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وعلى آله وصحبه وم*ن  ،باسم اهللا والحمد هللا، والصالة والسالم على رسول اهللا 
  :وبعدوااله، 

جريتها على الشبكة العنكبوتية مع أطياف شتى من رؤوس امللحدين هذه سلسلة مناظرات أَ
ويف  ،ياإلحلادفيد الباحث يف امللف والربوبيني والالأدريني، وقد وجدت يف هذه املناظرات ما ي

لعبارة، وضبط وينمي لديه ملَكةَ النقد، وحتليل ا ،، وما يفيد القارئ العاديديانجمال مقارنة األ
إىل  العريب، لكن أعوزين بشدة التطرق ئها بني دفيت كتاب وأقدمها للقاراألدلة، فقررت أن أمجع

أغلب مناظرايت فيها صوتية؛ لذا كانت  ، وإمناكتايب لٍيمل أُناظر فيها بتفصين أ مسألة العلمانية، ومبا
وما هلا وما عليها، ويف النهاية، ما  قررت أن أختم هذا الكتاب بفصل مستقلٍّ عن مثالب العلمانية

نسيان، فمني ومن الشيطان، أو  سهوأو  زللأو  كان من توفيقٍ فمن اهللا وحده، وما كان من خطأ
  .أسأل اهللا التوفيق والسداد واهلداية والرشاد يل وللجميع
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وصاحب موقع ال  ،نرحب بالضيف الدكتور هيثم طلعت املتخصص يف مناظرات الالدينيني

  ...هال وسهال بهفأ ،إحلاد
سأشرف على ، ديانواأل اإلحلادمناظرة األستاذ مسري سامي مع الدكتور هيثم طلعت حول 

سيحذف أو  ،مينع التعليق من غري املناظرين منعا باتا، يسمح بوضع الاليكات فقط، املناظرة بنفسي
املناظرين على به من صل االعالقة للشبكة مبا يتم التو، التعليق ويطرد صاحبه بدون إنذار

  ...نأمل االستفادة جلميع األعضاء، سيتم غلق احلائط ملدة ساعة من اآلن...اخلاص
ñŠÃbä½a@ÒŠ’ß@ @

  هيثم طلعت ليتفضل أولًا.نبدأ باألخ الدكتور د
  هيثم طلعت.د

واحلمد هللا، أسأل اهللا التوفيق والسداد، وما كان من زلل فمين ومن الشيطان، مرحبا  ،باسم اهللا
معجزة أعطين  :ي على مبدأاإلحلادء مجيعا، مرحبا بالزميل مسري سامي، يف البداية يقوم الزعم بالزمال

معجزة أعطين  معجزة املعايرة الدقيقة للكون حلظة اخللق األوىل،أعطين  البقية،أنا  واحدة جمانا وسأشرح
 ظومة القيمة واألخالق،معجزة منأعطين  معجزة منظومة التشفري داخل اجلينوم،أعطين  خلق احلياة،

هذا هو  .البقيةأنا  املهم يف النهاية ال تقلق صدقين سأشرح ،...معجزة العقل والوعي، أعطينأعطين 
  .شيءأي  ؛ إا أضيق حدود السذاجة إن استطعت ابتالعها ابتلعت بعد ذلكاإلحلاد

        ::::معجزات المجانية بشيء من التفصيلمعجزات المجانية بشيء من التفصيلمعجزات المجانية بشيء من التفصيلمعجزات المجانية بشيء من التفصيلوسأطرح فيما يلي بعض هذه الوسأطرح فيما يلي بعض هذه الوسأطرح فيما يلي بعض هذه الوسأطرح فيما يلي بعض هذه ال
الوجود الفيزيائي مبعايرة دقيقة حلظة إىل  من عدم الوجود الفيزيائي :االنتقالاالنتقالاالنتقالاالنتقالمعجزة معجزة معجزة معجزة  -١
  .للوجوداألوىل  اخللق

كان مقدار إذا  –أن وجوده حقيقي أي  –الشيء يكون موجود فيزيائيا . .الوجود الفيزيائي
 ٤٦-أُس ١٠من ثابت بالنك، ويف اللحظة أكرب  أو طاقته الكلية مضروبا يف فترة وجوده مساوٍ

   .لكون مل يكن يوجد شيء فيزيائياثانية من عمر ا
ثانية ظهر كل  ٤٦-أُس ١٠وفجأة يف تلك اللحظة اليت ال ميكن استيعاا لقصرها الشديد 

وكل طاقة الكون يف جزء من مليون من مليون من مليون  ،شيء فجأة، وظهرت كل مادة الكون
  .لبينكو عامل الفيزياء الفلكية جبامعة كاليفورنيامن مليون جزء من الثانية، كما يقول أليكس ف

وكل طاقته مبعايرة شديدة، وضبط شديد آلالف  ،فقد ظهر الكون كله فجأة بكل مادته
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الار الكون على  ،جزء واحد منها مبقدار جزء من املليار جزء الثوابت الفيزيائية اليت لو اختلَّ
  .نفسه قبل أن يبدأ

نسبة الكتلة بني الربوتون كانت  إذا :معد بعناية فائقة؛ فمثالً األوىل فالكون منذ اللحظة
كُتلة كانت  ولو. .وملا ظهرت احلياة ،قليالً مما هي عليه ملا استقرت الشمسأقل  واإللكترون

نيوترونات، وبالتايل سيعجز عن إىل  فقط، فإنه سينحلُّ% ٠.٢بـاآلن  الربوتون أثقل مما هي عليه
النسبة بني كانت  رونات اليت تدور حول النواة، وسينهار النموذج الذري، ولواإلمساك باإللكت

كانت  قليالً مما هي عليه اآلن، فلن تظهر جنوم مستقرة، ولوأقل  كتلة اإللكترونإىل  كتلة الربوتون
  .أعلى قليالً مما هي عليه اآلن، فلن تظهر األنظمة التشفريية يف خاليا الكائنات احلية

 طاقة، لوإىل  من كتلة اهليدروجني تتحول%  ٠.٧لتحم ذرتان من اهليدروجني فإن وعندما ت
، فإن الربوتون لن يلتحم بالنيوترون، ولظل الكون %٠.٧بدال من % ٠.٦هذه الكتلة هي كانت 

طاقة هي إىل  الكُتلة املتحولةكانت  جمرد هيدروجني فحسب، وملا ظهرت باقي العناصر، ولو
إختفاء إىل  ،ألصبح اإللتحام سريعاً للغاية، األمر الذي سيؤدي% ٠.٧بدالً من % ٠.٨

   .%٠.٨و % ٠.٦اهليدروجني فورا من الكون، فتستحيل معه احلياة، فالرقم يلزم أن يكون بني 
وكل ثابت منها ميثل معجزة حبد ذاته، وأروع هذه الثوابت  ،هذه الثوابت الفيزيائية باآلالف

الذي لو اختلفت قيمته بأقل من جزء من صفر  Cosmological constantهو الثابت الكوين 
من الواحد الار الكون بأكمله، وغريها من الثوابت الشيء الكثري مثل نسبة  ١صفر مث  ١٢٣يليه 

القوى النووية القوية، ومثل درجة غليان املاء، ومثل كتلة الربوتون، ومثل حجم إىل  القوى اجلاذبية
البد وإال ما ظهر الكون، إذن اخللق  ،، إا معايرة دقيقة وضبط بعناية..رة والنواة، ومثل حجم الذ

 fine tuning of، وهذه الكلمة fine tuning of the universeيستتبعه إعداد بعناية أن 

the universe وليس عن طريق الدين ،الفيزياء عن طريق الفيزياءإىل  دخلت.  

 ،قوم البشر مجيعاً بكل ما امتلكوا من عقلٍ واعٍواليت يستحيل أن ي :معجزة الحياةمعجزة الحياةمعجزة الحياةمعجزة الحياة - - - - ٢٢٢٢
ومكائن عمالقة وسواعد جبارة، وغوص يف العلوم وقصد ونية ووعي وهدف أن خيلقوا ذبابةً 

�����D :متاما آخر واحدة ولو اجتمعوا هلا، فاحلياة شيء واملادة شيء �C� � � � �B� �A
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احلياة إفرازا عشوائيا استطاعت أن تقوم به املادة العمياء، فعندنا القصد الواعي كانت  وإذا

إن العقم  ؟ية العمالقة بإنتاج حياةاإلحلادواالختيارية الدقيقة واملادة العمياء، فلماذا مل تقم العقول 
  .ية ككلاإلحلاد ي يف هذه املسألة ينسف القضيةاإلحلاد

د فعل بِناًءا على و أدق الكائنات احلية على اإلطالق متتع باحلياة وحتليل املعلومات، مث إعطاء ر
فإا تلف أذرعها حوله  ،مثالً األميبا وحيدة اخللية لو جاء جبوارها غذاء متحرك ؛تلك املعلومات

فإا تلتصق به دون  –حبيبة نشا  –حبذر حىت ال يهرب، يف حني لو كان الغذاء ثابتا ال يتحرك 
  . احتراس

  . واألميبا كائن وحيد اخللية بال مخ وال عني وال أعصاب وال حواس
و البويضة بعد ختصيبها تعبر عن استقالهلا البيولوجي، ويكون هلا وعي وإحساس حبقيقة أنه 

عددها جنوم جمرة درب التبانة، و ميكنها التفاعل مع بيئتها، وتبدأ يف االنقسام الذايت خلاليا يفوق يف 
  .والتفاعل باستقالل مع املعلومة ،لديها القدرة على تلقي املعلومة ومعاجلتها

يبلغ الكمبيوتر مهما اشتد تعقيده أبسط درجات الوعي يف كائن وحيد اخللية ميكن أن ال 
د زمان ومكان، كاألميبا، ومع ذلك عملية تصنيع الكمبيوتر عملية واعية وذكية للغاية ويف حدو

بل رمبا  ،اخللية األولية كاألميبا اليت تفوق يف كل عضية من عضياا أعلى الكمبيوترات تعقيداأما 
ألن نسبة وعي أذكي الكمبيوترات على اإلطالق تساوي صفر،  ؛ال جمال للمقارنة

I.Q.=ZEROصدق أن العشوائية أنشأت األميبا واإلنسان، والذكاء ، ومع ذلك املطلوب أن ن
اإلنساين مل يستطع أن ينشئ أبسط صور الوعي، إا أضيق حدود السذاجة، إنه السؤال املفصلي 

  .العبثي اإلحلادواجلوهري بني الدين املنطقي و
  :معجزة التشفير الرباعيمعجزة التشفير الرباعيمعجزة التشفير الرباعيمعجزة التشفير الرباعي - - - - ٣٣٣٣

يف  DNAمجيع الطلبات اليت حيتاجها الكائن احلي توجد مشفرة يف نواة اخللية داخل شريط ال 
فإنه ميأل  ،، هذا التشفري لو قُمنا بنسخه على الورقC G T Aبنظام التشفري الرباعي الكائن احلي 

  .صفحة لكل جملد ٥٠٠جملد، بواقع  ١٠٠٠
ثالثة مليارات أي  ثالثة مليارات نيوكليوتيد،نسان حيث يتواجد داخل نواة كل خلية يف اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العمالقة موجودة يف مساحة ، كل هذه القاعدة املعلوماتية C G T Aحرف بنظام تشفري رباعي 
  .ألف لفة ١٠٠، وهذا الشريط ملتف على نفسه ...من امللليمتر ١٠٠٠على  ١

 أيضا.. .نظام التشفري الرباعي هذا موجود يف أدق الكائنات على وجه األرض وأكثرها تعقيدا
 –يا السيانو باكتر –الكائنات على وجه االرض أول ظهر مع  C G T Aنظام التشفري الرباعي 

باتات، زواحف، ن ،ثدييات ،بكتريا ،فريوسات.. .حكريا لكل الكائنات بال استثناءما اويظل نظ
كل الكائنات يدل على وحدة يف  اللغاية واحد اعجيب احكري انظام. ...بريونات ،حشرات ،مساكأ

  .اخلالق
  متناهية ؟مث كيف للصدفة أن تنشئ أنظمة تشفري، وتحدد املطلوب مستقبال وبدقة 

   .فالتشفري عملية يف غاية الذكاء واإلعداد للمستقبل والضبط بعناية
وتشمل عملية التشفري ختزين املعلومات ونقلها وحفظها واستخدامها بعد ذلك عند احلاجة، 

  .وليس جمرد التشفري
هذا التشفري يؤكد مبا ال يدع جماال للشك أن ربنا وحده الذي أعطى كل شيء خلقه وصورته 

����å: قال تعاىل ،هيئته مبنتهى الدقة والكفاءة قبل أن يخلق ويصورو � �ä� � �ã��â��á� �à
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ا أعمق، فهذه املعلومات كالكلمات املطبوعة على ولُغزأكرب  لكن عملية التشفري تفرض معضلة
جمرد حتمل أدق تفاصيل الكائن احلي، لكنها  CDورق كالشفرات املضغوطة على اسطوانة 
  !؟تشكيل الكائن على هيئته احلقيقيةإىل  شفرات ال أكثر، كيف تنتقل هذه الشفرات

  !؟وجود حقيقي يف الكائن احليإىل  تكيف تتحول املعلوما
 ، مهما بلغت تفاصيلها ودقتها،إنسان كيف تتحول كلمات خنطها على أوراق نصف فيها هيئة

  !؟) من حلم ودم(حقيقي إنسان  إىل
  اؤل األهم من الذي وضع الشفرة قَبل فك التشفري ؟ويبقى التس

هذه املنظومة التشفريية العمالقة يف أبسط كائن وأعقدها؛ أوهلا وآخرها تعمل مبساعدة  أيضا
بروتينات تتواجد معلوماا مشفرة داخل ذلك احلمض النووي، إذن هذه  أيضاإنزميات، واليت هي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ال تكونأو  تكونأما . .ل وال للتدرج وال للصدفةخاصية من التعقيد غري قابلة لالختزا
هل مسألة .. .ه الفطري بكثريئفيما هو دون ذكانسان لقد اقتضت احلكمة اإلهلية أن يخترب اإل

  !لفتح حوار ؟ أصلًا اخلالق املبدع حتتاج
        ::::معجزة العقل والوعي معجزة العقل والوعي معجزة العقل والوعي معجزة العقل والوعي     - - - - ٤٤٤٤

احلق واخلري والعدل إىل  ناينتابين شعور بالغثيان كلما طلب مين ملحد أن أُسلِّم بأن تطلع
والقيمة، نتيجة مباشرة لتحركات وتبادالت أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية 

فهل  ،معملأي  نجريها على ورقة ترشيح داخلميكن أن يف أخماخنا، إن هذه التبادالت األيونية 
الكالب بِعض ابن جارك، على  أحد ستدرك ورقة الترشيح معىن احلق والعدل والقيمة؟ عندما يقوم

املستوى املادي يدرك الكلب أبعاد العضة مبا أودع اهللا فيه من حياة، لكن ال يدرك معىن أن 
يطالبك والد الفىت بتعويض مناسب، ورمبا يحضر الكلب مجيع مراحل التحقيق، ويرى الغرامة 

؛ ألنه ال يعرف املعىن وال القيمة وال املالية تدفع، ولكنه ال يدرك شيئًا من مغزى كل هذه احلركات
إىل نسان اللذين دخل ما اإل cognition and symbolismاحلق ارد، فالترميز واإلدراك 

معاين جمردة ال عالقة هلا ذا العامل املادي، فيعرف نسان هذا العامل، واللذين من خالهلما ميتلك اإل
ولو على حساب  ،ومها ولو على حساب املادةاحلق ويعرف العدل، ويعرف أنه جيب السعي حن

ية، ويعلن أا رؤية فاشلة اإلحلاديف هذه احلال يعلن مترده على الرؤية نسان الرؤية الداروينية، واإل
وال تصلح له وال مربر لوجودها وتعاطيها مع أهم ما مييزه، يف هذه اللحظة يدرك أن هذه القيمة 

هذا العامل مبعرفة األمساء املادية، واألمساء إىل نسان د دخل اإلتستمد معناها من عامل آخر، ولذا فق

��c��b��aاردة  �`�
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ودخل نسان وهنا فقط مبعرفة األمساء اردة متيز اإل ,
وبدأت اللحظة اليت صنعت عصرا جديدا، فاحلق واخلري والعدل والقيمة، أشياء ال تفرزها  ،التاريخ

ل تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية، ولن املادة وال تصل للوعي من خال
، إن جوهر وجودنا ومعىن وجودنا ال يتأتى إال بالتمرد على تلك أصلًا تفرز هذه التبادالت الوعي

ية، إن املمر الصويت الذي يتكون من احلنجرة واألحبال الصوتية مث البلعوم فالفم، هذا اإلحلادالرؤية 
ينتج صوتا نعم لكن ال يعرف شيئًا عما ينتجه، وليست لغتنا هي تقطيع لصرخات املمر الصويت 

أن حركات النطق هي تطور البتسامة أو  باستمرار، اإلحلادأن يقنعنا كهنة ول االقردة العليا كما حي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كما عند القردة العليا، بل هي خمطط  reflexesالرئيسيات، إن لغتنا ليست منعكسات استثارية 
ريدي يستخدم احلنجرة واملمرات الصوتية واملراكز املخية العصبية إلفراز مكنون الذات عقلي جت

تنشئ حضارة، ورسالة واحدة تؤسس لدين، وكلمة واحدة ميكن أن اإلنسانية، ولذا فعبارة واحدة 
نسان تقيم حرب عاملية، إن معىن الكلمات شيء خارج عن تركيب الكون املادي بأسره، إن لإل

ارق هلذا الوجود منه يستمد معناه وقيمته، ومن خالله يعرف احلق واخلري والعدل، وبه معىن مف
  ينطق باحلق واخلري والعدل، ويعرف معاين هذه الكلمات

وخالق مطلق، انبثق العقل من املادة دون استمداد من ذكاء مطلق إذا  :ظهر السؤالوهنا ي
   !؟فكيف نثق يف أحكامه

  ؟يمه البديهيةجيعلنا نثق يف مفاه وكيف
و نتاجا مباشرا للمخ، لتبىن مجيع البشر رأيا واحدا يف كل  ،ولو كان العقل نتاجا مباشرا للمادة

تغريت أو  قاعدي، فالنتيجة ملح وماء، مهما تكررت التجربةإىل  قضية، فلو أضفنا حامضا
  !الظروف احمليطة

وخيتفي عنده التميز الذي أ ،ة الشخصية املستقلةه النظرفالعقل املادي األدايت احلتمي، ختتفي عند
  !هو السمة الفريدة للعقل، وختتفي عنده الذات اإلنسانية، مث خيتفي اإلنسان

احلائز على نوبل يف وظائف املخ أن  Roger Sperryروجر سبريي . ولذا فقد أثبت د
  .قد تستعمله كآلة وهي فقط ،بعيد باملخ املاديأو  الوظائف العقلية ال عالقة هلا من قريب

إىل  أجدين مضطرا" :على نوبل يف الطبصل ااحل John C. Ecclesيقول السري جون إكلز 
وقد وضع جون إكلز مع ." القول بطبيعة غري مادية لذايت وعقلي، طبيعة تتفق مع ما يسمونه الروح

قضية وعنوان عنوانه بأبعاد ال ديشي اكتابKarl Popper فيلسوف العلوم األشهر كارل بوبر 
  ". The Self and its Brainالذات واملخ التابع هلا " الكتاب
األخالق اليت يتشبث ا  :معجزة األخالق الالمصلحية الالمنفعية الالماديةمعجزة األخالق الالمصلحية الالمنفعية الالماديةمعجزة األخالق الالمصلحية الالمنفعية الالماديةمعجزة األخالق الالمصلحية الالمنفعية الالمادية    - - - - ٥٥٥٥

ابن املادة وابن الطبيعة، واليت مل يتم الربهنة نسان كان اإلإذا  واليت ال معىن هلا ،امللحد قبل املؤمن
على  ئًااليت ال معىن هلا، واليت متثل عبواليت تأيت دائما ضد املصلحة الشخصية، وعليها علميا، 

هذه األخالق  ،"يف القوة ناتج عن التزامه األخالقينسان قصور اإل:" صاحبها، وكما قال نيتشه
ر آخ متثل قيمة متجاوزة، قيمة تعلن باستمرار متردها على هذا العامل املادي، وإذا مل يكن هناك عامل

  !أصلًا مطلق تستمد منه األخالق قيمتها، فاألخالق لغو فارغ وغري موجودة وغري مستوعبة
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العقل إىل  من العقل املنطقي اإلحلادهذه معجزات مخس؛ معجزة واحدة منهم تكفي إلزالة 
  .السفسطي
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  مسري سامي
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جعله يكتشف النار  اا الفضول سيفًا ذا حدين؛ حدالعاقل ظهر معه الفضول، فكان هذنسان منذ بدء ظهور اإل
  .اآلنإليه  ما وصلإىل  ويستعمل األدوات، فسمى وارتقى وبىن احلضارات، ووصل

فما كان منه إال إن أوجد إله . ال أعلم: ا، فهو مل يكن يقبل أن يقولواحلد اآلخر جعله خيلق اإلله تدرجيي
رة تتبلور يف رأس معتنقها شيئا فشيئا، فمنذ أن بدأت بتقديس أرواح فكأو  ،من صورةأكثر  الفجوات، وهي ليست

من عواصف وأمطار وبرق،  ةإجياد مسؤول عن كل ظاهره طبيعيإىل  أن تطورتإىل  األجداد، بل وكل أنواع احلياة
  احلب والكره واجلمالإىل  بل وتعدى ذلك

أن إىل  ا من هذه اإلله،العلم كلما قتل نوع يفنسان فأكثر كلما تقدم اإلأكثر  واستمرت هذه الفكرة تتبلور
أننا سننتظر كثريا قبل أعتقد  بكثري مما سبق، فالأكثر  وترية العلم تسري بتسارعكانت  واحد، وملاإىل  وصل عددها

  .أيضاقتل هذه الفكرة حول اإلله الواحد 
وقد توقعت قراءة دالئل ، الدينو اإلحلادسيكون  ةبداية أرحب بالضيف الكرمي، وقد علمت أن عنوان املناظر

وجود إثبات  ولكن هذا مل حيدث، وبدأت مقدمتك حماوال اإلحلادأفضلية اعتناق األفراد للدين بدال من إىل  تشري
  .فإذ بك تثبت ما قدمته أعاله عن استخدامك ملا يطلق عليه إله الفجوات ،لهإ

  لن حيتاج مين الكثري ٢+  ١الرد على ما كتبته يف النقطتني 
 تنظيم يف نشوء الكون، األمر الذي أدى بالعلماءأو  فإين سأذهب معك وأصادق على ما جئت به من صعوبة

البحث ملعرفة كيف نشاء الكون، وبالفعل هم قطعوا شوطا كبريا جدا يف هذا اال، وما إعالم عن إجراء إىل 
اليت تساعدهم على القيام ذه دلة لكوا الكثري من األإال دليال على أم امت ٢٠١٥جتربة إلنتاج كون مصغر يف العام 

ا من ولكن ختيل يا صديقي أم عندما سيقومون بإجراء هذه التجربة، فإم لن حيتاجوا اإلله ليكون مكون ،التجربة
  .مكونات التجربة

  سؤاال) واملتابعني(فإين أوجه لك  ،إذًا وبناًء على ماسبق
  !إننا ال نعلم بعد؟: للعقل البشري، أن نقول منطقية ورفعة وعزةأكثر  أيهما

ذلك إىل  ميكن التأكد من وجودها، ونركن الو ،يئًاكينونة ال نعلم عنها شأو  وجود ذاتإىل  أم ننسب األمر
  ونقتل البحث العلمي؟

ح إله فإن أردت السبيل األقصر واألكثر راحة، فال بد أن ختتار إله، وهذا ما يعترب يف الفلسفة احلديثة، بصط
  .أيضاوكما ينطبق األمر على نشوء الكون، فهو ينطبق على بدء احلياة  ،الفجوات

  ٣بالنسبة للنقطة رقم 
مل تكن ذا األوىل  بالتأكيد أن اخلليةأعلم  ولكين ،الطبيب هناأنت ف ،لست بيولوجياين أ أعترفأنا  نعم

  .إليهأشرت  التعقيد الذي
تتحدث عن ال ) بصفتك طبيب(لك ا مثوأنا هنا أستغرب كيف أن خمتصDNA  بشكله احلايل وتقارنه مبا
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  حدث يف تكون اخللية األوىل
ان يقوم مبهام الشيفرة ك RNوأن ال  ،DNAإىل  جمل حتتاألوىل  أن اخللية) أعلم: وال أقول(فأنا قرأت 

  مع ماحدث بعد تطورها ا مقارنةاليت تعد بسيطة جداألوىل  طبعا بشكل يتناسب مع مكونات اخللية  ،الوراثية
  .أنك سوف تنكر التطورأعتقد  وال

فاالنتخاب الطبيعي للكائن احلي هو ما  دليال على وجود خالق؛أو  يا عزيزي ليست احتجاجا ٤النقطة رقم 
الذي امتلك الوعي استمر وعاش، والذي  -الكائن  -احليوان  ،خري العارفني بذلكأنت أوصله ملا هو عليه اآلن، و

  .إال أن أرى بأنك تتعامل مع الوعي كأنه شيء منفصل عن البشر ،كه مل يستمر وانقرضمل ميتل
  هل يوجد وعي بدون دماغ؟ ،لك سؤاالسأقدم  أيضاوهنا 

ا األخالقأخري:  
  .تكون دليلًا على وجود إلهأو  عزيزي، األخالق نسبية لدى البشر وليست ثابته، لذا ال ميكنك أن ختضعها لدين

أطلب منك أن تكتب يل ما  ،ولكن قبل ذلك اإلحلادنك تقدمي أدلتك حول تفضيل الدين عن واآلن أرجو م
  .ا بني الدين واإلميانما هو تعريفي للدين، والذي أعترب أن هناك فرقًأنا  أكتب لكعلى أن هو تعريفك لإلحلاد 

  هيثم طلعت.د
   .باسم اهللا واحلمد هللا؛ مرحبا بالزمالء جمددا

   :املعرفية والتارخييةخطاء ري مليئة باألمقدمة الزميل مس
مث جاء التعدد  - توحيد اهللا كان أوالً –وهو خطأ تارخيي قاتل؛ فالتوحيد  :اخلطأ األول
   .كمرحلة الحقة

، Schmittومشيث  ،Pascal، وباسكال Langeالنج  أمثال ديانتوصل علماء تاريخ األ
سابقةً على كانت  د وعبادة اهللا الواحدوغريهم، أن التوحي Coopersوكوبرز  ،Bruceوبروس 

  . ���التعدد وصناعة اآلهلة الوثنية
لكن ملاذا ترتد البشرية يف كل مرة، وتعود لتعدد اآلهلة الوثين الالعقالين؟ إن هذا من باب 

مث يأيت األنبياء لتنقية العقيدة . .-دين التوحيد-حتريفات السحرة والكُهان على الدين احلق 
  .اخلالصةالتوحيدية 

  ال تطور فيها، وكذلك القيم واألخالق دياناأل :اخلطأ الثاين
  بالفعل للحضارة عصر حجري وعصر ذري، لكن ليس للدين والقيمة تطور ذا املعىن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التاريخ برأس مال ديين أخالقي مبدئي هائلنسان لقد دخل اإل
األمام إىل  ط خطوة واحدةإن القاعدة اليت ال خالف عليها أن الدين واالخالق والقيمة مل خت

مصلحني مجيعهم علموا أو  فجميع معلمي البشرية سواء كانوا أنبياء. .منذ العصر احلجري القدمي
وهذه القاعدة تسمى عند .. .البشرية األخالق نفسها والدين نفسه، وإن اختلفت مسميات الشرائع

  .!!."أسس ميتافيزيقيا األخالق"الفالسفة قاعدة اإللتزام املطلق كما عرفها كانط يف كتابه 
أن العلم يعرفنا أو  وهو خطأ معريف إبستمولوجي، وهو القول بإله الفجوات، :اخلطأ الثالث

  باستمرار سبب كل شيء 
وعها على مجلة وقأسباب  مسلمات الفيزياء اإلمربيقية اليوم، أن الظاهرة ال تقتصرأحد  :اأولً

أال يخربنا علماء الرياضيات التجريدية كل يوم أن طريان لعلماء الطبيعة،  آىاألسباب اليت تتر
وقوع إعصار يف أمريكا، فيما يعرف إىل  فراشة فوق سهول سيربيا قد يكون من األسباب املُفضية

  .Butterfly Effectـبال
او ،ا من الرصد اإلمربيقي التجرييبونظام األسباب الكوين أشد تعقيدأيض من رصد  اأشد تعقيد

وتقليل الفرضيات لتضييق ضيات اخلطية، وأساس العلم التجرييب يقوم على تسهيل التصور، الريا
   .فة ظاهرة ما التدخل الغييب فيهاالعلم التجرييب، وال متنع معرأصل حتماالت وهذا دائرة اال

أنا  مث إن اهللا خيلق األشياء باألسباب وبضد األسباب وبدون أسباب، ويف املعجزات اخلمس اليت
  !سردا مل تكن مثة أسباب

  !تؤكد على وجوده، يا قومِ كيف حتكمون ؟أم  هل معرفة السبب تنفي وجود املُسبب أيضا

عن قولك مبحاولة العلماء إلجياد كون أما  عن مداخلتك فال تقل أخطاًءا عن املقدمة،أما 
فيز تكثفي فقاعي من ، بعيدا عن كون هذه املسألة خرافة علمية، فاحملاولة هي لتح٢٠١٥مصغر يف 

 ،يف مصادم اهلادرونات الكبري لتكوين تكاثف ثقبوي sub atomic particlesتصادم ال 
اوليس كون ا عن هذا األمر فما هو  اإلحلادج دعاة العلم الزائف وكهنة كما يروالعرب، لكن بعيد
   .sub atomic particlesمصدر ال 

مث أُخلق لنا قانون تكاثفي  sub atomic particles بدالً من هذا الكالم الكهنويت أُخلق لنا
   !فقاعي تتعامل معه، مث أخلق لنا ال مكان وال زمان ليظهر فيه كون الكهنة اجلديد

إىل  يا رجل أربأ بك وبعقلك عن هذا الكالم الذي ال يقدم أجوبة، وإمنا فقط يرحل القضية
اهللا؛ ألم رمبا يف املستقبل ينتجون لنا باآلن  مسري سامي سأكفرأنا  حيث نكون غري موجودين،
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  !عاقلأي  ترحيل الكفر للمستقبل هذه ليست حجة أمام اهللا وأمام !كونا جديدا
  !السببية هي بديهة عقلية عند مجيع البشر إال امللحد

الوحيد  هناك ساعة يد على الطاولة خلفك، فكل البشر سيعرفون أن هلا صانعا،كانت  لو
  ! طالب بتقدمي الدليلنع هو املالذي ينكر الصا

ي؛ ألنه سبيل سفسطي شكي ال يؤسس اإلحلادالسبيل األقصر واألكثر راحة فهو السبيل أما 
اليقني الديين فهو السبيل األكثر إنصافًا واتزانا واتساقًا مع املعطيات؛ أما ملعرفة وال معىن وال قيمة، 

  .اليقني أصعب بكثري من آليات إعمال الشكألنه ينبين على يقني وليس على شك، وآليات إعمال 

كان  RNوأن ال  DNAإىل  مل حتتجاألوىل  أن اخللية) أعلم: وال أقول(قرأت فأنا  :قولكأما 
ا اليت تعد بسيطة جداألوىل  ا بشكل يتناسب مع مكونات اخلليةطبع ،الوراثيةفرة يقوم مبهام الش

   .مقارنة مع ماحدث بعد تطورها

ارثة؛ ألنه ال يوجد شيء يسمى خلية بدون تشفري، وال يوجد مكون معريف ك و فهذه صدمة
الكائنات أول بال تشفري، واملكون املعريف هو املعلومة اليت يتم تشفريها الستخدامها يف املستقبل، و

وحبيبة اليخضـور املوجودة يف  -طبقًا للفلسفة الداروينية –السيانو باكتريا كانت  على اإلطالق
اآلن، إىل  نو باكتريا، هي نفسها حبيبة اليخضور اليت توجد يف مجيع أشجار ونباتات العاملالسيا

  !زية منذ البدءوتعمل بنفس القدر من الكفاءة واجلاه

ن عضوي  اوداخل هذه احلُبيبة اليت يبلغ حجمها واحدباأللف من امللليمتر، يوجد مائة مكو
فيلة بإمتام عملية البناء واملواد الكيميائية الك، ribosomeيشمل اإلنزميات والريبوسومات 

حيث جتري سلسلة طويلة من التفاعالت الكيميائية يف زمن قياسي خالل جزء من األلف  ؛الضوئي
  .من الثانية

أن طحلب السيانو باكتريا يعرِف طريقة التمثيل الضوئي مبثالية تامة، ومبنتهى  اجد يلظاهر جو
ثلى للتغذية، ومدى حاجته للمزيد من ثاين أوكسيد كيف يتكاثر، والطريقة امليعرِف الكفاءة، و

اخلاص  DNAة يف شريط الرت اليت حيتاجها مسجلَّة ومشفَّالكريون املوجود باجلو، ومجيع املعلوما
  .به، ويقوم بتعبئة املواليد اجلُدد باجلينات بشكل مثايل

ي يسكن األرض، مث افتراض عامل املصادفة يف كائن حأول واحلق أن افتراض هذا التعقيد يف 
حتماالت الرياضية به؛ ألن السيانوباكتريا يشتمل ضرب من اخليال العلمي ال قبل لالنشأته، هو 
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  .اتقريبnitrogen base على نصف مليون قاعدة نيتروجينية 

ظهور قاعدة أو  اختفاء إحدى القواعد،أو  وأي تبديل لقاعدة نيتروجينية مكان قاعدة أُخرى،
إضافية، هذا يعين فشل منظومة التمثيل الضوئي يف الغالب، وبالتايل موت الكائن، وعليه فاملطلوب 
نصف مليون قاعدة يف املكان الصحيح، وحبساب االحتماالت فاحتمال ظهور طحلب واحد من 

يف  ،تقاعدة نيتروجينية بترتيب ثاب لوجود نصف مليون؛ ٢٥٠.٠٠٠أُس  ١٠و السيانوباكتريا ه
 ملء الكون كله مليارات مليارتإىل  أننا حنتاجأي  ،٨٠أُس  ١٠له حني أن عدد ذرات الكون ك

 شوهة امليتة، الغري صحيحة يف ترتيب القواعد النيتروجينية، من أجلمليارات املرات من الكائنات امل
  . اج كائن حي واحد سليم من السيانوباكتريانتإ

اخليايل أن نفترض أننا جتاهلنا معضلة احلياة ؛ ألن احلياة ليست  وعلينا قبل إجراء هذا االحتمال
أننا جتاهلنا معضلة التحول  أيضاجمرد مصفوفة من القواعد النيتروجينية املتالصقة، وأن نفترض 

حيث أن مصفوفة القواعد النيتروجينية ال تعين وظيفة بِحد ذاا، ؛ morphogenesisاحليوي 
ما يعرف مبعضلة  صفة الطول، وهذاإىل  دقيقة، ال تتحولكانت  ول مهمافكتابة مواصفات الط

  .التحول احليوي

  ��نك سوف تنكر التطورأأعتقد  وال�: عن كلمتك العجيبةأما 

-macroأعطين  ليس يل ولكن لكل رجل علمي إمربيقي ميثودولوجي، ،فهذه الكلمة صادمة

evolution تطور وغري ذلك، فالتطور جمرد كهنوت يلزمه بالاآلن  أُسلم لكوأنا  واحدة مباشرة
  اجلديد  اإلحلادبعض اامر والبخور يف كنيسة 

مليون نوع،  ٢أب واحد أليٍ من الأعطين  على وجه األرضاآلن  مليون كائن حي ٢لدينا 
نسان من هو األب املباشر لإلنسان، والذي املفترض أنه سيد الكائنات مجيعا وال يتفوق عليه إال اإل

   .ي األمور تسري على ما يراماإلحلاداملعاصر، يا رجل صدقين بعيدا عن الكهنوت 

يتمرد على  ئًامىت تنتج املادة شي خاب طبيعي، فمنذنتا اجنتإ عن حديثك عن الوعي، وأنهأما 
  قوانينها ؟

  . .اآلن سأحكي لك معضلة العسل األبيض
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لو تكررت هذه .. .نتيجة ملح وماءتكون ال... .نضيفهم يف املعمل.. .عندنا حامض وقاعدي
  ..قوانني حتمية.. .التجربة مليار مليار مرة لن تتغري

مث  ،...النتيجة عسلًا أبيض، وليس ملحا وماًءأن تكون ميكن ...... .ال ال ال: اآلن احمللد يقول
فجأة يكتشف العسل أنه املفترض أن يصري ملحا وماًء، فيظل العسل األبيض يبكي ويصرخ 

  !!ف خطأه الشديد ويندمويعر

إن االنتخاب الطبيعي يفرز الوعي، : هذا هو السيناريو الذي يدعمه امللحد عندما يقول
  !!واملفترض أن نصدقه واملطلوب أن نسايره

  :السؤال هو.. .اآلن امللحد حتكمه قوانني حتمية لن يفر منها

  ؟..أصلًا هل يوجد خطأ. .كيف يندم عليه. .كيف استوعب وجود اخلطأ

  ؟..أصلًا أخالق هل يوجد

األخالق والوعي ال عالقة هلما بقوانني الطبيعة بل يسريان عكس اآلن  ؟ أصلًا هل يوجد وعي
أن يأيت امللحد مبربر أما اآلن  ..القانون؛ فاألخالق تأيت دائما ضد املصلحة الشخصية وضد املادة

ولن يستوعب  ،وإال ال إحلاد -عسل أبيضإىل  حتول احلامض والقاعديإثبات  –مادي لألخالق 
  ...أصلًا وجود األخالق والوعي

   �هل يوجد وعي بدون دماغ؟� :عن سؤالكأما 

   .نعم :لألسف اجلواب

بتدريب  Karl Lashleyقام عامل النفس الشهري وأخصائي السلوك والذاكرة كارل الشلي 
م بقطع جزء من الدماغ ملعرفة الفئران والقرود على العديد من اخلدع، وعندما يتعلمون اخلدعة يقو

ن الذاكرة، وقد تفاجأ عندما رأى أنه باستطاعته قطع أجزاء كبرية من الدماغ، ال جزء تخزأي  يف
جزء أعلى أسفل داخل خارج سطحي عميق أمامي خلفي علوي سفلي، النتيجة واحدة أي  يهم

لعصبية املُعدلة، وال يف فسفرة ضياعها، فهي ليست يف النهايات اأو  دائما وهي عدم تلف الذاكرة
  !األخرى الربوتني وال الطرق اجلزيئية

أو  دماغنا مثل جهاز التلفاز جمرد مشتقبِل للمعلومة ومعالج هلا، و حني قطع األسالك مبرض
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 غريه يتوقف ويفقد اإلرسال، فاألصوات الصادرة من التلفاز ليست صادرة عنهأو  خرفأو  صدمة
فت تلأو  جمرد مستقبل ومعاجل للمعلومة، وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيهمخزنة فيه، بل هو أو 

  !ستقبالاألسالك يتوقف عن اإلرسال واال

تكون أو  عزيزي، األخالق نسبية لدى البشر وليست ثابته، لذا ال ميكنك أن ختضعها لدين(: عن قولكأما 
   ).دليال على وجود إله

 ،هو العنصر الثابت يف تاريخ العاملنسان ور فيها، واإلاألخالق ال تط ،هذه صدمة معرفية كربى
  .التاريخ برأس مال أخالقي مبدئي هائلنسان لقد دخل اإل

إن األخالق هلا موجات صعود وهبوط، ولكن ال تطور فيها على اإلطالق، فمن وجهة نظر 
حلجري القدمي، يف القيم األخالقية عن العصر ا ةكاسنتا األخالق فإن العصر احلجري احلديث يعترب

  .فاألخالق يف استقالل عن الزمن

  .تقدم على اإلطالقأي  والفلسفة األخالقية بعد أفالطون مل تحقق

  .اليومإىل  وكتابات شيشرون يف األخالق ال تزال صاحلة

عصر من أي  وأفكار أرسطو األخالقية ومسرحيات سوفوكليس املأساوية ميكن وضعها يف
وحيدث التدهور األخالقي يف  ،بطبيعتها ال تتطور وإمنا تبدأ من جديدواألخالق  ،العصور لتناسبه

  .الغالب يف اية احلضارات

 ،مسرحية نساء تروجان األخالقية يف أزمان ما قبل التاريخ Euripidesلقد ألف يوربيدوس 
  .وأكملها سارتر بعد آالف السنني دون فجوة زمنية تذكر

منطقة أخالق أي  ال ختتلف عن –اطق العامل ختلفا منأكثر  وهي –األقيانوسة أخالق  إن
وفنون األقيانوسة اليت تسرد وقائع أخالقية جتد مكاا يف املتاحف األوربية  ،متحضرة بالعامل

  .وال مثة فجوة حضارية بينها وبني مثيالا الغربية ،واألمريكية

األمام منذ العصر  إىل إن القاعدة اليت ال خالف عليها أن األخالق مل ختط خطوة واحدة
  .فاألخالق ال تطور فيها احلجري القدمي،

   )ولكن قبل ذلك اإلحلادأدلتك حول تفضيل الدين عن ( :عن سؤالكأما 
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ليست مسألة تفضيل، فليس األمر مذاقات، وإمنا هو إذعان وتسليم باملعطيات، وأي  :أوالً
   .ولذا كان العقاب عليها أليمامكابرة يف هذا األمر هي مكابرة للعقل والفطرة والوجدان، 

عنده يطعمه ويرزقه وال حياسبه امشكلة امللحد أنه يريد اإلله عبد!  

  ملاذا الدين ؟أما 

  وجوابه فطري  ،فهو صراحةً سؤال جيد

  فالدين دليل على طاعة املؤمن، ألوامر اخلالق

  والدين جتسيد للمعتقد بعباداته وطقوسه 

   !ىن واهلدف والغايةومن الدين نستمد القيمة واملع

. .فالعلم هو فقط حتليل للظواهر بغية تفسريها ،...ال يتعلق بالعلمآخر  الدين جواب لسؤال
مل يتبن العلم إال عندما علم أن الطبيعة تتبع قوانني ثابتة، وإعداد بعناية وعظيم صنع نسان واإل

القوانني، مث حصد اجلوائز نتيجة  من إطالق التسميات على هذهأكثر  وروعة خلق، ومل يفعل العلم
فالنظام املدهش والقابلية للتنبؤ، واالنضباط واملصداقية، واليت لوالها ما قام  ،...الكشوف العلمية

  ..العلم

  ...!!من الذي يقف خلف القضية ككل

  اهللا يقف وراء قصة العلم كله

  ..يعابفخلق قوانني الكون ممكنة االست ،واخلالق أراد منا أن نفهم الكون

  ....فيما هو دون ذكائه الفطري بكثرينسان وقضت حكمة اهللا سبحانه وتعاىل أن يخترب اإل

فلسفة ميتافيزيقية متكاملة للحياة والوجود، ويف هذا يفتقد  اإلحلادعن تعريفي لإلحلاد؛ فأما 
ا فقط ميثودولوجي، وإمنأو  إبستمولوجيأو  علميأو  فطريأو  منطقيأو  مربر عقليأي  اإلحلاد

  .إميان أعمى بال مربر وال دليل

وعلى املستوى  ،من أشد الديانات إغراقًا يف الوثنيةأكثر  على دوغمائية اإلحلادوهنا يقوم 
، فالتسليم بأن خلق الكون واحلياة اإلحلادعندي عقليا من أقرب  الديانات وثنيةأكثر  الشخصي
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إىل  من زعم املالحدة أن الالشيء إنضاف امنطقيأقرب  والوجود عرب زفرات فأر أسيوي مزكوم
من أروع ما يكون متت معايرته بدقة، بقوانني وثوابت غاية يف  اعظيم االالشيء، فصار شيئً

وعقالنية  امنطقية ورقيأكثر  سذاجة الدين الوثين ومحاقته وحتريفه، فهوكانت  فمهما ،.....الضبط
  !الكهنويت اإلحلادمن 

شيء من مداخليت، أي  أجوبة علىأي  مل تقدمأنت أُستاذ مسري؛ ف ويف النهاية اعذرين يا
  !ظر إجابتهأنت ية على نداء العقل، وهنا أود أن أسألك سؤاالً مباشراًاإلحلادوانتصرت الدوغما 

اآلن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة، وهذا الكتالوج حيمل كل مواصفات السيارة 
 أيضامعادالا، وشكل السيارة وهيكلها ولوا، ويصف الكتالوج  وعملية االحتراق الداخلي جبميع

نوعية الكاوتش ومعدل الضغط األنسب داخله، وماسورة العادم وقطرها ومكان تواجدها، وأفضل 
نوعيات الزجاج للسيارة والكشافات وخامة السارينة، ومعدل ارتفاع الصوت ا بالديسبل، 

صندوق إىل  يفة ناقل احلركة الذي ينقل احلركة من احملركوكيفية تاليف أعطال السيارة، ووظ
التروس، وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط، وكل شيء يف السيارة جتده داخل هذا 

  ال ؟أم  الكتالوج، هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي
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  مسري سامي
وبروس  Schmittومشيث  Pascalوباسكال  Langeالنج  أمثال ديانتوصل علماء تاريخ األ -١

Bruce  وكوبرزCoopers سابقةً على التعدد وصناعة اآلهلة كانت  وغريهم، أن التوحيد وعبادة اهللا الواحد

الوثنية
���

 .  

 ديانقرأت تاريخ األ كأنأعتقد  ، ومن الطبيعي االحنياز، ولكن الأديانتباع أم كل الذين تشهدت م ه :أولًا
  .دانيال دابيسون-

 ؛ددية؟ لكن عد ملن استشهدت مالتعأم  لن أدخل معك يف مهاترات حول من األسبق التوحيد أيضاولكن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� andrew lang: the making of religion..New York� 
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ا فقط منليحضروا لنا نصمبعىن الكلمةأو  ، إله إال اهللاالبأنه  حضارة قدمية يستشهدون بهأي  ا واحد.  

التعددية هي السائدة، وما فكرة اإلله الواحد إال تطورا ملا كانت  )خناتونإ(ا ولغاية عهد قريب جد ي،عزيز
 وما زالت متعددة اإلله علما بأن كلمة دين بذاا مل يكن هلا ،للعلم، اهلندوسية بدأت بتعدد اإلله سبقها من أفكار

  .الشعوب الغري أوربية إال بعد االستعمارمعامل عند أي 

عليها أن الدين  التاريخ برأس مال ديين أخالقي مبدئي هائل، إن القاعدة اليت ال خالفنسان لقد دخل اإل -٢
األمام منذ العصر احلجري القدميإىل  مل ختط خطوة واحدة يمواألخالق والق.  

  !!ليم الزرادشتية تبيح زواج احملارمماذا تعرف عن الزرادشتية يا دكتور هل تعلم أن تعا

إمنا جئت ألمتم مكارم �: صلى اهللا عليه وسلم  الذي ما إن جاء حىت قال الرسولسالم مث ماذا عن اإل
عات هذا يملنهج التعامل البشري املتعارف عليه باالخالق، ملاذا جند تشر فلو مل يكن هناك تغري وتطوير.  االخالق

  .هو مباح هنا حمرم هناكوما  ،كلالدين ختتلف عن ذ

حمل كل ) اإلله(إله الفجوات باختصار، وبعيدا عن املصطلحات واللف والدوران، هو أن تضع كلمة  -٣
  .إجابة ال تعلمها

، فإمنا هي خاضعة للتجربة والربهان اليت تعطينا )Butterfly Effect(عن التأثريات اليت تتحدث عنها أما 
ود السبب ومثالك خري دليل، فالفراشات موجودة، ولو مل تكن الفراشات موجودة الدليل الواضح واملباشر على وج

أساسا، بينما األمر خيتلف عند احلديث عن آلة الفجوات؛ ألنك  Butterfly Effectملا وجدت مصطلح 
هلا بالذات  الربهان الشتقاق الدليل املباشر الذي يشريأو  تفرض إجابة ال ميكن التحقق منها، وال إخضاعها للتجربة

  .دون غريها

، مث أُخلق لنا قانون تكاثفي فقاعي sub atomic particlesمن هذا الكالم الكهنويت أُخلق لنا  ابدلً
  .ليظهر فيه كون الكهنة اجلديد ؛تتعامل معه، مث أخلق لنا ال مكان وال زمان

أن خيلقوا ذبابةً واحدة وهدف : (عن عمد، والذي تقول فيه) أنا(أمهلته  باحتجاجك الذياآلن  تذكرين
  .)ولو اجتمعوا هلا

على أدري  وال ،أن هناك كائنا ما تدعوه إله، هو الذي خلق هذه الذبابة) وادعيت(جئت بشيء موجود أنت 
  .ماذا استندت ذا االستنتاج الذي من خالله قمت بطلب حتدي بأن أخلق كل ذبابة، كما خلقها إهلك

كما فعل  ءخلق جزأو  اجنتإ تطلب مينأنت  ، وهاأصلًا لذي خلق الذبابةمل تثبت أن إهلك هو اأنت  دكتور،
  !!!ربك

  )السببية هي بديهة عقلية عند مجيع البشر إال امللحد(
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منطقية وقبوال من القول بأن أكثر أجده آخر، وإىل  املادة وحتوهلا من شكلأزلية بالقول بفأنا أعتقد  بالنسبة يل
خلق املادة وتركها تتجه حنو تشكل الكون كما نراه اآلن، بأنه  )وال كيف جاءال نعرف ما هو (هناك شيئا ما 

ما يريد الوصول إليه، وينتهي وال يسمح إىل  ذلك بأن السببية كما يقدمها رجل الدين ناقصة، فهو جيرك للوصول
  !؟سببيته به، فأي منطق هذا أتالسؤال الذي بد لك بطرح

  )ألم رمبا يف املستقبل ينتجون لنا كونا جديداباهللا؛ اآلن  أنا مسري سامي سأكفر(

نين مل أكفر بوجود اإلله هلذا السبب، وبناء عليه طلبت منك أهيك نا ت،أن هذا ما فهمته أنا، وليس ما عنيته
  .، وسوف آيت لك بالنقطة بعد قليلاإلحلادتعريف 

  )ربالتطواآلن  أُسلم لكوأنا  واحدة مباشرة macro-evolutionأعطين ( 

  أنت احلديث عن التطور طويل فسوف أختصره بطلب كما فعلتمبا أن 

  التطورأنكر  وسوف ،ماليني عام ٧ا قبل ا واحدا بشريعطين هيكلًأ

  اهللا موجود أنم أعل الأنا  لك،أقل  أمل) من هو األب املباشر لإلنسان(

  )يتمرد على قوانينها ئًااملادة شيطبيعي، فمنذ مىت تنتج  خابنتا اجنتإ عن حديثك عن الوعي، وأنهأما (

  تقارن اجلماد باملادة العضوية؟ -بصفتك طبيب  -هل حقا 

  :السؤال هو.. .اآلن امللحد حتكمه قوانني حتمية لن يفر منها(

  ؟..أصلًا هل يوجد خطأ. .كيف يندم عليه. .كيف استوعب وجود اخلطأ

  )أصلًا أخالق هل يوجد

امللحد فإنه أما جرحت املؤمن فإنه سيقطر دما، إذا  جبل، هلأو  كأنه سيارة تتعامل مع امللحد أيضاأراك هنا 
  لن يقطر دما؟

  .اإنسان فكرة معينة، فإنه لن يعودأنكر  هل ألن امللحد

نك إن أخضعت امللحد واملؤمن للتشريح، فإنك ستجد فرقا أأعتقد  ال! كيف لك أن جتعل امللحد كاجلماد؟
  .بينهما

  ". ؟وجد وعي بدون دماغهل ي: "عن سؤالكأما 

   .نعم: لألسف اجلواب

بتدريب الفئران  Karl Lashleyقام عامل النفس الشهري وأخصائي السلوك والذاكرة كارل الشلي 
جزء تخزن أي  والقرود على العديد من اخلدع، وعندما يتعلمون اخلدعة يقوم بقطع جزء من الدماغ؛ ملعرفة يف
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جزء أعلى أسفل داخل أي  أنه باستطاعته قطع أجزاء كبرية من الدماغ، ال يهمالذاكرة، وقد تفاجأ عندما رأى 
ضياعها، فهي أو  خارج سطحي عميق أمامي خلفي علوي سفلي، النتيجة واحدة دائما وهي عدم تلف الذاكرة

  .األخرى ليست يف النهايات العصبية املُعدلة، وال يف فسفرة الربوتني وال الطرق اجلزيئية

  تقع الذاكرة يا دكتور؟أين  االستفادة من ختصصك،أريد وأنا  ب هنا،الطبيأنت 

  الصدمات؟أو مراض ومباذا تسمي حاالت فقدان الذاكرة اليت حتدث نتيجة األ

  الفأر عندما يتم اقتطاع جزء من دماغه؟ ملاذا مل تقدم احلقائق كاملة؟ أو  ماذا كان حيدث للقرد

  غ، فإن بقية أعضاء اجلسد ستستمر يف العمل بشكل طبيعي؟هل فعال عندما تقوم بقص جزء من الدما

لينتج عنه املشي  األخرى يف التفكري احملض؟ أليس حتكمك يف تقدمي قدم علىنسان هل حقا حتصر الوعي يف اإل
  هو وعي؟

  عن الوعي، مسئول أصلًا نعم يوجد وعي بال دماغ، مث تقدم جتربة تثبت وجود الدماغ الذي هو: تقول

  !حالة وعي بعد وفاة الدماغ وتوقفه عن العمل يا دكتور؟أي  باتإث هل مت

  )ملهو العنصر الثابت يف تاريخ العانسان واإل ،األخالق ال تطور فيها( 

أضرب لك مثال عن زواج احملارم يف القبائل األفريقية اليت ما زالت ين رأيت أن أ كنت سأكتب ال تعليق، بيد
معة لغاية اآلنشر.  

الزمن قليال لوجدت العديد من األمثلة عن تطور األخالق وأقرا دليال هو التطور الذي حدث  ولو عدت يف
  على احلمس يف مناسك احلج بعد ظهور اإلسالم

  !إن األخالق ال تطور فيها؟: وبعد كل هذا تقول

  .اتمع اآلنما كان يقبله اتمع يف األربعينات والستينات من هذا العصر، وقارنه مبا يقبله إىل  انظر

  .مشكلة امللحد أنه يريد اإلله عبدا عنده يطعمه ويرزقه وال حياسبه -١

وهذا إن دل فإمنا يدل ! إنه يريد منه كذا وكذا؟: ، فكيف تقولأصلًا عزيزي امللحد ال يعترف بوجود اإلله
  .، قد تكون لديك نتيجة رفضكم للمعارضاإلحلادعلى مفهوم خاطئ عن 

  نا أن نفهم الكون؛ فخلق قوانني الكون ممكنة االستيعابواخلالق أراد م -٢

  .الصارخنسان غرور اإل

  وجدت يف هذا الكون وسوف تنتهي وسيستمر الكونأنت  الكون مل خيلق ألجلك، ،عزيزي
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قوانني الكون انبثقت مع املادة لتصف عالقة  ؛فهذا ما ال أقبله .إن قوانني الكون خملوقة: عن قولكأما 
ألن هذه القوانني حتمية  ا البعض، بل إا تعد دليال قاطعا على عدم إمكانية وجود خالق للكون؛املادة ببعضه

  إن وجدمفروضة حىت على اإلله 

حيتم وجوب اجلاذبية يف الكون،  ؟دون اجلاذبيةاآلن  يكون الكون كما نراهميكن أن هل : السؤال الذي يقول
هناك شيئا مفروضا على اإلله، فقد مبا أن و -إن اإلله خلق الكون طبعا : إن قلنا -وبالتايل حيتم وجوا على اإلله 
  .سقطت فكرة اإلله من األساس

مربر أي  اإلحلادفلسفة ميتافيزيقية متكاملة للحياة والوجود، ويف هذا يفتقد  اإلحلادف ؛عن تعريفي لإلحلادأما 
  وإمنا فقط إميان أعمى بال مربر وال دليلميثودولوجي، أو  إبستمولوجيأو  علميأو  فطريأو  منطقيأو  عقلي

  إن عدم تعريفم لإلحلاد بشكل صحيح هو ما جيعل منه عدوا لفكركم

  وال أقلأكثر  وجود خالق للكون، فقط الإنكار  بكل بساطة هو اإلحلاد

  هو ليس دين، ليس له رسول، ليس له كتاب، ليس له مقدسات، ال يشكل خطرا على أحد

وجود إله إنكار  إىل هو فكر حمض أدى ، وليس إميانا،وليس دينا يقي، ليس علما،يا صد اإلحلادهذا هو 
نتيجة للتغذية اليت زرعت به منذ الصغر  - لرمبا كان هناك إله : فهناك البعض ممن قد يقول لك بالذات، دياناأل

  وجوده وعدمه سيان مبعىن آخر، .ال شأن له بالبشرإال أنه  -بضرورة وجود إله 

  وال أقلأكثر  وجود خالق الإنكار  هو -أُكرر  - بشكل عام  حلاداإلإال أن 

  ))الكهنويت اإلحلادوعقالنية من  ايقمنطقية ورأكثر  سذاجة الدين الوثين ومحاقته وحتريفه، فهوكانت  فمهما((

هذه  ال تعليق على يكون الرفض درجات، يف الواقعإمنا  ،معارض لفكركمأي  نكم ترفضونأوهذا يثبت قويل ب
 .اجلملة

  )......اآلن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة، وهذا الكتالوج( 

إن كنت أناقش طبيبا له علم ودراية يف البيولوجيا، وإن اجلمادات أدري  مصدوم جدا، فلستأنا  حقيقة
أنه ميلك كل  شيخ دين مل يقرأ يف حياته سوى كتاب واحد، فاعتقدأم  ،ختتلف يف تركيبها عن الكائنات احلية

  .األجوبة الكونية

  :واآلن يا عزيزي

  .دليل على وجود اإلله، كل ما قدمته أسئلة مل تعرف إجابتها، فنسبتها لوجود خالقأي  مل تقدم والأنت 

وليس شيئا عاقال، فالتقاء اهلواء البارد  أيضاوحىت لو ذهبنا وراء السببية، فهناك احتمال أن يكون املسبب مادة 
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  .)أيضامادة (يشكل اإلعصار ،)مادة(اهلواء احلار مع) مادة(

نشوء الكون، احتمال وارد ال ميكن إمهاله، إال يف إىل  أدى) ص(مع ) س(تفاعل أو  يكون التقاءيمكن أن ف
  .أنت باستثاء ما تريده األخرى ورفض مجيع األجوبة، حالة فرض الرأي

   .نتيجةإىل  دمه، فهذا احلديث لن يصلعأو  اخلوض معك يف نقاش حول وجود اإللهأريد  وأنا ال

اإلحلادهو أفضل للبشرية من  دياناتباع األعلى أن  اأريد منك إثبات.  

  ؟الدينأم  اإلحلاد والدين، هذا يعين أيهما أفضل اإلحلادوأعتقد أن عنوان املناظرة هو 

األرض  أدياندونا عن بقية  كما أنه يتوجب عليك أن تثبت أن الدين الذي تريدين أن أتبعه هو الدين الصحيح
  .غد، كما تريدإىل  أن تؤجل الردأو  ميكنك أن ترد اآلن،

  انتهى

  هيثم طلعت.د

أشكر الزمالء مجيعا، وأشكر مدير احلوار، وأشكر الزميل مسري على إتاحة هذه الفرصة، وإن 
ة، وبعدها خامتة مساًءا سأكتب مداخليت األخرية يف املناظر ١٢شاء اهللا يف الغد نفس موعد اليوم 

   .موجزة، أشكركم مجيعا، سالم

  مسري سامي
يا دكتور، فكما وصلين أن املناظرة ستكون باسم  اإلحلادكنت أتوقع منك مناظرة حول أفضلية الدين عن 

  .وجود اخلالقإثبات  موضوعإىل  والدين، بينما وجدتك تذهب اإلحلاد

على  ديانحول ما يرونه من أفضلية كوم اتباع لأل ديانباع األرؤية ات نبحث فيهآخر  أمتىن أن يكون بيننا لقاء
  .يكونوا ملحدينأن 

اسننتظرك غد.  

Fares Jabori   

  تعليق أي  يغلق املوضوع، ويعاد احلوار فيه غداً، الرجاء عدم إضافة

  مغلق للغد

  مغلق 
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  هيثم طلعت.د

مداخليت اآلن  سأضع وار وبكل املتابعني،مرحبا بالزمالء جمددا؛ مرحبا بالزميل مسري ومبدير احل
  .املناظرة خبامتة موجزة إن شاء اهللاأنا  األخرية، وبعد أن يضع مسري تعليقه وخامتته املوجزة، سأختم

  .باسم اهللا واحلمد هللا، مرحبا بالزمالء جمددا

  مرحبا بالزميل مسري 

   .يف سرد مداخليت األخريةاآلن  سأبدأ

قدمية  ةحضارأي  كن عد ملن استشهدت م؛ ليحضروا لنا نصا واحدا فقط منل(: يقول الزميل مسري
التعددية هي كانت  )إخناتون(ولغاية عهد قريب جدا  ،مبعىن الكلمة عزيزأو  ال إله إال اهللا،بأنه  يستشهدون به

  . )السائدة، وما فكرة اإلله الواحد إال تطورا ملا سبقها من أفكار

إلله اخلالق كان موجودا يف مذهيب عني مشس ومنف قبل إخناتون حسنا؛ االعتراف بوحدة ا

  .���بكثري

  م.ق ١٠٨٧-١٥٧٥بل إن التوحيد كان سائدا يف مصر وهو عقيدة اجلميع من الفترة 

حيكمها ) يف رحالته ألمريكا(و قد ذكر كولومبس يف رسائله ومذكراته أنه رأى جزيرة محراء 
ا اكتشف أن أهايل جزيرة سان سلفادور يتكلّمون ببعض رجل عريب ينادى بأيب عبد اهللا، كم

الكلمات ذات العربية مع بعض التحريف يف النطق، وذكر أنه رأى يف اهلندوراس قبيلة سوداء 
ويف مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أنه شاهد مسجدا يف . مسلمة يطلق عليهم لقب إمامي

كانت  ا سكان هايييت هي نفسها اليتكوبا فوق رأس جبل، كما أن األسلحة اليت يستخدمه
  تستعمل يف إفريقيا

إن : يقول) يشغل منصب أستاذ للتاريخ جبامعة هارفرد(وقد كتب املؤرخ األمريكي وينر 
  .كولومبس اعترف بوجود مسلمني يف العامل اجلديد

  )هلة وما زالت متعددة اآلهلةللعلم اهلندوسية بدأت بتعدد اآل(: قولكأما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� wilson-the culture of ancient Egypt p..228.. 
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الم خاطئ جدا، يوجد يف اهلند قريبا من أربعة آالف من اآلهلة، وهذا ال مثيل له يف للعلم هذا ك
العامل، ومع ذلك ينظر هلذه الكثرة الكاثرة من اآلهلة أا صور وجتسيدات للكائن الواحد األعلى، وهذا 

هت إليها اللجنة نتا اليت احلكومة الربيطانية يف اهلند، وفيه أن النتيجة العامةإىل  ما ذكره التقرير املرفوع

  .���من البحث هي أن كثرة اهلنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة يف كائن واحد أعلى

أن هذه األلوف من اآلهلة هي نفس ما تفعله الكنائس املسيحية من تقديس أنت ويرى ول ديور
 ، ال حصر هلاذهن اهلندي ولو للحظة واحدة أن هذه اآلهلة اليتإىل  آلالف القديسني، فال يتطرق

  .�!�هلا السيادة العليا

  حيادا مع نفسك وعقلك، هل كفر غريك يربر كفرك ؟ أكثر  يا صاحيب كن

  ؟ديانات وثنية سابقة يربر وثنيتك هل وجود

  نفس حجة فرعون على موسى كانت  هذه

فرعون أعلن كفره مبوسى؛ ألنه لو ولد قبلها بألفي سنة مل يكن لريى موسى وكان سريى 

  .���﴾�î������í��ì��ë��ê﴿ يني كثروثن

  .اليوم حتتج علينا بأيام فرعون، وهكذا الكفر ال تنقطع له حجةأنت و

مث يأيت األواخر وحيتجون  ،ومل يكن فرعون يعلم أن هللا يف كل زمان ويف كل مكان حجة
  لكفرهم بكفر األوائل، شيء يف منتهى السفسطة والكذب على اهللا

معابد حجرية، أو  أوثانأو  مهية؛ الديانات التوحيدية ال تترك أصناممث هناك نقطة يف غاية األ
فحتما سيظلم اجلانب التوحيدي يف  ،فالذي يعتمد يف حبث التوحيد على معامل أريكولوجية أثرية

  :أهل الديانات يف طرح مبسطأدلة تاريخ اُألمم، ومع ذلك سأوضح لك فكرة تعدد 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من أكثر  يشكل أتباعها -ويهودية ومسيحية إسالم  -يوجد على وجه األرض ثالث ديانات 
  .من سكان األرض%  ٦٥

تعترف ببشريتها وهي يف طريقها ألا  باقي الديانات وضعية ال حاجة حىت للرد عليها؛
  .)بال دين(روحيونأو  العلمية أم ملحدونحباث لالنقراض، وأتباعها يصنفون يف مراكز األ

  .ت الثالث الكربى ال أكثرإذن حمك اجلدال يف الديانا

  .أقرت أا ديانة قومية ال يدخلها إال يهودي األبوين، إذن حمسوم أمرها باعترافها هي اليهودية

أنا  :أدخلت التثليث واألقانيم واآلهلة البشرية يف قلب عقيدا، ومل يقل املسيح يوما املسيحية
  .ها أصروا على صورا الوثنية املعاصرةولكن أتباع. الهوت وناسوتأنا  :أو. اعبدوين: أو. اهللا

املسيحية، وبذلك حتولت املسيحية أصل كلمة مل ترِد يف اإلجنيل ولو مرة واحدة مع أا . .فمثال
  .ديانة وضعية وثنيةإىل  من ديانة مساوية

وفكرة األقنوم تدور يف إطار تعدد اآلهلة مع حماولة احلفاظ على نسق التوحيد الفطري صيغة 
وأقنوم . .وأقنوم اآلب اإلله الكامل. .بن اإلله الكاملأقنوم اال :فهم يقولون ة يف واحد،الثالث

متاما  بن هو اآلب، بل كل إله مستقلومع ذلك ال جيوز أن يكون اال.. .الروح القدس اإلله الكامل
يهيات وبداهة هذه منتهى الوثنية وحتدي بد. .ومع ذلك هؤالء الثالث آهلة إله واحد.. .عن اآلخر

  .العقل بسفسطة يونانية قدمية

قلت من نتا إذن املسيحية. .امتاممتاما  ومع ذلك كل هذه األفكار الوثنية خيلو منها اإلجنيل
  .الوضعية الوثنية على يد جمامع صناعة اآلهلة يف عهد قسطنطنيإىل  السماوية

أنبياء العهد القدمي، الدين التوحيدي النقي الذي نادى به مجيع سالم إذن ال يوجد سوى اإل
  .رسالة اإلسالمأصل التوحيد النقي ديانة أنبياء العهد القدمي، وهذا إىل  أن يعيد البشرول اويح

  .إذن تعدد الباطل ال جيعل منه كسرا عشريا من احلق

الذي يوافق يف عقيدته عقيدة مجيع أنبياء العهد القدمي، هو تصحيح ملسار الديانات سالم فاإل
 وأيوب وهود وإبراهيم نوح وصاحلإىل  لنهج أنبياء العهد القدمي من لدن آدمإعادة رفت، واليت احن

فعقيدة هؤالء مجيعا هي عقيدة الرب إهلنا رب واحد . .ود ويونس وهارون وعيسىوموسى ودا
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 وال ،هذه العقيدة اليت ال تعرف تثليث وال أقانيم وال موت آهلة منتحرة. .بلفظ التوارة واإلجنيل
: يقول تعاىل. .وال آهلة قومية -زاع الروح القدس من اآلب نتا -زاع آهلة من آهلة أخرى تنا

﴿��y��x��w� �v��u� �t�� �s��r��q��p� �o��n� �m��l� �k��j
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الديانات وتصحيح للخلل أصل ليس ديانة كالديانات، وإمنا هو سالم ، إذن فاإل�!�﴾]��\�
  .الذي أصاب الديانات، وباألخص اليهودية واملسيحية يف نسختيهما العهد القدمي واجلديد

هذا  )!يم الزرادشتية تبيح زواج احملارمية يا دكتور؟هل تعلم أن تعالماذا تعرف عن الزرادشت(: قولكأما 
  !خلل معريف يا أُستاذ مسري عندك

  يعين أن الكذب حالل ؟ سالم هل جواز الكذب لإلصالح بني املتخاصمني يف اإل

  ؟سيبأن الكذب نأو  هل هذا يعين أن األخالق نسبية

فهي ال تعتمد على رغبات  ،ية ال ذاتيةاألخالق هلا وجود مطلق مستقل، فاألخالق موضوع
والشر شر عند الصاحل والطاحل، فاألخالق تعتمد  ،نزوام، فاخلري خري عند الصاحل والطاحلأو  البشر

هلا غرضية  فاألخالق ،على شيء خارج الذهن البشري، تعتمد على إرادة اهللا اليت يريدها هلذا العامل
 بوعيإنسان  والقيم األخالقية يعتنقها كل ،البشر ورغبام ستقالل عن أفكارولذا فيها اال ،كونية

  .بغري وعيأو 

  .األخالق هلا وجود ومعىن مستقل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألننا من خالل  ؛فهذا يؤكد أن األخالق قيمة مطلقة ،لألخالق يامناف يئًاولو أباحت ديانة ش
هذا يعين  .بيح زنا احملارمن الزرادشتية تإ :خالق، فقولكلأل مناف مطلقيتها حكمنا على هذا املوقف أنه

واختذت موقفًا خارجا  ،أن األخالق مطلقة، ومن خالل مطلقيتها حكمت على خطأ املوقف
األخالق نسبية ملا استوعبت األمر، وملا قيمت كانت  إذ لو ؛تعطي من خالله رأيك امستقل

  !أصلًا أخالق وملا وجدت ،املسـألة

 ةللتجرب ةمنا هي خاضعإف ،)Butterfly Effect(حدث عنها عن التأثريات اليت تتأما ( :قولكأما 
مل و ، ولثالك خري دليل، فالفراشات موجودهوالربهان اليت تعطينا الدليل الواضح واملباشر على وجود السبب وم

  .)اساسأ Butterfly Effectملا وجدت مصطلح  ةتكن الفراشات موجود

هذا مصطلح علمي ال عالقة له  Butterfly Effectيعين أنك ال تعرف  - معذرةً-هذا القول
أو  ابكونك مؤمنختزايل اي جلملة األسباب الظاهرة هو رصد ، وهو يقرر أن الرصد اإلمربيقاملحد

أبعد حد، وهو يعين أن مجلة األسباب الظاهرة ليست كل شيء، وإمنا العلم خيتزل املسألة إىل  قاصر
أخذنا األرض باعتبار األرض إذا  ،انلى نسيج الزممس تدور حول األرض عا الشيللتسهيل، فعلم

امرجع ا،مركزي عرف حبسابات  -إن الشمس هي املركز  :ا أن نقوللكن األبسط رياضيفيما ي
سابات الالزمة للنظام فبسط احل ،٣٨إىل  ٨٠الدوائر الصغرية اليت قللها كوبرنيكوس من 

ألن األمر ليس يف  ؛لم وليست مهمته حتليليةوهذه هي مهمة الع ،ختزاليةاسألة فامل  -الشمسي
  !مقدوره طبقًا ملبدأ عدم اليقني هلايزنربج

وهدف أن خيلقوا � :والذي تقول فيه ،عن عمد) ناأ(أمهلته  باحتجاجك الذياآلن  تذكرين( :قولكأما 
له، هو الذي إن هناك كائنا ما تدعوه أ) وادعيت( ،جئت بشيء موجودأنت  ، ذبابةً واحدة ولو اجتمعوا هلا

  .)ةخلق هذه الذباب

دعاء هو كل عاقل منطقي، فربهان السببية أعلى من القانون، بل وعليه تقوم صاحب هذا اال
 ملا -جتربةأي  الذي يسبقأي  –ولوال هذا الربهان القبلي . .مجيع علوم الدنيا ومقاصد الغايات

، ولصار افارغً امجيع علوم الدنيا لغورة، ولصارت سلَّمنا بصحة جتربة وال قضية وال مربهنة وال فك
مهم والفلكي والفيزيائي واملُفكر، فلوال اليقني العلمي من أكثر  ي السريكجِرمصداقية من العال

ومبا  ،لموال استقرت فكرة وال استوعبنا قضية يف الدنيا، ومبا أنه يوجد ع ،نتائج التجربة ما قام علم
غريها، إذن يبقى إىل  مث ينتقل منها ،نسانية يستقر عليها اإلسس نظرأنه توجد حقائق علمية وأ
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املوجِد واخلالق، وعلى صحة القضية اليت حنن إثبات  على اوأصيلً اجوهري برهان السببية دليال
  .بصددها

بكل علوم  اروعليه قبل أن يكفر بالسببية أن يكفر اضطرا ،ومل يكفُر مببدأ السببية إال امللحد
  .ببديهيات عقله حىت يتسىن له أن حييا يف اتساق مع إحلادهالدنيا، و

  !وكليات البديهيات ،القواعد أصولو ،إذن نقد السببية هو نقد لكل علوم الدنيا

معطياا،  هلِّم بيقينيم بوجودها ويسلِّويس ،كيف ملُلحد أن يعمل السببية يف معملهأدري  وال
ة يف كل كبرية وصغرية يف حياته الشخصية ويف حبثه وحاله ويسلم بنتائج جتاربه، ويعمل السببي

 للوجود ويصر اوحيد اهذه األمور، ويفترض العدم مصدركل أصل ومآله، مث يوقف السببية يف 
  !على ذلك

  .يزيدنا إميانا ويقينا بوجودهبل  ،ند قانون ال ينفي وجود مقنوكما قلت لك فوجو

فوقها، وباملناسبة يعيش فوق الذبابة طفيل امليكوبالزما  ماواآلن عندما ختلق ذبابة أو 
mycoplasma، خلق ا :جود على اإلطالق، واهللا يقول لكوهو أصغر وأدق كائن حي يف الو

وعندك كل  ،وقادر وعاقل واعٍأنت الزم الصمت أيها املسكني، فأو  ،خلق ما فوقهااأو  ،ذبابة
واآلن يا مسكني أعطنا أدق شيء  ،ة أنشأت منها حياةمكونات املادة امليتة اليت تفترض أن الصدف

   !يف الوجود، طفيل ميكوبالزما واحد من مواد ميتة

   .كل هذا اجلدال والسفسطة والكذب على اهللا والكفر بهإىل  إا قضية بسيطة ال حتتاج

   !الزم الصمتأو  صنع طفيل ميكوبالزماا

منطقية وقبوال أكثر أجده و ،آخر إىل وحتوهلا من شكللية املادة أزبالقول بفأنا أعتقد  ،بالنسبة يل( :قولكأما 
   ).ن هناك شيئا ماأمن القول ب

  !دوغما ودين اإلحلادأن اآلن  هل صدقت

  ...مل يسبقها عدمأزلية املادة على أن أُطالبك فورا بدليل مادي مباشر فأنا  وإال

ويسوع ليس هو اآلب، . .لوكل منهم إله كام. .يسوع إله والروح القدس إله واآلب إله
  ...........ومع ذلك اآلهلة الثالثة هم إله واحد... .والروح القدس ليس هو يسوع
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  .امتاما مامتمتاما  هذا السطر ميثل عقيدة النصارى

  .%١٠٠العقيدة متناقض تناقض كلي أصل ألن  ؛للعقلصل احار متونتا ولذا املسيحية هي

  .كاآلن نفس األمر ينطبق على عقيدت
منطقية وقبوال من القول أكثر أجده و ،آخر إىل وحتوهلا من شكل ،املادةأزلية بالقول بفأنا أعتقد  ،بالنسبة يل(

إذن جيب وشرط . .واملادة عندك أصلية مل يسبقها عدم. .مبا أنك ملحد مادي )ن هناك شيئا ماأب
مل أزلية املادة على أن ولكن لعقلك أن يكون هناك دليل مادي  ،إجباري وإلزامي ليس للمناظرة

  .يسبقها عدم

ثانية من عمر الكون مل يكن هناك شيء له  ٤٦-أس  ١٠فما بالنا والعلم يقرر أنه يف اللحظة 
  !أصلًا وجود فيزيائي، بل مل يكن هناك مكان وال زمان

يتمىن نظرية الكون الثابت  Steven Weinbergولذا كان الفيزيائي امللحد ستيفن وايننربج 
  . ديانجاذبية، وأبعد عمـا نادت به األأكثر ألا  ؛األزيل

ما اصطدمت حبائط العلم نفسه، ومل يعد هلا مكان أول لكن أُمنيات ستيفن وايننربج اصطدمت 
مل أُدافع " :DENNIS SCAIMAما اداخل العلم املادي، يقول الفيزيائي الربيطاين دينيس شي

بل لرغبيت يف كوا صحيحة، ولكن بعد أن تراكمت عن نظرية الكون املُستقر لكوا صحيحة، 
  ".هتنتا ن لنا أن اللعبة قدفقد تبيدلة األ

 Antony Garrard Newton Flewوين فلو نتا هت فعالً، وبذلك يعترفأنت فاللعبة قد
 من الناحية النفسية،نسان عتراف يفيد اإلن االإ :يقولون" :يف القرن العشرين قائالً اإلحلادفيلسوف 

بالنسبة  االالزمان والالمكان شيء حمرج جدإن منوذج ظهور الكون من  ،سأُديل باعترايفأنا و
  ."للملحدين، ذلك ألن العلم أثبت فكرة دافعت عنها الكتب الدينية

   !املادة اآلن، إذن مشكلتك مع العلم وليست معنا حننأزلية كونك تصر على 

  !ةياإلحلادمشكلتك التسليم املسبق بالدوغما 

ا ا بشريهيكلًأعطين ، أنت ختصره بطلب كما فعلتأفسوف  ،احلديث عن التطور طويلمبا أن ( :قولكأما  
ن هو األب املباشر لإلنسان( التطورأنكر  ماليني عام وسوف ٧ا قبل واحداهللا موجودا إذً .أعلم الأنا  :لكأقل  ملأ) م(.  



                                                                                                                                    �� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  !ادي غري علميأحسنت يا رجل، إذن التطور دوغما ودين، كهنوت إحل

 ٢ا، ال يوجد أب واحد ألي كائن من الواحدة ثابتة علميmacro-evolution ال يوجد 
الذي هو أعظم الكائنات نسان مليون نوع على وجه األرض، ال نعرف من هو األب املباشر لإل

رنه شيءاحلايل، وال يفصل بيننا وبينسان وال يتفوق عليه إال اإل ،وأقدرها على التكيف ،ات!  

ووصلنا  -خندق ماريانا  -ووصلنا ألعمق نقطة يف مجيع احمليطات  ،كيف نكون وصلنا للقمر
نسان ومل نصل بعد لألب املباشر لإل ،وللهجيز بوزون وألعمق أعماق األرض ،للسيانو باكتريا

  !األول

ن ا، ساعتها ينتقل التطور مواحدة مثبتة علميmacro-evolution إىل  إذن عندما نصل
أثبت لنا مبا ال يدع جماالً أنت العلم امليثودولوجي احملترم، غري ذلك فإىل  اخلرافة والعلم الزائف

  .اإلحلادللشك أن التطور كهنوت ميارسه الكهنة داخل كنيسة 

 ،نه سيقطر دماإجرحت املؤمن فإذا  ، هلجبلأو  ةنه سيارأامل مع امللحد كتتع أيضاراك هنا أ(: قولكأما 
   .)اإنسان نه لن يعودإفكرة معينه فأنكر  امللحدألن  هل نه لن يقطر دما؟إحد فامللأما 

نسان بذلك تقرر أن لإلأنت ا، فهذا كالم ملوث ميتافيزيقيومستقل عن الوجود  ا،معىن مغاير
   .املادي

غري ذلك فقوانني الكون هي قوانني أما ال يستمد مسوه وقيمته إال من الدين واخلالق، نسان اإل
  ؟ نسان ويسري عليه ما يسري على املادة، فكيف لك أن تؤسس لقيمة وجودية لإلنسان اإل

لن يستطيع أن يكون حيوانا حىت ولو أراد ذلك من كل نسان دائما كنت أقول أن اإلأنا  ولذا
يف قمة إحلادك ترفض احليوان الذي بداخلك، ترفض املعيار املادي كحكم ائي يف أنت قلبه، ف
   .يف حتليل ظاهرة الوجود اإلنساين اإلحلادفشل : وهذا يعين مبنتهى البساطة ،القضية

فاملساواة  ،وقيمته ومسوه إال باإلميان مبطلق أعلى يتجاوز املادةنسان وال يأيت اإلميان مبركزية اإل
 نييفإذا مل يكن اهللا موجودا فالناس جبالء وبال أمل غري متساو ،بني البشر هي مسألة دينية حبتة

  .وتأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء املطالبة باملساواة

؟ تقع الذاكره يا دكتورأين  ،من ختصصك ةاالستفادأريد وأنا  ،الطبيب هناأنت ( :خبصوص سؤالكأما 
   ).الصدماتأو مراض األ ةاليت حتدث نتيج ةرومباذا تسمي حاالت فقدان الذاك
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ل جهاز التلفاز جمرد مشتقبِل للمعلومة ومعالج هلا، و دماغنا مث :قلت يف مداخليت السابقة أن
أو  حني قطع األسالك يتوقف ويفقد اإلرسال، فاألصوات الصادرة من التلفاز ليست صادرة عنه

تلفت أو  مخزنة فيه، بل هو جمرد مستقبل ومعاجل للمعلومة، وإذا تلفت الدائرة الكهربية فيه
وبالضبط هذا ما حيدث يف حال تلف أسالك الدماع  ،األسالك يتوقف عن اإلرسال واإلستقبال

  .ستقباليجة زهامير يتوقف عن اإلرسال واالتلفت الدائرة الكهربية نتأو  ،نتيجة صدمة

فاإلبصار كنقطة بداية هو عملية كهرومغناطيسية كيمائية يف املقام  ،ونفس األمر يقاس على العقل
ضات عصبية يف مراكز خمية معينة حتدد الصورة مث نب ،حيث تنعكس الصورة على الشبكيةول األ

استيعاب وجودها، فالوعي أو  لكن هذه عملية كيمائية ال عالقة هلا بإدارك وجود الصورة ،ومكاا
كل ما تدركه  .ن الوعي والعقل يوجد داخلهماإ :شيء واحلسابات الكيميائية شيء آخر، ولذا يقال
يكون البد أن بشدة، ف اإلحلادترفضه دوغما كهنة فكل السماء توجد داخل عقلك، لكن هذا ما 

احلسابات الكيميائية هي أن تكون البد وكل شيء داخل الدماغ عندهم، و ،العقل والذاكرة والوعي
ختزالية هي احلصان األسود الوحيد يف ية االالرؤية املادأن تكون البد األخرية يف النهاية، ودلة ااملع

هذا الكالم مت تفنيده وانتهى أمره، ملاذا اإلصرار على هذه الدوغما كان إذا  مجيع املبارزات، طيب
  الكهنوتية؟ 

 أن هذه الرؤية الكهنوتية للعقل خاطئة Hugo Zucarelliيقول الدكتور هوجو زوكاريلي 
ذن واحدة أكانت  مثالً يستطيع حتديد مصدر الصوت دون حتريك رأسه حىت ولونسان فاإل ،متاما

ملثل هذا األمر، نسان دماغ اإلأو  ألنه ال توجد خاصية داخل أذن ؛امادي تعمل، وهذا مستحيل
بون بتفسري األمر من داخل يلتفت فورا حنو مصدر الصوت، ومع ذلك حنن مطالَنسان لكن اإل

  .���الدماغ مع أن البحث من املعلوم مسبقًا أنه سيكون بال جدوى

أن الوعي واإلدراك  Karl Pribramيربام ويرى عالم األعصاب الدماغية الشهري كارل بر
والذي يرهق نفسه يف هذا النفق الضيق فلن  ،الوصالت العصبيةأو  اإلنساين ال عالقة هلما بالدماغ

  .خيرج بشيء

فريقية ا عن زواج احملارم يف القبائل األضرب لك مثلًأين رأيت أن أ بيد ،ال تعليق :كتبأكنت س(: قولكأما 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://en.wikipedia.org/wiki/Holophonics� 
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   ).اآلن لغايةاليت ما زالت مشرعه 
  .-ابتسامة استغراب–ألنه كان نفس املثال  ؛اص بزنا احملارم عند الزرادشتينينفس اجلواب اخل

وسيستمر  ،وجدت يف هذا الكون وسوف تنتهيأنت  عزيزي الكون مل خيلق الجلك،( :عن قولكأما 
  ).الكون

  تحب أن أُعطيك مفاجأة علمية يف هذه املسألة ؟ 

  !افقط علمي الكون خملوق لنا حنن

يف إيار الدالة املوجية فنحن  -مدرسة فيزيائية يف العاملأكرب  –طبقًا لتفسري مدرسة كوبنهاجن 
  !!نعيش فيزيائياً فقط بفضل اهللا وستره وحتت عينه وكأله

   !والكون فقط خملوق لنا حنن

النظر إليها،  ال تظهر كجسيم إال حني quantaمن منظور فيزياء الكم فإن الكوانتا املرصودة 
  !وعندما ال تنظر إليها فإا تتصرف كموجة، وهذا رمبا يفوق كل السحر الذي ينتجه البشر

بعض نسان هذا األمر جيعل اإل( -:Nick Herbertيقول الفيزيائي الشهري نك هربرت 
ن ويتحول العامل م ،موجه من الذوبان الكليإىل  األحيان يتخيل أن خلفه وهو يسري يتحول العامل

شجار باألشياء تتجمد واألإذا  وما أن يلتفت خلفه لريى احلساء ،حسـاء الكوانتم لكنإىل  خلفه
  .)وتعود لطبيعتها العادية واملألوفة ،حجارواأل

إننا ذا املنطق نعيش داخل أسطورة مثل أسطورة ذلك امللك الذي مل يعرف يف حياته ملمس 
ن ألن يستطيع نسان ن اإلأوهذا بطريقة مماثلة يشبه  ،ذهبإىل  ن يلمسه يتحولأنه ما أل ؛احلرير

  .���مادةإىل  كل شيء نلمسه يتحولألن  ؛خيترب حقيقة جسيم الضوء

فالظاهرة واملالحظة غري منفصلتني إحدامها  ؛ولذا يرى هايزنربج أن املالحظة تؤثر على الظاهرة
  .األخرى عن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Nick Herbert, "How Large is Starlight? A Brief Loo k at 

Quantum Reality," Revision 10, no. 1 (Summer 1987), pp. 31-35� 
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ولذا صاح ذات مرة  ،هو شرودينجرهذه الرؤية صادمة ألحد عباقرة ميكانيك الكم ونت اوك
نادم على أنه كان يل فأنا  إذن ،كنا سوف نلتزم بتلك القفزات الفيزيائية اللعينةإذا " :بيأسٍ تام قائالً

  .���"لكنك قد فعلت الكثري للنظرية" بور قائالً إجابة ف" .عالقة بنظرية الكم

يث توضع قطة داخل ونتيجةً لذلك طرح شرودينجر لغزه الشهري بقطة شرودينجر، ح
فإن  ،قنينة غاز سام، وطبقاً ملدرسة كوبنهاجنإىل  ويتم توجيه سيل من اإللكترونات ،صندوق

حقيقة تعمل حىت ينظر إليها مراقب، وهنا فقط يقرر اإللكترون إىل  سيل اإللكترونات لن يتحول
يتصور إال أن القطة يف غياب املراقب فال أما جسيم ويكسر القنينة ويقتل القطة، إىل  أن يتحول

  .حية و ميتة يف آن واحد

حضر إذا  حقيقة موجودة إالإىل  هذه الرؤية املخيفة للعامل من حولنا تقرر أن العامل ال يتحول
يكون هناك كائن أزيل البد أن غبنا عنه، وبالتايل فإذا  يف أذهاننا ووعينا، ويتخلى عن وجوده

ه يف ذاته، وإمنا ال قيمة حقيقية ل اظاهري ئًاجعل الكون شيأذهاننا، وإىل  أحضر الكون ذه الصورة
سخر كُليلوجودنا ووعينا بوجوده،  اهو مومركز تسخريه اونصري حنن مركز هذا الوجود فعلي ،

معىن يف ذاته، وبذلك تنهار الفلسفة املادية، وتتداعى كل أو  وقيمته، وال تصبح له قيمة يف ذاته
وقليل من يدرك أن احلياة الدنيا جمرد وجود غروري  ،ولكن قليل من يتدبرتنظرياا الفلسفية، 

  .�!�﴾\��[�����^��_��`��d��c���b��a﴿ :أكثر ظاهري ال

����R��Q��P��O��N﴿ :فاحلياة الدنيا جمرد وجود ظاهري قشري ال قيمة له يف حقيقته

����W��V�����U��T��S﴾���.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �٢٢٨ليونيد بونوماريف ص -:اإلحتماالت املثرية للنظرية الكمية تأليف ���
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  .��� .احبث مطول إن شاء اهللا سيعجبك جد د كتبت فيهاوإذا أردت التبسيط يف هذه املسألة فق

   ).إن وجدله حىت على اإل ةمفروض ةهذه القوانني حتميألن (: قولكأما 

خالق الزمان واملكان ال خيضع لقوانني الزمان واملكان، بل هو ألن  ؛اجد ئفهذا كالم خاط
 .عرائس األطفال يدور بالزنربك انعإن ص :وهذا شبيه بقولنا ،موجدمها فكيف خيضع لقوانينهما

  !كل شيء يف عاملها يدور بزنربكألن 

حيتم وجوب  ؟دون اجلاذبيةاآلن  يكون الكون كما نراهميكن أن هل  :السؤال الذي يقول(: قولكأما 
ا هناك شيئًمبا أن و -له خلق الكون طبعا ن اإلإ :ن قلناإ -له ا على اإلوبالتايل حيتم وجو ،اجلاذبية يف الكون

ساسله من األله فقد سقطت فكرة اإلإا على الالمفروض(.   

  .هذا التعليق يعين أنك مل تدخل القرن العشرين بعد

  !زلت تنظر للكون بفيزياء نيوتنوما

 -ولذا قال نيلز بور  ،أن ظهر ميكانيك الكمإىل  وكان أينشتاين يتصور هذا التصور السخيف
   ."ن تستطيع أن تفرض على اهللا كيف يتصرف يف العاملإنك ل" :ألينشتاين –أبو ميكانيك الكم 

 ولذا ،اوليس احتمالي ةوقوانينه واجب ،فمشكلة أينشتاين احلقيقية أنه كان يفترض العامل واجبا
 هل كان هللا اختيار :ا أتسائلإنين دوم" :ولذا كان يقول ،صدمته كربى من ميكانيك الكمكانت 

   ."غري خلق هذا العامل ؟آخر 

ا ال ووجوده ممكن ،ايك الكم أثبتت أن العامل احتماليلكن ميكان ؛و كان يرى العامل واجبافه
  !تتخيلها يف خمك اآلنأنت  ية اليتاإلحلادوهذا ينسف املنظومة الفلسفية  ،..أكثر

ورأى بعينه جائزة نوبل يف الفيزياء تمنح لعاملني يف فيزياء  ،٢٠١٢رمبا لو عاش أينشتاين للعام و
رمبا ساعتها كان سيتراجع، لكنه عاش يف أكثر  كوانتم ألحباثهما يف إمكان العامل واحتماليته الال

العامل ليس فترة رأى فيها بعيين رأسه النجاحات املتتالية مليكانيك الكم جتتاح العامل كله، ورأى أن 
ا وإمنا احتماليوكان من املمكن ببساطة أال خيلقه اهللا ،اواجب.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?51881-%C5%D0%C7� 
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  .)أقل والأكثر  فقط ال وجود خالق للكون،إنكار  هو :ةبكل بساط اإلحلاد( :قولكأما 

  !؟مث تويل هاربا ،هو كفر باهللا اإلحلادهل تظن أن 

  !ابتسامة –خطف طواقي باملصري –

أن تعلن عن سخافته أما و ،جبميع قوانينه وإلزاماته اإلحلادأن تكمل أما ... .ال يا صاح
  !!وسطحيته

 ،حنن حيوانات يف سلم تطور ،القوانني مادية حتمية جمردة ،بالنسبة للملحداهللا غري موجود 
. .ال مركزية لإلنسان. .ال قيمة لإلنسان. .ال غاية للوجود ،الذرات اليت حتكم وجودنا ال معىن هلا

 .صاحب السيادة هو الذي ينقل جيناته لألجيال التالية ،نتخاب الطبيعي يستويل علينا رغم أنوفنااال
  ؟اإلحلادهي أركان  هذه

  !والتمحك يف األخالق الالمادية ،ستطيع جتاوزهااليت لن ي اإلحلادهذه قواعد 

  !إذن وخز الضمري األخالقي هو خدعة ميتافيزيقية.. .ال يوجد تفاعل كيميائي يفرز الضمري

عي نتخاب الطبيإذن التمرد على الداروينية واال. ..ال يوجد تفاعل كيميائي يسري عكس اإلجتاه
إذن جيب قتل املعاقني واملرضى الوراثيني واألعراق األدىن، وإال  !يعين أما جمرد أُسطورة سخيفة

  ! فالداروينية ال تصلح كتفسري لظاهرة الوجود اإلنساين

ألن  ؛ختيل قررت اإللكترونات فجأة أن تتمرد على الدوران حول النواة وقررت التوقف
مطلوب مين أن أُصدق هذا السيناريو أنا  هل ،من ذلكأكثر  هدضمريها ال يسمح هلا بالدوارن ا

  الساذج ؟

ال يدخل يف  ،سوى ذلكنسان وال يوجد داخل اإل ،من نواة وإلكتروناتأكثر  ليسنسان واإل
  !!وال أقلأكثر  وإلكترونات يف كل مكان جبسده ال ،إال نواةنسان تركيبة اإل

املركز هو الطبيعة املادية  ،النواة واإللكتروناتليس هو املركز بل املركز هو نسان إذن فاإل
وبالتايل قوانني الطبيعة هي قوانينه، وقد جنح هتلر يف فك هذه الشفرة بكفاءة  ،وقوانينها وحتمياا

وقد تبع  ،"الشفقةأو  نكون مثل الطبيعة، والطبيعة ال تعرف الرمحةجيب أن " :غري عادية حينما قال
  .ركامي وفرويديف ذلك داروين ونيتشه ودو
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كما يقول إليوت يف  ."ستالنيأو  تقدم احترامك هلتلرالبد أن ا فمل تتخذ لنفسك إهلًإذا  "
  .روايته األرض اخلراب

دا ولو على فليس غريبا وال جمافيـا للواقع أن تعيث يف األرض فسا ،مل يكن إله وال دينإذا "
فال مانع أن ختونك زوجتك  ،ن لك دينمل يكإذا ": كما يقول جون لوك" حساب اآلباء واألبناء

  .كما يقول فلوتري ."مكويسرقك خاد

الوثنيني كانوا يظنون ذلك، اإلميان باهللا ألن  ؛جمرد كفر باهللا وانتهت القضية اإلحلادإذن ليس 
   !هو التحليل الوحيد الصحيح لظاهرة الوجود اإلنساين

ولذا  ،يف ذهنه أنه ليس ابن هذا العامل ويستقر ،آخر وله معىنآخر أصل يف حقيقته له نسان فاإل
ل املصاحلة بني الضمري واملصلحة من أجل احلق، من أجل اخلري، من أج هو يصارع من أجل املثالية

  !جادلتأم  سلمت بذلك اوهذه هي حقيقة وجوده سواًء ،نسانهذا هو اإل ،بني الرغبة والواجب

  ).أحد ا علىخطر ليس له مقدسات، ال يشكل( :اإلحلادقولك خبصوص أما 

   .هذه الكلمة مفجعة ألي مؤرخ وأي باحث

ع شيء ويف تطبيقه العملي كان أبش أخالقية؛أو  حرر أتباعه من أية أعباء ميتافيزيقية اإلحلادف
   .ميكن تصوره

تسي تونج رئيس الصني طالق، كما يقرر املؤرخون هو ماوفأكرب جمرم يف التاريخ على اإل
جمرم يف التاريخ كان جوزيف ستالني رئيس أكرب  مليون نسمة، وثاين ٥٠ا يوالذي أباد رمس ،امللحد

 -مليون نسمة، واحلربان العامليتان كانتا حروب علمانية ٤٠اإلحتاد السوفييت امللحد والذي أباد 
من سكان % ٥ح فأُبيد فيهما األصل فيهما غطاء تفوق األعراق وسيادة اإلحلادعلمانية ووفر 
الوراء، ووضع الفالسفة يف قلب باريس مبولة بدالً من إىل  ملنتصر واملهزوم ثلث قرنالعامل، ورجع ا

  .كنايةً عن اية احلضارة وموت اإلنسان ؛متثال اجلندي اهول

السالف .. .غجر أملانيا..)الكوالج ( مزارعي روسيا.. بل إن إبادة ماليني السكـان يف أوربا
  !العملي اإلحلادشمولية مل يوفرها سوى هذه اإلبادة ال..واألقليات األثنية

من أجل حتويل بقية  pol potمن الشعب الكمبودي متت إبادم على يد امللحد % ٢٣و
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إىل  لتنظر pol potجوجل وتكتب يف الصور كلمة إىل  تدخلميكن أن ، واإلحلادإىل  الشعب
خطرا على  ال يشكل اداإلحل :وتقولأنت  جها إحلاد رجل واحد، مث تأيتأنت جبال اجلماجم اليت

  .يا رجل اتق اهللا .أحد

على وجه األرض اآلن  اوالدولة الوحيدة امللحدة رمسيatheist state  ،هي كوريا الشمالية
ا يف العامل، حيث يتم فرز الكوريني مسيالدولة الوحيدة اليت تعمل بالنظام الطبقي راآلن  وهي

وهو نظام فرز طائفي  ،Songbunرف بالسوجننب ثالث جمموعات يف نظام يعإىل  الشماليني
وكمية  ،ة لألجيال الصاعدةرز هو الذي حيدد فرص العمل الساحنوهذا الف ،طبقي شديد احلدة

  .���الغذاء اليت يتم تلقيها ونوع املسئولية اليت تلقى على عاتق الشخص

وينص القانون  ،شمايلحتفاظ بأي كتاب مقدس جرمية وفق القانون الكوري الورمسيا يعترب اال
ويشهد هذا  ،شخص حيتفظ بأي نسخة من كتاب مقدس يتم إعدامه يف ميدان عامأي  على أن

  .�!�إلعدام غالبا يف مالعب كرة القدمحيث جيري ا؛ إعدام اآلالف من الكوريني

مسي الر اإلحلادمن عاما  نيوبعد ست ،من انقسام الكوريتني الشمالية واجلنوبيةعاما  بعد ستونو
  :لكوريا الشمالية ميكن مالحظة التايل

مليار  ٢٤٤.٣مليار دوالر، بينما ميزانية جارا كوريا اجلنوبية  ٣.٤ميزانية كوريا الشمالية 
   .دوالر

مليار  ٣٦٤مليار دوالر، بينما صادرات جارا كوريا اجلنوبية  ١.١رات كوريا الشمالية داص

  .���دوالر

الشمالية مبجاعة راح ضحيتها قرابة مليون نسمة، مع أن ا أُصيبت كوريا  ١٩٩٥ويف عام 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun. 

�2�  http://arabic.rt.com/news/63358� 

�3�  http://www.youtube.com/watch?v=BBlWZz99p9s� 
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وكراهية  ،أحد واخلوف من كل ،إا دولة السالح والقتل واحلقد على كل شيء ،تسليح عمالق
   .وهذه هي دولته الوحيدة ،اإلحلادهذا هو  .كل أحد

  :انظر للفرق بني تسليح كوريا الشمالية واجلنوبية

بينما يف ، جندي ١٥٠٠٠٠٠مايل مليون ونصف املليون جندي يوجد يف اجليش الكوري الش
مع أن عدد سكان كوريا اجلنوبية ، جندي ٦٧٠٠٠ألف جندي  ٦٧اجليش الكوري اجلنويب 

   .ضعف كوريا الشمالية

  أكرب عدد من اجلنود يف العامل مقارنة بعدد السكان يوجد يف الدولة الوحيدة امللحدة يف العامل 

   .حقد... .كراهية. ......خوف.... .رعب

   .اإلحلادهذا هو 

  .هذه هي دولته

  !أحد ال يشكل خطرا على اإلحلاد :مث تأيت وتقول

وليس شيئا عاقال،  أيضان يكون املسبب مادة أفهناك احتمال  ،وحىت لو ذهبنا وراء السببية(: قولكأما 
) س(تفاعل أو  يكون التقاءيمكن أن ف ،)أيضاادة م(، يشكل االعصارةمع اهلواء احلار ماد) ةماد(ء البارد فالتقاء اهلوا

   ).نشوء الكونإىل  دىأ) ص(مع 
 :سأعذرك، لكن أن تقول يلفأنا  هذه السفسطة الرهيبةإىل  اإلحلادصدقين يا مسري لو أدى بك 

   .التفكري فهذه مذحبة للعقالءأو ، ن هذا هو العقلإ

ن الذي قَنحتمى يف ذاته؟  ن القانون، وهل القانون شيءيا رجل م  

  ) ص(و) س(ج أنت ومن الذي

ا، ومن الذي أعطاك عقل ة الدقيقة اليت تتيح تفاعلهم سويجهم ذه املعايرأنت ومن الذي
  ؟ لهم هذالتستوعب وتحلل تفاع

ج هذه أنت الفرق بينا وبني امللحد أننا نقرر أن مجلة األسباب تنتهي عند خالق قادر واعٍ حي،
حيز إىل  نني ذه املعايرة الدقيقة واخللق املباشر، وظهرت من الالزمان والالمكاناألسباب والقوا

وهنا يقع  ،غري عاقلة وغري حيةأزلية سباب تنتهي عن مادة د، بينما يقرر امللحد أن مجلة األالوجو
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ل صاحار متونتابأنه  مغالطات منطقية وعلمية وعقلية تربر لنا أن حنكم على إحلاده ٣امللحد يف 
بل ظهرت من الالزمان والالمكان يف وقت معلوم  ،أزليةمغالطة هي أن املادة ليست أول للعقل، و

  .وهذا ما اتفق عليه الدين والعلم ،وزمن حمدود

وهذا باطل عقالً، وهذا  ،وهي أن تسلسل األسباب الالائي ،واملغالطة الثانية مغالطة عقلية
و لكن حيتاج  ،طالق رصاصهإهناك جندي يريد  لو كان... .يوضحه مثال اجلندي والرصاصة

فلن تنطلق  ة،اي ما الإىل  ،اخل ...القائد حيتاج ألمر من قائد أعلى منهو ،ألمر من قائد أعلى منه
أول ويلزم وجود سبب  ،ممتنع ةما الايإىل  املثال يبني كون التسلسل السبيب ،.....أبدا ةالرصاص

  . ال سبب له بدأ سلسلة األسباب

إذ كيف للمادة أن تسوعب  ؛ك هذه فهو خطأ معريف إبستمولوجيتاخلطأ الثالث يف مقولأما 
بذلك تسقط الوعي والعقل واإلرادة أنت القوانني اليت تطبق عليها حىت تنتج قانونا وسببا ونتيجة، ف

   !جه الوثنيون عرب الزمانأنت وهذا أشد وثنية من كل ما ،على املادة اجلامدة

نتهى احلوار ال ،وأجبت عن سؤايل األخري ،تواضعا وحيادية يف هذا احلوارأكثر  تولو كن
   .بتسليمك خبالق واعٍ حي حكيم عامل صانع

فأنا كان سؤايل اآلن لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة، وهذا الكتالوج حيمل كل 
سيارة وهيكلها ولونه، مواصفات السيارة وعملية االحتراق الداخلي جبميع معادالا، وشكل ال

نوعية الكاوتش ومعدل الضغط األنسب داخله، وماسورة العادم وقطرها  أيضاويصف الكتالوج 
ومعدل ارتفاع سيارة والكشافات وخامة السارينة ومكان تواجدها، وأفضل نوعيات الزجاج لل

ينقل احلركة من الصوت ا بالديسبل، وكيفية تاليف أعطال السيارة، ووظيفة ناقل احلركة الذي 
صندوق التروس، وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط، وكل شيء يف إىل  احملرك

  ؟الأم  السيارة جتده داخل هذا الكتالوج، هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي

  ال ؟أم  يتمتع باحلياة

  ال ؟أم  يتمتع بالوجود

  ؟ال أم  يتمتع بالعلم واملعرفة واحلكمة واإلرادة

  !ية يا صاحيباإلحلادبعيد؛ إا الدوغما أو  مل تجب عن السؤال من قريبأنت  وطبعا
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واإلجابة العقلية اليت يتفق العقالء عليها أن واضع هذا الكتالوج ذا الضبط حي صانع يتمتع باملعرفة 
  !إلزاماايقينا أنك تسلِّم ذه اإلجابة لكن ختاف من أعلم  وأنا والوعي واحلكمة واإلرادة؛

   .فواضع الكتالوج املعريف حي عامل قادر يتمتع باإلرادة واحلكمة والوعي
  هي كتالوج ؟ -البويضة، البذرة  –هل تعلم اآلن أن بذرة الكائن احلي 

مجيع صفات الكائن احلي مثل الطول والشكل واللون ولون الشعر ووظائف اهلرمونات 
تاجها الكائن احلي توجد يف كتالوج متكامل داخل وخصائص األعضاء، ومجيع املعلومات اليت حي

البذرة، وما جيري داخل الرحم بعد ختصيب البويضة، وما جيري داخل األرض بعد إلقاء أو  البويضة
وعملية التطبيق وطريقتها  ،البذرة هو تطبيق هذه املعلومات وتنفيذها للحصول على الكائن احلي

أو  رة بكافة تفاصيلها حيث تتحول املعلومة داخل البويضةالبذأو  داخل تلك البويضة أيضاتوجد 
، وال يوجد كائن حي بدون -كائن حي يقوم بوظائف حيوية متكاملة -وجود ماديإىل  البذرة

  !بل هو شرط أوحد لوجوده ،كتالوج
صفحة يف املتوسط يف حني أن كتالوج الكائن حي  ٥٠٠اآلن كتالوج السيارة ميأل ملزمة من 

  صفحة يف كل جملد ٥٠٠جملد بواقع  ١٠٠٠توسط ميأل يف امل
  . .البذرة ثالثة مليارات حرف تقريباًأو  حيث يتواجد داخل نواة البويضة

صفحة، درج مكتبك فإن كتالوج  ٥٠٠ويف حني ميأل كتالوج السيارة الذي يشتمل على 
  .من امللليمتر ١٠٠٠على  ١الكائن احلي يشغل مساحة 

  ي على عملية خلق واعٍ ؟أال يدلك كتالوج الكائن احل

إىل  لكن الفرق اجلوهري أن واضع كتالوج السيارة لن يستطيع أن يحول كتالوجه الورقي
كائن حي إىل  سيارة، بينما واضع كتالوج احلياة سبحانه وتعاىل يحول الكتالوج التشفريي

واضع  –العظيم واخلالق  واضع كتالوج السيارة، –وهذا هو الفرق بني الصانع البشري  ،متكامل
   . احلياةكتالوج تشفري

فلن يتحول  ،لو كتبت كل مواصفات السيارة مهما بلغت دقتها يف ورق ميأل غرفتكأنت ف
تشكيل إىل  سيارة يوما ما، لكن تشفري الكائنات احلية ليس كذلك، فالشفرات تتحولإىل  الورق

  .morphogenesisالكائن على هيئته احلقيقية 

  وجود حقيقي يف الكائن احلي ؟إىل  ماتكيف تتحول املعلو
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 قتها، مهما بلغت تفاصيلها ودإنسان ها على أوراق نصف فيها هيئةكيف تتحول كلمات خنطُّ
  ؟!)من حلم ودم(حقيقي إنسان  إىل

   :هذا هو اخللق

﴿������p��o��n��m��l��k��ji��h���g��f��e��d��c��b��a��`

�z��y��������x��w��v��u��ts�����r��q�|��{﴾���.  
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�»���º�����¹��¸﴾�!�.   

اواع اإذا كان واضع كتالوج السيارة حيي اقدير وواضع كتالوج اخللق ال شيءاعاملً احكيم ،، 
  .شيءأي  فهذه أضيق حدود السذاجة إن استطعت ابتالعها ابتلعت بعد ذلك

وهذا  –الكائنات على وجه األرض وهو السيانوباكتريا أول كائنات احلية يوجد يف فكتالوج ال
وهي  ،ويوجد يف أبسط الكائنات على وجه األرض ،وآخر الكائنات –طبقاً للداروينية نفسها 

  .فهو نظام حصري ألي كائن حيامليكوبالزما وأعقد الكائنات، 

  .وجود اهللا، وليست منكرة لوجودههو جمرد لعبة عقلية معترضة على  اإلحلادصدقين 

كتالوج صناعة السيارة يدل على الوعي الكلي حلظة وضع الكتالوج، لكن كتالوج اخللق ال 
  !الأم  نعرف إن كان يدل على الوعي الكُلي

  % ١٠٠تناقض بنسبة 

  !كفر سببه اجلحود وليس غياب األدلة

كتالوج اخللق، أيهما أعظم وأشد ما الفرق بني اإلستدالل على واضع كتالوج السيارة وواضع 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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حلم ودم دون تدخل أحد، أيهما جيعل إىل  تعقيداً وأروع خلقة، أيهما جيعل كتالوجه يتحول
كتالوجه آية يف الصنعة والضبط واملعايرة الدقيقة للهرمونات والوظائف احليوية، كتالوج صناعة 

حلم إىل  عة اخللق هو شفرة تتحولبينما كتالوج صنا ،أكثر السيارة هو شفرة مكتوبة على ورق ال
 املكتوب على ورق يدل علىول ودم، شفرة متكاملة املعامل حتمل كل بدائع الصنعة، الكتالوج األ

  !الأم  بينما الكتالوج الثاين ال نعرف هل يدل على وعي ،كائن واعٍ

و نظرنا واضع كتالوج صناعة اخللق أمرنا أن نسري يف األرض فننظر كيف بدأ اخللق، وأننا ل
قال اهللا تعاىل يف  ،كيف بدأ اخللق سيتحقق لدينا شعور يقيين باخلالق العظيم احلكيم العلي القدير

   .���﴾z����y��x��w�������v��u��t��s﴿ :كتابه العزيز

  !وحنن قد سرنا ونظرنا، واحلمد هللا رب العاملني
 ةن املناظرأ، فكما وصلين يا دكتور اإلحلادفضلية الدين عن أحول  ةتوقع منك مناظرأكنت (: قولكأما 

  ).وجود اخلالقإثبات  موضوعإىل  بينما وجدتك تذهب ،والدين اإلحلادستكون باسم 
  ؟كيف ننقش وال يوجد بناء يا مسري،ارفع البناء مث انقش ،ثبت العرش مث انقش :يقولون
  .اوجود اهللا أولًإثبات  البد من

وهذا يعين  ،يف قمة إحلادكأنت على دليل واحد منها، و اليت مل تجبدلة لذا بدأت املناظرة باأل
   !امنهجيأو  افكريأو  اعلمي اوليست موقفً ،أكثر موقف نفسي ال اإلحلادأن 

، وأدركوا معناه اإلحلاد؛ فهذه مسألة جتاوزها الذين جربوا اإلحلادخبصوص أفضلية الدين على أما 
   .للغاية اوحمرج اخمزي ئًات الغربية واملؤسسات الثقافية شيتمعايف ا اإلحلاداحلقيقي، وأصبح احلديث عن 

ملسلم ضطهاد، ويفوق يف ذلك افئات اتمع تعرضاً لالأكثر  ولذا امللحد يف أمريكا هو
تمع انعدأكثر  ألنه ؛ااملتطرف والشاذ جنسيافئات اخالق وإثارة للفنت وتقويضاً ألركان لألا م

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� :
�;,<�� �	
� : ����!��� 



@TX @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  .��� النظام

 ؛د شخص ال حيظى بالثقة وال القبولفإن امللح ،مستقلآخر  للواشنطون بوست يف حبث وطبقاً

  .�!� ألنه شخص حاقد، نزق األخالق و فاسد

افأكثر دول العامل علمانية وتقانة تنظر للمالحدة هذه النظرة من واقع رؤيتهم لإلحلاد عملي.  

ل ميكن اعتبار امللحد ه"  :عندما سأل صحفي الرئيس بوش األب ١٩٨٧ولذا يف عام 
 :اوأصبح رد السيد بوش مشهور" .يف اجلنسية واملواطنة مع غريه من االمريكان امريكي متساوياأل
ن هذه حىت اعتبارهم حمبني للوطأو  كان من املمكن اعتبار أن امللحدين مواطنني،إذا  عرفأال " 

  .���"أمة موحدة حتت راية اهللا 

جينياً أو  ، ال ميكن التدليل مادياألنه بال خلق  ؛تمع العلماين التقاينبول يف اإذن امللحد غري مق
  . على األخالق 

هو طوفان  اإلحلاد"  :امللحد يقولنت اولذا يقول صاحب موسوعة قصة احلضارة ول ديور
  ."فاجر يف أزمان الكفر وأرضه وايته احلتمية هي تقويض أركان النظام األخالقي وايار األمم

ن العجيب أن جون لوك املفكر اإلجنليزي األشهر ومؤسس الدولة املدنية العلمانية، يرى أن وم
ال ميكن التسامح " ألنه ال عهد له وال مبدأ ميكن تقييده به  ؛ه مكان يف الدولة العلمانيةامللحد ليس ل

ط اتمع من حيث هي رواب فالوعد والعهد والقَسم. .على اإلطالق مع الذين ينكرون وجود اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� newsjunkiepost.com/2009/09/19/research-finds-that-atheists-are-

most -hated-and-distrusted-minority� 

�2�  http://www.washingtonpost.com/.../18/AFqgnwGF_story_1.html� 

�3�  Atheist cannot be considered as patriotic citizen� 
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  .���"لفكر فقط يفكك مجيع األشياءامللحد، فإنكار اهللا حىت لو كان باإىل  ليس هلا قيمة بالنسبة البشري

تظهِر أحدث اإلحصاءات الرمسية ا يف مجيع بلدان العامل، ويتراجع إحصائي اإلحلادولذا 

  .�!�وهي يف تراجع مستمر ،%٢ال تتجاوز للملحدين حول العامل، أن نسبتهم 

   .���%١.٥أن نسبة امللحدين يف أمريكا حوايلإىل  تشري أحدث اإلحصاءات أيضاو

حر مصلوباً وعارياً يف نتا لكن حقيقةً ميكن استيعاب الشك يف دين نصراين يرى أن اإلله قد
انتظام سنوياً يف العشاء الصحراء من أجل تكفري خطايا البشر، ويتم أكل حلمه وشرب دمه ب

  ."ارستيااألفخ" املقدس

  .وميكن استيعاب الشك يف دين قوجمي يهودي ال يدخله غري يهودي األبوين

  .وميكن استيعاب الشك يف دين بوذي يؤمن بالروح ويكفر خبالقها

 ،disbelieveمرحلة الالإميان إىل  نتقال بناءاً على ذلك الشك من مرحلة اإلميانوميكن اال
من عدد % ٢٠إىل  ة من البشر وصلت يف أمريكا وحدهانتقايل يشكِّل قاعدة عريضوهذا األمر اال

  .السكان حبسب اإلحصاء السابق

الصانع، فهذا أمر إنكار  الذي هو اإلحلادإىل  أن ينتقل من اإلميان الدييننسان لكن أن يقرر اإل
  .!يف قمة الشذوذ املعريف والعقلي واإلحصائي ومن أندر النوادر

  .disbelieverوغري املؤمن  atheistلحد ولذا جيب التفريق جداً بني امل

فامللحد لديه بنية فلسفية تأويلية متكاملة فيما خيتص باحلياة والوجود واملاورائيات، ولذا 
  .!ديانيف هذا اإلطار هو دين من بني األ اإلحلادف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�2�  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_religious_populations atheists 2.01 %� 

�3�  http://theweek.com/.../226625/the-rise-of-atheism-in-america� 
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ستمرار عليه حسب عمق البحث االأو  ميكن جتاوزه ئعدم اإلميان فهو شك مرحلي طارأما 
  .شكودرجة ال

فضلية كوم أحول ما يرونه من  ديانرؤية اتباع األ خر نبحث فيهآ ن يكون بيننا لقاءأمتىن أ(: قولكأما 
  ).يكونوا ملحدينعلى أن  ديانلأل اباعتأ

وإمنا هو إذعان  ،ومذاقات ليس املوضوع أفضلية :على الرحب والسعة، لكن كما قلت لك
  !مؤمننيأو  نكون ملحدين فاألمر ليس بأيدينا حىت نقرر أن ،وتسليم

األمر تسليم هللا باخللق واألمر وهو مقتضى وجودنا، وهو القضية الكربى، وهو حمك اإلميان 

   .���﴾��v��u��t��s��rq���p��o��n﴿ :الذي يترتب عليه ثواب وعقاب

  :واليت تقوم على ،ياإلحلادومن خالل هذه املناظرة تبني لنا أركان إميانك 

واحدة  macro-evolutionلداروينية على الرغم من عدم وجود التسليم بصحة ا - ١
اثابتة علمي.  

  .املادة على الرغم من خمالفة هذه املسألة الصرحية للعلم والفيزياء واملنطقأزلية التسليم ب - ٢

خالق على الرغم من تقويض هذا القول ألركان النظام القيمي التسليم بنسبية األ - ٣
  .وتقويض األمم

  .ليم مبادية الوعي والعقل على الرغم من معارضة هذا األمر الصرحية ملعطيات العلمالتس - ٤

كل أصل برهان السببية مع أنه برهان كوين أعلى من كل القوانني، وهو إنكار  - ٥
  !القوانني، ومصدر استيعابنا لكل شيء حولنا، ويف هذا يشذ امللحد عن مجيع البشر

  !منطقأو  علمأو  ل من عقلهو إميان كهنويت بال دلي اإلحلاد

  !بينما يقوم الدين على حجة غيبية هلا مستند مادي ووجداين وفطري وحسي وعقلي واستداليل ونقلي

        ��������ــــــــ����ــــــــ��������
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  مسري سامي
  !غراق يا دكتورما هذا اإل

  هل هذه قوانني املناظرات لديك؟

  !عالهأاء بالرد على ما كتبته والذي معظمه تكرار ملا جأن أقوم  ا تتوقعهل فعلً

  :رد على ما جئت به من مغالطاتأسفإين  ورغم ذلك،

  .)ج بوش ورأيه بامللحدرجو(راء اخللقيني وتستشهد ا أبتأخذ أنت ف

زواج احملارم لدى بعض  نَّأفتنكر  ،اآلخرين وتريد فرضه علىأخالق  مبنظورك حول ما يقره جمتمع منتأخذ و
  . يقال عنه سوء خلقلزرادشتيه هو عرف لديهم الافريقيا وأقبائل 

  .ابقيت عذراء فتعترب مريضه نفسي نْإفقدت عذريتها ستقتل جراء ذلك، بينما الفتاة الغربية  نْإفالفتاة الشرقيه 

  !؟الغري من منظورك ومن عرفك اتمعيأخالق  كيف حتكم على

كيف تستشهد ،،، ة،، هل الحظت كلمة قدميةات القدميله يف احلضاربالنسبة للحديث عن تعدد اآل
  بكولومبس؟؟؟

خناتون،، إقبل  ةحضارأي  من ةتوحيدي ةتأكيد على وجود مجلأريد  طليبأُكرر  طلبت منك وما زلتأنا  مث
له، هل ا ال يهمين، املهم هو بدايات نشوء االعتقاد بوجود اإللشخصي ومقارنتك بالتاريخ احلديث نسبيرأيك ا

أم  اكان توحيدي؟ اتعددي  

معابد حجرية، فالذي يعتمد يف حبث التوحيد على معامل أو  اأوثانأو  التوحيدية ال تترك أصنامالديانات ا
   .فحتما سيظلم اجلانب التوحيدي يف تاريخ اُألمم ،أريكولوجية أثرية

  ؟؟ ما هو تعريف الوثن بالنسبة لكاليست وثن ةهل الكعبو: هنا ميكن طرح التسائل

  .ا ثوابتأا تنفي القوانني بأكو ةيزياء الكميتتحدث عن القوانني وتذكر الف

  .غراق من طرفكمملا كل هذا اإلأدري  بسط من ذلك بكثري، والأطرحي كان 

ينشأ ميكن أن نه أأنكر  ملأنا  ؟)نكالذي لدينا اآل( هل سيكون لدينا كون ةاستثنينا قانون اجلاذبي لو :نا قلتأ
  ؟ةل ستكون الكواكب مستديره ؟سيكون هو نفس هذا الكون لكون،، ولكن ه

 مرعزيزي،، األ أرجوكيف حال استثنينا قانون اجلاذبية،،، اآلن  هل قوانني الكم تتيح وجود الكون مثلما هو
  .ةواضحجابة فاإل كل ما ذكرت،،،إىل  ةليس حباج
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  .والسببية ةراك ركزت على نقطينت،، كتالوج السيارأ

  :ما جاءإليك و ،ةقبل قليل ضربت مثال عن السيارين أ ذكرأ

وميكن االستدالل  ،نا معك،، ولكن هل هذا الصانع موجودأا حسن .اهلا صانعالبد أن  :ترى سيارة فتقولأنت 
  ؟خضاعه للتجربه والربهانإو ،عليه بالدليل

  .نعم :جابهاإل

ا رك دليلًع قد تنالصاذلك أن  .ا ذات صنع ياباينإ :فلن تقول ةعلى السيار سشارة مرسيدإنك عندما ترى أل
أا الجمال للشك فيه على ثابتكاذأو  ن قام بصنع هذانه هو م.  

  !من وجود خالق للكون؟؟؟إليه  فيما ترميإليه  دليل مباشر يستندأي  هل لديك

ن املؤمن جيرك أال إ -ا ا طبعمنطقي - ا ال ائية أ :ولاأل؛ بالنسبة للسببية فاالستدالل ا ساقط لسببنيأما 
  .حمل اخلالفصل ا هي باألججملنطق السببية متبعا بذلك ح ةنقطإخضاع  ، مث مينع عليكةمعين ةنقطإىل  بالسؤال

مثله مثل مادة الدماغ على أن ) ةللمرة الثاني(عن الدماغ، وتركز  تعود للتحدث عن الوعي كأنه كيان مستقلّ
  .اجلمادات

ا للوقت وموهنا واختصارسؤايلأُكرر  غراق،ا لإلنع  

  ةنه يشوبه شائبأرى أناهيك عن تعريفك للوعي الذي  ،ثبت ذلك مبثال حيا ؟يوجد وعي من دون دماغهل 

  .شم الروائح وعي ،لوان وعيمعرفة األ ،عضاء اجلسد وعيأحتريك  ،معرفة اخلطر وعي

  .رأيته بعينكإذا  الإزرق باختصار،،، يستحيل عليك معرفة ماهية اللون األ

ا على ما الوعي لدى الكائن احلي يعتمد اعتمادا كليذلك أن لوان، لأل ديك وعيفلو ولدت كفيفا لن يكون ل
   .س للدماغتقدمه احلواس اخلم

مر ال جيعل من األإال أنه ا دماغنا تلك املعطيات، فهذا شأنك قدرتك الستيعاب السرعة اليت يعاجل  عدمأما 
  .ةخرافأو  كذبه

  .كيان مستقلّبأنه  لك قرأل ؛ثبت وجود الوعي بدون الدماغا

آخر  خبار كأي مثقفمتابع لألأنا إمنا  لست بيولوجيا،ين أ لك سابقاأشرت  عزيزي،، فقدفيما خيص التطور يا
ذلك أن ونرى بعد  .حافري تدل على كذا وكذاأنه وجد إ: املختصنيأحد  ك، فعندما يقولاذأو مر ألايهتم ذا 

  .ن حنكم عليها بالبطالنأنتابع تصرحياته ال بنا أن حرى فاأل ،هأمثال الطبية تعتمد على ما يقولهحباث األ

  ناأدعيه أمتخصصا يف ذلك اال،،،، وهذا ماال أن تكون لكي حتكم على بطالن شيء ما، وجب عليك 
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 قبل ذلك التاريخ،نسان وجود اإل ثبتأ نّإمليون عام،،، ف ٧قبل نسان وجود اإلإثبات  يف املقابل، طلبت منك
  .لك نوبل ضمنأفأنا 

  ةالسماوي ديانما ذكرت عن األاآلن إىل  لنأيت

لديهم  لهإوكل  ،هلهمتعددة اآلديانة ا إمتاما  ،،،، ثقةومبناسبة ذكر اهلندوسي ة،مساويديانة  ةاهلندوسي ،عزيزي
   .، كل ما عليك فعله هو مراجعة ويكي بيدياةله وظيف

  ةمساوي ةيديالديانات التوحأقدم  الزرادشتية واليت تعترب من

  بالنسبة للتعدادأما 

يف املركز  ةمث تأيت اليهودي ة،فاهلندوسيسالم فاإل ،وليف املركز األسيحية امل دياناألأكرب  فاليهوديه ليست من
االثامن تقريب.  

ومجيع من وأنا  أنتهو دين العقل دونا عن غريه،،، وسالم ن اإلأعجبتين تلك التربيرات اليت بررت ا أوقد 
، بشكل ثانويسيحية ساسي واملأبشكل  ةنقل جل ما فيه من اليهوديسالم ن اإلأا يعلم جيد ديانتاريخ األدرس 

  .عنها قد غفلت طةلك بنقأن أشري لكن وددت 

  .قانيم الثالثاملسيحي لديه تربيره عن األ) يب هلبأتبت يدى ( ةيبو هلب يف اآلأستربر شتم أنت  كما

يبدو !!!!!!!!!!! يهودياأن تكون اليهوديه ترفض  نّإ :،، من قال لكةلى اليهوديقفلت الباب عأملاذا أدري  وال
تنطبق جيب أن  ةا لشروط معينا وفقًيدتصبح يهوميكن أن ،، ديانعن بقية األ ةبعض املعرفإىل  حباجة كنأيل 

  .امثلًسالم كشرط الشهادتني يف اإلمتاما  عليك،،،

ن أمن علم وتيت أُ ول بكل مااوح ،احالي ةموجودمادة أي  خذ ،مما تعتقدبكثري أزلية املادة أسهل  الرد على
اجتعلها عدم!!!  

  !!؟املادة أصلًا تتأأين  ولكن من :ستقول

أما هي دائمة الوجود، وإذا  ا دائمة التغري،،إا ، بومةوجهان لعملة واحدادة وامل ةفالطاق ،ا متغريةإ :نقول لك
  .لسبب التايلللعقل فكان لأقرب  قويل هي

 ذات صفة ةعاقل ةكينونأو  اهناك ذات نَّإ ،من القولأقرب  من غري هدفاملتغرية الصماء أزلية املادة القول ب
   .ةن هذه الكينونأبسبب أزلية 

  تفعل- تقرر – تعقل -تفكر
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  :وعليه نطرح السؤال التايل

  ة؟فعل قامت به هذه الكينونأو  وماه

  .حبد ذاا ةفسوف تسقط وجود الكينونجابة ن مل جتد اإلإ، وةيزلجبت فسوف تسقط صفة ألأن إ

  .اإلحلادالرد على عادة إلأخريا  ونأيت

  !!!؟بالعلم اإلحلادملاذا ربط أدري  ال

  .يكن اجلميعإن مل  -ومثلي كثر  -عن نفسي 

تعظيمي لكينونة  ةجفكري يف الدين الذي نتبعه، ونتيله بشكل قطعي،، بل نتيجة التبنكران اإل اإلحلادمل يبدأ 
  .له الذي خلق هذا الكونهذا اإلإىل  ديانرفضت نسب ماجاء يف األ ،)بوجودهأعتقد  عندما كنت(له اإل

، ديان األخرىوماذا يريد من البشر، فنقرأ يف األ ،لهالبحث عن اإل اديان، فيبدأ بعدهبرفض األ ةا تكون البدايذًإ
مههها أأسباب  ال فكرة تبلورت يف عقول البشر لعدةإله ليس ن اإلأمعها لنعرف  ديانريخ األفيجرنا البحث ملعرفة تا

  .الفضول والغرور البشري

صبح أا من استخدام كلمة من فبدلً ،جابات للسؤال الذي اختلف عند امللحدإالعلم فجاء نتيجة حبث عن أما 
  .يستخدم كلمة كيف

كيف حدث الربكان، كيف ،حدوثه املالئكه ليس هلا شأن يفنجد أنّ كيف حدث الربق،، حبثنا ل
  .منهاجابة له يف اإلد اإلسئلتنا مل جنأمن % ٩٠وكيف

على هذه جابة سيقوم باإل ،ديانك خرافات األارأ، ولكن وبنفس العقل الذي صولوبقي السؤال حول األ
م لا للعلًهذا سيكون قتألن  ؛)خالق(عطينا احلق بوضع كلمة ال ي ةالقطعيجابة متالكنا لإلا، وعدم األسئلة

  .أصلًا تعرف اجابتهاأنت  ن تبحث يف قضيةأوالبحوث، فما معىن 

  .لذاأكثر  غراقاإلأريد  ال

óènãa@ @

  مسري سامي
  ا كل هذه التعليقات من طرفككن متوقعأعددا اليوم، لكن مل أمرافعيت اخلتاميه وكنت قد سأقدم ن واآل

  .ةاألخري اءة ما جاء يف ردوديم قد يعيدون قرإذ إ ؛عتذر من املتابعنيأفإين  لذا

  ين قمت مبراجعة ما تقدم به الضيف العزيزإود التوضيح بأبداية 

بالطبع فإين  ا للوقتوجمهزة مسبقا، واختصار ةمكتوب ةن املرافعإوقمت بوضع مرافعيت اخلتاميه اليوم، وهلذا ف
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  .لصقه هناأكي لنسخ ما كتبته أس

ةًختامي ا ومرافعةًرد:  

راد أولكن حضرة الضيف الكرمي  ،والدين اإلحلادحول أن تكون املناظره كان يفترض ا  نّألكم ن بينا أسبق 
  .ثبات وجود اخلالقن جيعلها مناظره إلأ

 نّإوالقوانني ختتص باملاده، لذا ف ،ال املوجوداتإثبات وجهة نظره، فالعلم ال يثبت وقد اتبع طريقا غري سليم إل
  .جسيم أن هذا خطإا يف الالمكان والال زمن، فإيقولون عنها  ينونة ماثبات وجود كاستخدام العلم إل

  .اليت بىن عليها استنتاجاتهخطاء للدكتور بعض األأن أبني ردت أيف هذا الرد اخلتامي ين أ الإ

 نها من خالل حتدثه عن الثابت الكوينبالدقة اليت بي ئيالوجود من منظور الفيزياأسباب  بدأ الدكتور بتعليق
قليالً مما أقل  نسبة الكتلة بني الربوتون واإللكترونكانت  إذا : بعناية فائقة؛ فمثالً معداألوىل  فالكون منذ اللحظة�

فقط، % ٠.٢باآلن  كُتلة الربوتون أثقل مما هي عليهكانت  ولو. .ت الشمس وملا ظهرت احلياةهي عليه ملا استقر
وسينهار النموذج  ،حول النواة جز عن اإلمساك باإللكترونات اليت تدور نيوترونات، وبالتايل سيع إىل لّفإنه سينح

قليالً مما هي عليه اآلن، فلن تظهر جنوم أقل  كتلة اإللكترونإىل  النسبة بني كتلة الربوتونكانت  الذري، ولو
  � كائنات احليةفلن تظهر األنظمة التشفريية يف خاليا ال ،أعلى قليالً مما هي عليه اآلنكانت  مستقرة، ولو

  ا الثوابت تدل على تصميم حمكم؟هل فعلً

الكونية يسمح بنشأة  للثابتمن القيم املمكنة % ٢٥هوالنجوم، فإن التغاير بنسبة  جلهأللو كان املصمم 

النجوم كما بينته الورقة
���

.  

 فتراضالمن غري احلاجة  مرألتفسر ا اليتفتوجد العديد من النماذج الفيزيائية  ،"بنية الكون"هو  جلهألم مكان املص لو
فهذا  ،"حياة كربونية"نعهدها  اليتالبيوكيميائية  سسألبنشأة احلياة فقط من ا عتقادالفإن ا. احلياة مثال :قلنا إن ،مصمم

  ."احلياة"ا لنوع من ساسأتعترب ميكن أن  اليتالبيوكيميائية  سسألهنالك العديد من ا ،قلة خيالو ،جمرد ضيق أفق

ليس كربونيةسيليكونية و حياة بأسس امثلً
�!�

.  

  "بيوكيمياء بديلة"  علمية، بني بعض النماذج ل ورقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� Adams, F.C. (2008� 

�2�  Jack Cohen and Ian Stewart2002. 
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حساسية مما يعتقد للظروف أقل  منوذج التضخم، وميكن اختصار أن النموذج هذا يبني أن الكون -١

 -وه أمهية بكثري لتحديد تطأقل  ان جيعل التغاير بالقيم الفيزيائيةله، فالتوسع اهلائل للزم بتدائيةالا

  .مع الزمن -كنظام ديناميكي

مبتذل،  غري علمي، لكن ميكن التفكري به بشكل بسيط وغري املبالغة فيه أمر رغم أن :نثروبيةألمبدأ ا -٢

حنن وتطورنا لكي  كان الكون غري ذلك ملا نشأنا هنا نتساءل، لو نناأل ؛الكون كما هو عليهعلى أن 

  .نسأل

مع  يل بالتا ،متعددة، بقوانني فيزيائية متعددةكوان أافتراض وجود ب ؛الطبيعي الكوين نتخابالمبدأ ا -٣

ميكن التفكري  ،بأن ننشأ بالكون املناسب حتمي مرألا نأل ؛"املناسب" حنن نشأنا بالكون  -٢النقطة 

  ."الفقاعية"  كوانألمن نظرية ا مرألبا

  .هريتوغ-منوذج هاوكينج  -٤

له  بتدائيةالوذج أن عند بداية الكون، الظروف امهذا النعلى بيانات من مسرعات اجلسيمات، يفترض  بناء
  superposition "مزجيا"كان 

نآلو اليت مع تطور الزمن سامهت بنشأة احلالة اليت نراها ا ت،الالعديد من احلا من
���

.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� Ball, Philip (June 21, 2006). "Hawking Rewrites History...Backwards". Nature 

News Online. 

ohn Gribbin, In Search of the Multiverse: Parallel Worlds, Hidden Dimensions, 

and the Ultimate Quest for the Frontiers of Reality, 2010, p. 195 

ul Davies, 1993. The Accidental Universe, Cambridge University Press, p70-71 

Greene, B. (2007). The fabric of the cosmos: Space, time, and the texture of reality. 

Random House LLC. 

L. Susskind, The cosmic landscape: string theory and the illusion of intelligent 

design. (Little, Brown, 2005( =  
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 عن تعقيد وساق مثال ،لهعلى وجود اإل ةدالللل ؛قام الدكتور بالتعذر بعدم معرفتنا بكيفية نشوء احلياة مث
  .احلياة مل يكن ذا التعقيدأصل واألوىل  ليةن اخلأنسي إال أنه ، اخللية

  :)معجزة التشفري الرباعي(

يف الكائن احلي  DNAالطلبات اليت حيتاجها الكائن احلي توجد مشفرة يف نواة اخللية داخل شريط ال  مجيع
 ٥٠٠جملد بواقع  ١٠٠٠فإنه ميأل  ،ورقهذا التشفري لو قُمنا بنسخه على ال ،C G T Aبنظام التشفري الرباعي 

  .صفحة لكل جملد

ثالثة مليارات حرف بنظام تشفري أي  ثالثة مليارات نيوكليوتيدنسان يتواجد داخل نواة كل خلية يف اإل حيث
وهذا ... من امللليمتر ١٠٠٠على  ١كل هذه القاعدة املعلوماتية العمالقة موجودة يف مساحة  C G T Aرباعي 

  )ألف لفة ١٠٠تف على نفسه الشريط مل

بناء  blocksوللتأكيد، فإنه حتت الشروط الصحيحة، تتشكل بعض قوالب  .بليون سنة ٣.٧حنو  منذ
ميلر و  L.Sوذلك كما اكتشف  ،الربوتينات، وهي األمحاض األمينية، بسهولة انطالقا من كيماويات أبسط

C.H م الرائدة اليت ) من جامعة شيكاغو ( يوريومع هذا، فإن  ،املاضي لقرنأجرياها يف مخسينات ايف جتار
  .تشكل الربوتينات واإلنزميات مسألة خمتلفة متاماإىل  االنتقال من األمحاض األمينية

  بروتني؟إىل اخللية األوىل هل احتاجت  ولكن

جينية  وتوحي جتارب حديثة أنه كان ممكن جلزيئات ،مل تتطلب بروتينات على االطالقاألوىل  املتعضيات نإ
وألنه ميكن هلذه اجلزيئات أن تلتف على  ،اجلزيء الشديد القرابة له وهو الرنا أن تتشكل تلقائياأو  شبيه بالدنا

على أن قد أصبحت قادرة كانت  وأن تقوم بدور حفازات بدائية، فمن املمكن أا ،أشكاال خمتلفةتأخذ نفسها ل
كانت  أشكال احلياة بدائيةأكثر  ومن املمكن أن ،الربوتينات وجودإىل  من دون احلاجة أن تتكاثر ،تنسخ ذواا
ضمت يف  ،ابىن معروف عنها أا تشكلت تلقائي أيضاوهي  ،غشية بسيطة مؤلفة من أمحاض دمسةعبارة عن أ

اجليل  إىل وهذه املادة اجلينية تكود السمات اليت ينقلها جيل ،، وهذه اجلزيئات اجلينية ذاتية التضاعفاءداخلها امل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

= Adams, F.C. (2008). "Stars in other universes: stellar structure with different 

fundamental constants". Journal of Cosmology and Astroparticle Physics 2008 (8): 

010 

Jack Cohen and Ian Stewart: What Does a Martian Look Like: The Science of 

Extraterrestrial Life, Wiley, 2002 

about an hour ago • Like • 13. 
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وإن ظهور طفرات بالصدفة وبشكل  ،كما يفعل الدنا لدى مجيع األشياء احلية يف يومنا هذامتاما  الذي يليه،
من  early cells، مما ميكن هذه اخلاليات املبكرة اعشوائي أثناء عملية التضاعف سوف يدفع عملية التطور قُدم

أشكال احلياة اليت نعرفهاإىل  النهاية لتصل يف ؛ع بيئتها، وأن تتنافس فيما بينهاالتأقلم م
���

.  

  .العقل والوعي معجزة: عن الوعي فيقولأما 

احلق واخلري والعدل إىل  شعور بالغثيان كلما طلب مين ملحد أن أُسلِّم بأن تطلعنا ينتابين
والقيمة، نتيجة مباشرة لتحركات وتبادالت أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدران خلية عصبية 

  .خماخنايف أ
 ،غذاءبأنه  حكام العقل النافعة اليت حيكم ا على شيءأا تصيبك بالغثيان هي أالتفاعالت اليت تصفها ب هذا

   .وهذا تعلمناه من التطور ،مؤذبأنه  وعلى شيء

   .خطبوطاتن تدرس األأعن الوعي، فنصيحيت لك أكثر  ن تعرفأردت أ نإ :ةمالحظ

لهإفهناك أعلم  الأنا  ،ابتعد عن مغالطه :قول لهأهو تابع لدين، كل من إىل  رساليت وجهأ :اختام.  

 ،اآلخرينا يف نقد وتفنيد الديان ديبا فذأعن احلجج الواهيه يف تربير خرفات الدين الذي تتبعه بينما تكون  ابتعد
ب علي ن احتججت عليك بتحريف شيء ما، وجإا له من البحث، ال قتال لعقلك ومنعإالتحريف ليست  فحجة

ميان بوجود خالق كنت تريد اإل نإ ،دعاء وجب عليك البحثقدمه لك واكتفيت باالأفإن مل  ،األصل لكأقدم  نأ
  .كمراقب لك يف تصرفاتك فيجربها للسري يف الطريق الصحيح

وكصديق يرعاك يف مرضك وخيفف عنك  ،ن ترضى غيابهأللعدل املطلق الذي رفضت نفسك  وكمحققا
  .اآلخرينجتد من ميانعك ذا، لكن ال جتعله حجرا لتضرب به مآسي احلياة، فلن 

  .ةن نكون قد قدمنا لكم ما فيه الفائدأ، راجني ةطالعتذاري لكل املتابعني على اإلا قدمأو

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �٤ - ٣العددان  - ٢٦الد  - ٢٠١٠جملة العلوم األمريكية  ���
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  هيثم طلعت.د    
        ::::لتي نVغلق بها هذا الحوار الرائعلتي نVغلق بها هذا الحوار الرائعلتي نVغلق بها هذا الحوار الرائعلتي نVغلق بها هذا الحوار الرائعمرافعتي الختامية امرافعتي الختامية امرافعتي الختامية امرافعتي الختامية ااآلن اآلن اآلن اآلن     سأضعسأضعسأضعسأضع

ر موصول ملدير احلوا والشكر ،احة هذه الفرصة الرائعةري على إتأتقدم بالشكر للزميل مس: أوالً
  !ستضافة، وأدب احلواروجلميع املتابعني، على حسن اال

فاحلديث كان بشـأن رأي أمريكا يف امللحدين، وحتما هو  ،غريهأو  خبصوص بوشأما 
لقيني هؤالء هو سيد املوقف واخل اإلحلادتشعرين أن ألا  ؛أكره كثريا كلمة خلقينيوأنا  رئيسها،

  .��� !مداخليت األخرية شرذمة صغرية، يف حني أن العكس هو واقع اإلحصاءات كما فصلت يف

ا، وهذا ساحمين يعين أنك مل تفهم املقصود مل أتكلم عن السيارة ائيفأنا  خبصوص السيارةأما 
 The Know How، فالسؤال عن كتالوج السيارة، الذي هو مكون معريف أصلًا من السؤال

فاملكون املعريف يسبقه وعي وعلم وإرادة وحياة لواضعه، وهذا الزم عقلي ال  ،وليس مادة السيارة
، لكن هذا الالزم العقلي ينكره امللحد حىت يربر به إحلاده املحدأو  اله بكونك مؤمن القةع

  ! الدوغمائي

فكل الكائنات احلية يسبق  اخللق واحلياة،أصل املعريف ووضع الكتالوج املسبق هو  واملُكون
حكم يف أنوية خالياها يتموإنتاج الوظائف  ،فك تشفريه فيما بعد وجودها وضع كتالوج م

واخلصائص اليت تحدد شكل الكائن احلي ومهامه، فعندما تثبت الوعي واحلياة واحلكمة والوجود 
  ! امنطقيأو  اليفهذا موقف نفسي وليس عق ،السيارة وتنفيهما عن اخلالق كتالوجلكاتب 

هت بفضل اهللا بإثبات وجود خالق كضرورة عقلية نتا املثال وحده أعترب أن املناظرة قد وذا
طعمنا ويرزقنا وال  اوعلمية ومادية وفكرية ووجدانية وفطرية، وهذا اخلالق ليس عبدعندنا ي

 التلضبط الكثري من اإلشكا باقي املناظرة فكانأما سبحانه وتعاىل، مر بل له اخللق واأل ،حياسبنا
وفقت بفضل اهللا يف ضبط الضرورات إين  اجلديد، وأحسب اإلحلاداملعرفية اليت يتزعمها كهنة 

إعادة بل هي ضبط للمصطلحات و ،العقلية يف هذا اجلانب، لذا مداخليت األخرية مل تكن إغراقًا
  ! مكااإىل  الضرورات العقلية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� www.dissentfromdarwin.org� 
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  ! أو ما ظنه مسري إغراقًاطالة بداهة من اجلميع على اإل وأعتذر

خبصوص مساوية الديانات، فكل الديانات بالفعل وحي قدمي شابته اخلرافات من فعل أما 
  ! حنرافاتبالرسل لتنقية هذه العقائد من االالسحرة والكهان، فاحنرفت اُألمم فكان اهللا يرسل 

   !ريةالوضعية البشإىل  بعد التحريف تنتقل الرسالة من السماوية ولكن

الياء سوى رسالة اإلسالم، وهذا إىل  ال توجد رسالة واحدة سليمة املصدر من األلف واآلن
   !اعاطفي اموقف علمي قبل أن يكون موقفً

  " سالم أصدق وأوثق وثيقة تارخيية على اإلطالق، ويقول شاخت املتحامل على اإل فالقرآن

  .." .أعن اخلططعية ثبوت القرآن وترتهه ليس هناك من شك يف ق إنه

فإن القرآن الكرمي بعد مراجعة علمية دقيقة هو الكتاب  Bucaillismللمبدأ البوكيلي  وطبقا
عام، بل إن كتابات علماء  ١٤٠٠الوحيد الذي ال يوجد به خطـأ علمي واحد رغم أن عمره 

جنزم اليوم  علميةأخطاء من  يف تفاسريهم واجتهادام ونقوالم عن بين إسرائيل مل ختلُسالم اإل
و ،خرافات علمية ابأا من هذه قد اطلعت على الشيء الكثريٍ منها، ختيلوا لو أن نصا واحد

تب حتريفًا على اإلطالق الكأكثر  ا واحدا منن يف كتاب اهللا، ختيلوا لو أن نصالكتابات كا
 األرض ثابتة ال تقول الفيدا كان موجودا يف كتاب اهللا ؟ ،الكتاب املقدس للهندوس ،كالفيدا
، والشمس تدور "٦-٣٢ياجور فيدا " ، وخلق اهللا األرض ثابتة"١٢- ١٢-٢الريج فيدا " تتحرك 

، والثور يثبت "٤٣-٣٣ياجور فيدا " حول األرض داخل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنة 
لدى الكتب األربعة القانونية املقدسة أحد  والياجور فيدا هي-، "٣٠-٤ياجور فيدا " السماء

 ٩٣ألف ميل بينما علميا  ٨٠٠الفيشنو بارانا أن الشمس تبتعد عن األرض  ويقول، -اهلندوس
ويقول اآلثارفا فيدا ويف خضم املاء  .لألرض من القمرأقرب  ن الشمسإ :أيضامليون ميل ويقول 

ل ، وغريها الكثري، مع أن كتب اهلندوسية يتم حتريفها ك"٨٩-٤-١٨آثارفا فيدا " يدور القمر
٥٠٠ غه لنا أشرف اخللق حممد الذي بلّ ، فاحلمد هللا على الدين اخلامت املعصوم احملفوظ،اعام تقريب

  .كامالً غري منقوص صلى اهللا عليه وسلم

   ."قانيم الثالثاملسيحي لديه تربيره عن األ) هلب يبأتبت يدى (" :عن قولكأما 

؟ والتحدي أنه " أبو هلب"وتقرير مصري شخص عالقة األقانيم املستحيلة عقالً باملوقف القرآين  ما
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لن يسلم، فهذه معجزة غيبية تحسب للقرآن يف حد ذاا، فأبو هلب بالفعل مات كافرا، كيف استوى 
   !، عجيب تصورك يا مسري- هالك أبو هلب  - مبعجزة غيبية - األقانيم - يف عقلك املستحيل العقلي

  !وانتهى أمره اآلن –يهود اخلزر –هذا كان قدميا كون اليهودية تقبل غري يهودي اُألم فأما 

تغري املادة وعدم ألن  ؛أزليتها، فهذه كارثة معرفية كربىكونك جتعل تغري املادة دليالً على أما 
وليس كما سولت لك نفسك فطبقًا للقانون  ،زواهلا رغم التغري هو دليل مباشر على وجود اهللا

إىل  نصل انونتأملنا هذا القإذا  "ال تفىن و ال تخلق من العدم املادة" للديناميكا احلرارية ول األ
هو موجود يف أو  يوجد، وطبقا هلذا القانون فالكون غري موجود،ميكن أن إستنتاج أن الكون ال 

  .وجود اخلالق

إىل  العلم أثبت مبا ال يدع جماالً للشك أن املادة ظهرت فجأة من الالوجود الفيزيائيمبا أن و
الزمان واملكان، إذن املادة موجودة يف وجود اخلالق إىل  لفيزيائي، ومن الالزمان والالمكانالوجود ا
  ! فحسب

هوالنجوم، فإن التغاير بنسبة  جلهألكان املصمم  لو هل فعال الثوابت تدل على تصميم حمكم؟(: قولكأما 
 ).)Adams, F.C. (2008ة الكونية يسمح بنشأة النجوم كما بينته الورق للثابتمن القيم املمكنة % ٢٥

حديثنا ليس عن مركزية النجوم، لكن املفاجأة ولعجيب احلظ أن هذه الورقة العلمية  :أوالً
عامل  Max Tegmarkوأصبحت خرافة علمية، يقول ماكس تيجمارك  ،اآلن ثبت خطأها

فقط، % ٤القوى الكهرومغناطيسية أضعف مما هي عليه بكانت  إذا : "الكونيات األمريكي
زادت القوة الكهرومغناطيسية عما هي إذا  نفجرت الشمس فور تكوا، وستصبح نفس النتيجةال

أقل  القوى النووية الضعيفةكانت  عليه، إن ثوابت الطبيعة تبدو معدة بعناية عند مستوى ما، وإذا
أقوى انت ك لن يتكون اهليدروجني، وبالتايل سيظل الكون جمرد غبار كوين، وإذااآلن  مما هي عليه

السوبرنوفا  -ستعجز عن مغادرة املستعرات العمالقة  neutrinosالنيوترينو  اتقليالً فإن جسيم
Supernova -  النجوم  –وبالتايل لن تنتقل العناصر الالزمة للحياة خارج املستعرات العمالقة

  .���."-املُنفجرة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� Source: space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf 
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، والضبط السابق ثوابت على أقصى حد من اإلعداد بعناية، وحساب للمستقبل إا
  ..!! لألحداث

ستغرقت حياة الشمس اليت ستتكون املا اآلن  اجلاذبية لو كان أقوى قليالً مما هي عليه وقوى
للتأجيل، فسبحان بديع أو  ختزالفهذا ضبط غري قابل لال ،من عشرة آالف سنةأكثر  بعد ذلك

  !!.السماوات واألرض

ولضيق وقت املناظرة سأنقل كالمه  ،ما هو أعجب من ذلك :ويقول ماكس تيجمارك بل
   .باللغة اإلجنليزية

Max Tegmark writes:" If the protons were 0.2% heavier, they 
would decay into neutrons unable to hold onto electrons, so there 
would be no stable atoms around. If the proton-to-electron mass 
ratio were much smaller, there could be no stable stars, and if it were 
much larger, there could be no ordered structures like crystals and 

DNA molecules" .�1�
 

ا طبقًا ملبدأ التشفري التكويدي الذي تتيحه فهذا مستحيل علمي ،أُسس سليكونية للحياةأما 
   !فضل صورةالقاعدة النيتروجينية يف أ

مسألة خارج نطاق ألا  ؛مدهش ويف غاية الغرابةأمر فهذا  ،حديثك عن األكوان املتعددةأما 
أن املوقف نفسي اآلن  فكيف تتبناها لتعارض مسألة أُخرى خارج نطاق العلم، هل علمت ،العلم

ا؟عاطفي وليس علمي!  

تكسر حاجز ألا  ؛اإمربيقيأو  ارصدي ا، بل يستحيل إثباااألكوان املتعددة مل تثبت رصدي هذه
، بل إنه من العجيب أن الرياضيات اممنوع فيزيائيأمر وهذا  ،particle horizonأُفق اجلسيم 

 mainمن كون سيتبع نفس أكثر  وجودألن  ؛من كون واحدأكثر  متنع وجود أيضاالتجريدية 

Hamiltonian  وهذا ممنوع رياضياً طبقاً للorthagonality theorm سمح إالفال ي ،
  !اجلديد بقوة، رغم أنف العلم اإلحلادومع ذلك األكوان املتعددة تدخل قاموس  ،بكون واحد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� Source: space.mit.edu/home/tegmark/multiverse.pdf 
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جتارب يوري وميلر ألن  ؛يوري وميلر، فهذا خطأ علمي شديد عن حديثك خبصوص جتربةأما 
يين، والربوتني يلزمه حول األمحاض األمينية، والكائن احلي يستخدم الربوتني وليس احلمض األم

   !ثالثة شروط جوهرية

  .محض موجودة يف الطبيعة ٢٠٠من أكثر  محض أميين فقط من ٢٠اختيار  - ١

  .left-handedاألمحاض األمينية تكون يسارية  - ٢

وأن تدخل األمحاض األمينية يف السلسلة املطلوبة إلنتاج الربوتني بنفس الترتيب املثايل  - ٣
لو اختل محض  ،محض أميين ٦٠٠اجللوبني داخل اهليموجلوبني يتكون من  املطلوب مثال بروتني

وهذا مرض ال شفاء  ،فهذا يعين مهمة قاتلة وهي عدم نقل األوكسجني ،أميين واحد مكان واحد
   .محض أميين ٦٠٠اختيار محض أميين مكان محض يف سلسلة من  دله ر

  .صدفة مستحيالمعضالت ثالثة جتعل من ختليق أبسط بروتني بال هذه

وال حيتمل  ،مرال تنشأ ال يوجد تدرج يف األأو  أن تنشأ فجأةما إ ،اختيارات واعية فهذه
  . .فسبحان اخلالق املدبر...التدرج

ظهور الربوتني فإنه ال يقوم بوظيفته إال بعد الدخول يف مرحلة الطي الشديد وهي  وبعد
حناءات ال ائي، لذا الطي ميثل معجزة احنناءات متكررة حىت يأخذ الشكل املناسب وعدد اإل

يقوم به الربوتني فور جيب أن يفقد الربوتني وظيفته ويف نفس الوقت  هألنه بدون ؛بيولوجية حبد ذاته
بصورة واحدة فقط صحيحة غري ذلك يفشل الربوتني وتفشل اخلطة كلها، العملية ال جمال  كونهت

  ر امللحد فيها للعشوائية من األلف غلى الياء كما يتصو

نسبة اهليدروجني يف جو أن تكون فهذه التجربة اشترطت  ،ميلرلتجربة يوري اآلن  نعود
اهليدروجني ألن  وهذا مستحيل ،ولاألحىت تسمح بظهور احلمض األميين % ٧٢ول األرض األ

لكن الزم رغما عن العلم تكون نسبة اهليدروجني ... .غاز نادر يصعد للفضاء اخلارجي فور تكونه
مستحيل حلدوث احنالل  أيضاهذا ول وجود خبار ماء بكثافة يف جو األرض األ أيضا.. .%٧٢

املهم هذه هي شروط اللعبة .. .لكن الزم يكون خبار املاء موجود بوفرة....ضوئي فور تكونه
للحق واملنطق والتسليم أقرب  باهللا عليكم أيهما....م تضعون العربة قبل احلصانأنت ....الداروينية

  !!!؟لفكريا
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وتوحي جتارب حديثة  ،طالقمل تتطلب بروتينات على اإلاألوىل  أن املتعضيات( :ادهش جدقولك املأما 
  ).اجلزيء الشديد القرابة له وهو الرنا أن تتشكل تلقائياأو  أنه كان ممكن جلزيئات جينية شبيه بالدنا

ختالف نطرية ألا  رب مدلس علميايعتاآلن  الكلمة كارثية صدقين يا مسري، والذي يقول ا هذه
  .!!.Minimum gene set conceptاحلد األدىن من اجلينات 

جني، وقد وجد العلماء أن  ٣٠٠أنه علميا يستحيل أن يظهر كائن حي بأقل من  حيث
 -وهي أدق كائن حي موجود على وجه األرض على اإلطالق  – Mycoplasmaامليكوبالزما 

 ١٠٠٠٠إىل  ١٠٠٠إىل  الواحدة حتتوي على بروتينات مركبة قد تصل جني، واجلينة ٤٦٨لديه 
  .محض أميين

 أردنا املرور من اهليدروجنيإذا  أن نبدأ من صفر جينةإىل  كان التطور صحيحاً فنحن حباجة إذا
  .اإلنسانإىل 

 ٢٠٠٦يناير  ٦جينة ويف عدد  ٣٠٠من أقل  إىل ترتلميكن أن من الناحية النظرية ال  لكن
  "جني ٣٩٧نتجاوز حاجز ميكن أن ال " أنه  Natureت جملة الطبيعة الشهرية نشر

جينات كحد أدىن، وإذا نقص جني واحد فاخللية لن تزود  ٦الطاقة وحدة يتطلب  فإنتاج
  ..!!.بالطاقة، وهكذا كل وظيفة أساسية هلا حد أدىن من اجلينات

واليت تقضي  Minimum gene set conceptظهرت نظرية احلد األدىن من اجلينات  ولذا
  ..!!.اإلحلادفعلياً على العلم الزائف الذي يروج بإسم 

عضو مركب حبيث أنه ال ينشأ من تعديالت طفيفة أي  أثبتنا وجودإذا  "داروين يقول  كتب
  .!!.متعاقبة فإن نظرييت ستنهار متاما

If it could be demonstrated that any complex existed, which 
couldn't possibly have been formed by numerous, successive, slight 

modifications, my theory will absolutely break down
�1�.  

 Minimum gene setرية احلد األدىن من اجلينات ظفإن ن ،وجهة نظري املتواضعة ومن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� Source: the origin of species p.189. 
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concept يار الداروينية كما تنبأ داروين بالضبإىل  تؤديطا !  

اج كائن حي نتإ وأزيدك يا مسري فإنه طبقًا للعشوائية والصدفوية اليت تروجون هلا، فمن أجل بل
وحيث أن عدد  ،أدق كائن على اإلطالق ،MYCOPLASMAواحد سليم من امليكوبالزما 

 القواعد النيتروجينية يف امليكوبالزما هو نصف مليون قاعدة نيتروجينية تقريباً ولترتيب نصف مليون
يف حني أن عدد ذرات الكون كُله  ٢٥٠.٠٠٠أُس  ١٠نيتروجينة بالصدفة فاإلحتمال هو  اعدةق

  !!...٨٠أُس  ١٠

مر أنكم تقولون بالصدفة فقط كي ال تؤمنوا، فها هي الصدفة تعترب أن األاآلن  علمت هل
اسخافة وليس علم!  

مل تكن منهجي هذه الكلمة و أقل ملفأنا  ،)لهإفهناك أعلم  الأنا ( :عن مقولتك املتكررةأما 
استبقت ا أين  منأدري  ستداليل يف املناظرة، ومل أضبط ا حجة واحدة يف كل احلوار، فالاال

  ؟اخلة لككل مد

دليل   ،عقلي دليل  ، وكتالوج خلق الكائنات احلية،كتالوج السيارة  ،استداليل بدليل القياس أنا
ظهور الكون من  - علمي دليل –األوىل  ة الشديدة حلظة اخللقدليل املعاير –استقرائي  دليل –السببية 

 –إبستمولوجي  دليل –املكان والزمان بكل الطاقة والكتلة يف حلظة واحدة إىل  الالزمان والالمكان
وجداين،  دليل  ،the know howعريف واشتماهلا على مكون م ،منظومة التشفري يف الكائنات احلية

  .كلهادلة وبفضل اهللا املناظرة تقريبا اشتملت على األ فطري، نقلي، ميثودوجلي،

السابقة إال القول بعدم معرفتنا دلة على دليل واحد من األ اواحد امل تقدم ردأنت  اهللا وبفضل
ذا أنا  هو إحلاد الفجوات املعرفية وليس الدين، مث تتهمين اإلحلادعدم العلم، ويصري أو  احلالية

   !!!؟مراأل

   !تدائها وانسلّب رمتين

ن إحلادك كله ال ينبين إال على ذلك، قصور العلم رمبا سيتبعه معرفتنا مبا سيربر إ :سأقولأنا  بل
حيث نكون غري موجودين، باهللا عليك هل هذه حجة إىل  إحلادنا، وهذا يعين أنك تؤجل القضية

  عاقل ؟ أي  أمام أو تنفعك أمام اهللا،
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أو  إحلاد اعتراضي ال أكثر، ال توجد حجة مستقلة لإلحلاد، هذا ليس موقف معريفهو  إحلادك

  !هو فكرة سفسطية وخلل وقيت للضرورات العقلية ال أكثر اإلحلادعقلي، 

  !شكري للجميع والسالم عليكمأُكرر  النهاية ويف
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  يةـثانـال رةـاظــاملن
  الكربى املناظرة

   حلاداإلوسالم بني اإلنسان اإل�

  هيثم طلعت. د بني
  عادل أمحد وامللحد

  أحداث هذه املناظرة على الفيس بوك جرت
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  هيثم طلعت.د

  :اهللا واحلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله؛ وبعد سماب

  .بالزمالء مجيعا، مرحبا بالزميل احملاور مرحبا

  . اإلحلادوسالم بني اإلنسان اإل�مناظرة حول  هذه

  لتحليل ظاهرة الوجود اإلنساين؟أقرب  أيهما! اإلحلادأم سالم اإل

  نه؟الَّرص على الدعوة له بني أهله وخوميوت يف ظالله، ويرضاه لذريته، وحينسان حييا اإل أيهما

ي احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، وأيهما الباطل الذي ال يزكّ أيهما
ا؟ ،انفسوال يرفع به صاحبه رأس  

����i﴿: سأجعل نصب عيين قوله تعاىلاألوىل  أن أبدأ يف طرح مداخليت وقبل �h��g�� � � �f

�n��m��l��k��j﴾���.   

اهللا التوفيق والسداد واهلداية والرشاد يل وللجميع، هذا وما كان من توفيقٍ، فمن اهللا  أسأل
  .يان، فمين ومن الشيطاننسأو  سهوأو  زللأو  وحده، وما كان من خطأ

  : حمور مداخليت األوىل النقاط

دين كهنوين ميتافيزيقي مل يتمتع  اإلحلادباإلنسان، وكون  اإلحلادتعريف مبدئي لعالقة  - ١
ألنه مضاد لطبيعة اإلنسان، ولو كان ينفع  ؛بأي رسوخ نوعي يف تاريخ اجلنس البشري

  .الناس ملكث يف األرض

  .ادي لطخة بروتوبالزمية ثالثية األبعادمن منظور إحلنسان اإل - ٢

  .البديهية لإلنسان اإلحلادحدائق حيوانات البشر وتصفية األعراق األدين هي رؤية  - ٣

  .إنسان حتقيق كلمة - ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �)٢٤(اآلية : سورة سبأ ���
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  .اإلميان شرط جوهري لتحليل ظاهرة الوجود اإلنساينإىل  العودة - ٥

ة متكاملة األركان واملعامل، وسفسطة هو رؤية دينية كهنوتية ميتافيزيقي اإلحلاد ؛البداية يف - ١
يف هذا اإلطار هو حالة إدراكية مل  اإلحلادفأنتجت دينا جديدا يسمى إحلاد، و ،أخطأت طريقها

تتمتع بأي رسوخ نوعي يف الوعي اجلمعي اإلنساين، فهو حالة تعاود الظهور كزعانف مسك القرش 
  ."ري حفظه اهللالشه بتعبري دكتور عبد اهللا."اهلادر لدينوسط حبر ا

نوع من التجشم واملعاناة لضبط األدلة، إىل  حتتاج" إحلاد" هذه احلالة اإلدراكية املسماة  لكن
ليس ردة فعل  اإلحلادومعاجلة خاصة إلحلاحات العقل املستمرة بوجود الصانع احلكيم، وهنا ف

ردة  واإلميان الذي ه العقل، بل هو كما قلنا حيتاج ملعاجلات خاصة، يف مقابلأو  تلقائية للنفس
ا أبناء الطبيعة اخلُلّص، لو كنا حق: نستفيت الواقع فنسألفعل تلقائية جتاه الكون واحلياة، وهنا دعونا 

مكابدة؟ وهل كنا إىل  اإلحلادوأحفاد الكون الشرعيني املنحدرين من صلبه، هل كان سيفتقر خيار 
  سنجد يف طرد فكرة اإلميان أدىن عناء ؟ 

 اعتقادية متكاملة على فلسفات أصوالًعبء عقلي ومنطقي، وهو يبين  اإلحلاد :قعالوا يف
 ،مث اللعب على أحبال السفسطة ،احتمالية ناقصة، وال ينتصر إال باستغفال الضرورات العقلية

  .فيسلِّم له كلُّ مغرورٍ، لذا فهو كان وسيظل ظاهرة طفيلية

  .هي رؤييت السريعة لإلحلاد هذه

  ؟لإلنسان اإلحلادل كيف ينظر ألإلنسان، وأتس اإلحلادرؤية إىل  أقفزن اآل دعوين - ٢

مبعىن أدق لطخة بروتوبالزمية، أو  هو كائن منطي ثالثي األبعاد اإلحلادمن منظور نسان اإل
حدود العامل املادي الطبيعي هي حدوده، وقوانني العامل املادي هي قوانينه، ويف هذا اإلطار ال ميكن 

شيء بني  حككائن خملوق هللا، ويصبنسان ملعىن وجوده، وهنا ينهار اإلأو نسان مة اإلالتأسيس لقي
أو  معىن لتحقيق الغايةأي  ى على درجات سلم التطور، وهنا يسقطاألشياء، جمرد منط مادي ملقً

، ولذا يقول إليوت يف رواية االرض افارغً الغونسان القيمة، ويصبح احلديث عن اإلأو  اهلدف
  ."ستالنيأو  تقدم احترامك هلتلرالبد أن إذا مل يكن هناك إله ف: "اخلراب

إذا مل يكن إله وال دين فليس غريباً وال جمافيـاً : "-املفكر اإلجنليزي الشهري-جون لوك ويقول
  ." للواقع أن تعيث يف األرض فساداً ولو على حساب اآلباء واألبناء
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اإلله هو التركيب الالائي املفارق حلدود : " كما يقول الدكتور املسريي رمحه اهللا فاإلله
وحيقق التجاوز من خالهلا، ومن ثَم بغيابه نسان املُعطى النهائي، هو النقطة اليت يتطلع إليها اإل

 هامادة طبيعية صماء خاضعة لقوانني احلركة والصريورة اليت ميكن حصرإىل  يتحول العامل
  ." وإحاطتها والتحكم فيها

وقيمته ومركزيته ومسوه هو إميـان يتجـاوز حركة املادة وديناميكيتهـا، نسان إلبا فاإلميـان
����e :أن ينسى اإلله يف هذه اللحظة بالذات يكون قد نسي نفسهنسان وعندما يقرر اإل �d

g��f����.  

 اإلحلاد، فداخل ما يكون تطبيقًا ملا نظَّرنا له اآلنأقرب  يف واقعه العملي هو اإلحلادو - ٣
ت أعراق بشرية كاملة داخل أقفاص احليوانات باعتبارهم كائنات أدىن، ومت إنشاء حدائق أصبح

ا على أعراق بشرية كثرية داخل أقفاص ، اليت احتوت فعليHuman zooحيوان البشر 
  ."العرق األرقى"وانات توضع ليشهدها الرجل األبيضللحي

البشر من خمتلف األجناس، وكان تعرض يف حدائق حيوان البشر جمموعةٌ واسعة من  وظلت
بارهم باعت، املصابني بالبهاق ومحديب الظهوراألقزام و: يوضع يف األقفاص جبانب البشر السود

، وقد وجدت حدائق حيوان البشر يف باريس وهامبورج وبرشلونة، أعراق أدىن يف شجرة التطور
أمريكية من حديقة حيوان أو  يةوأنتيورب ولندن وميالنو ونيويورك، وال تكاد ختلو مدينة أورب

  .�!�يعرض فيها البشر

 شخص من السكان ٤٠٠عرضت حديقة احليوان العاملية يف باريس وحدها  ١٨٨٩عام  ويف
إىل  تضم مصريني رمسياًكانت  ١٨٩٣يني، ومن املدهش أن حديقة حيوان كولومبيا عام األصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �)١٩(اآلية : سورة احلشر ���

 

�2� http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C04E7D81F3EE

733A25753C1A96F9C946797D6CF� 
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  .جانب بعض الشباب النوبيني

من قرن أقل  ا كانوا داخل أقفاص منذن أن أجدادهم رمسيوملصرين اورمبا ال يصدق امللحد-
  .-اإلحلادوربع بإسم 

بأمريكا حديقة حيوان تعرض كثرياً من الفلبينيني  St. Louisلويس نت ايف مدينة س وأُنشئت
 ،parade of evolutionary progressفيما كان يسمى مبوكب التقدم الدارويين التطوري 

  . غينيا اجلديدة يعرضون يف قسم الثدييات الرئيسية يف حديقة حيوان برونكس األقزام من وكان

The Primate section of the Bronx Zoo. 

Ota Bengaكان أوتا بينجا  اإلحلاداملنتحرين من هؤالء الذين دمرهم  وأشهر
���.  

  . ة أعباء أخالقية يف تعاطيهم مع بقية البشرأتباعه من أي اإلحلادحرر  لقد

لتصفية األعراق Skull Measurementقياس حجم اجلمجمة  متّ أيضا اإلحلاد وداخل
األدىن داروينيم رمسيوالتنقية العرقية نسان ا، وقامت احلروب العاملية بسبب هذه النظرة لإلا وإباد

اليت  League of Militant Atheistsوالبقاء لألصلح، وظهرت رابطة امللحدين العسكرية 

     .�!�اآلالف من املتدينني عرب أوربا تمئا قتلت

لكن األهم من ذلك أنه أباد كل أمل  ،يف قرن واحد عشرات املاليني من البشر اإلحلادأباد  لقد
  .اإنسان يف أن يكوننسان لإل

  .حمطته األخريةإىل  حناللحلادي متوقع طمعا يف الوصول باالأمام إفراز إ فنحن

  ل يوجد فرق بني امللحد وأشد ارمني يف تعاطيه مع بقية البشر؟ للمرء أن يتساءل ه وهنا - ٤

والتأسيس له كمذهب  ،صياغتهإعادة هو دين الشيطان متت أدجلته و اإلحلادبالفعل أن  يبدو
  !عقلي معاصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� http://en.wikipedia.org/wiki/Ota_Benga 

 �2� http://en.wikipedia.org/wiki/League_of_Militant_Ath eists.  
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من كل  يف حلٍّأنت افعل كل الفواحش، ف :يوجد مذهب على وجه األرض يقول لك فال
  !شيء إال الشيطان وامللحد

  .وعيونه شاخصةٌ للنجوم ،كائن أقدامه مغروسةٌ يف الوحلنسان املشكلة أن اإل كنل

  .كائن ميتافيزيقي يسأل أسئلة ائية عن معىن الكوننسان أن اإل املشكلة

  .اً يعلم أن ولد ليموتإنسان أن أقصى متعة ال تكفي املشكلة

يزها، وتنشأ إشكاليات يف النظام أنه بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وح املشكلة
املعريف واألخالقي، وتفقد األشياء حدودها وهويتها ويصعب التمييز بينها، كما تختفي التفرقة بني 

  .اخلري والشر، وختتفي اإلرادة واملقدرة على التجاوز وتسود الواحدية واحلتمية

خملوق هللا، فاملساواة بني سان ننابعة فقط من اإلعتقاد بـأن اإل" إنسان "معىن كلمة  فتحقيق
���e :البشر مسألة دينية حبتة، وتأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء املطالبة باملساواة

��w��vu��t��s��r����q��po��n��m���l��k��j��i��h�����g��f

�z��y���x�
���

�   

وإن أباكم  يا أيها الناس أال إن ربكم واحد،�: -صلى اهللا عليه وسلم -رسول اهللا وقال
واحد، أال ال فضل لعريب على عجمي، وال لعجمي على عريب، وال ألمحر على أسود، وال 

   � ألسود على أمحر إال بالتقوي

��É����È��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â���Á��À����¿���¾����½��¼��»��º﴿ :تعاىل وقال
��Û��Ú���Ù��Ø�� ×Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ�� ÐÏ�� � � �Î� � �Í��Ì��Ë��Ê

á��à��ß��Þ��ÝÜ��ã��â﴾�!�.   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� :��E�� �	
� : �������� 

�!� :��E�� �	
� : �������� 
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وحتليل ظاهرة نسان اإلميان هي شرط استيعاب معىن اإلإىل  العودةكانت  :أجل ما سبق من
اإلميان متلك إىل  وجوده، والتأسيس لقيمته وأخالقياته ومبادئه وغاية كل عملٍ يعمله، فالعودة

من  ةجيد إال جمموعخارجها فال أما ذاته، نسان اإلجابة احلصرية لكل أسئلة املعىن، وداخلها جيد اإل
  .الذرات املتالمحة بال معىن، واليت تتحرك بال غاية وترتطم بال هدف

 :كون نورا لن يستطيعوا أن يوجدوهوالذين ال ميل ،العماء الكامل يصم حالة عدم اإلميان إن

﴿����¡�������~��}��|���{��z��y���x��w�﴾���.   

طيع كل فلسفات العامل أن تؤسس لومضة من النور هبة إهلية تقترن باإلميان، ولن تستأصل ف
 Davidاار على يد ديفيد هيوم " أُفكرأنا  " Cogito Descartesنور، فكوجيتو ديكارت 

Hume واحلداثة اليت أسس هلا كانط ،Immanuel Kant  ،ذابت على أعتاب ما بعد احلداثة
  .املعىن للوجود خارج الدينلتأسيس الوعي والقيمة و - معريف–إبستمولوجي  كانومل يعد مثة إم

: أنهاآلن  ، فاحلقيقة اليت يسلِّم ا البشراإلميان شرط أصيل لضمان املعىنإىل  اإلحالة إن - ٥
اإلميان إىل  ال حقيقة غائية يف اخلارج املادي املستقل، وال ميكن ضبط احلقيقة بدون إميان، فالعودة

سه، ففي الوجود املادي اخلارجي كل شيء هي شرط فكري وعقلي ومربرها هو املعطى املادي نف
يسري وفقًا لقوانني مادية عمياء صارمة ال معىن هلا يف ذاا، جمرد قوانني عرضية حادثة غري مكتفيه 

  . املاوراء من مقتضيات تبصر وتفحص العامل املادي ذاتهإىل  اإلحالةكانت  بذاا، لذا

  نما جعل العمى قرينا بترك اإلميان؟ملاذا جعل اهللا النور قرينا باإلميان، بي لكن

هذه غاية وجودنا كله، وحقيقة وجودنا، بل وال معىن لوجودنا حني نتمرد على هذه  ألن
  .احلقيقة

  اإلميان؟إىل  باألخص هو الذي نقصده عندما نقول باإلحالةسالم اإل وملاذا

ع يف جمال مقارنة مع ليس فرقة من الفرق وال عقيدة من بني عقائد األرض، حىت يوضسالم اإل
  .التوحيد أديانوالعقائد والعبادات، وهو أنقى  دياناألأصل بل هو . .باقي الديانات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� 	
,�� �	
� : ����9��� 



@WT @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

 لنهج أنبياء العهد القدمي من لدن آدمإعادة هو تصحيح ملسار الديانات اليت احنرفت، وسالم فاإل
فعقيدة هؤالء  ،..نوح وصاحل وأيوب وهود وإبراهيم وموسى وداوود ويونس وهارون وعيسىإىل 

 تثليثهذه العقيدة اليت ال تعرف . .مجيعا هي عقيدة الرب إهلنا رب واحد بلفظ التوارة واإلجنيل
زاع الروح القدس من اآلب أنت -زاع آهلة من آهلة أخرى أنت وال أقانيم وال موت آهلة منتحرة، وال

��s��r��q��p��o��n��m��l��k��j���u��t﴿ :يقول تعاىل. .وال آهلة قومية -
��g��f��e��d������� � � �� � �c��ba��`��_���~��}��|��{z��y��x��w��v

r��q��p��o��n��m��l��k���j��ih﴾���.   
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الديانات، وتصحيح للخلل أصل هو وإمنا  ،ليس ديانة كالدياناتسالم فاإل إذن ،�!�﴾]��\�
  .وباألخص اليهودية واملسيحية يف نسختيهما العهد القدمي واجلديد ،الذي أصاب الديانات

óènãa@ @
  أمحد عادل

أعلن جاليلو أن األرض تدور، كان الدين يقف له باملرصاد، وكان ال بد أن يتراجع علناً عن مقولته،  عندما
، اإلحلادئة عام، ويبدو أن حمدثي اجلليل خيلط خلط واضح بني الدارونية ومن ماأكثر  وبذلك تأخرت البشرية

  .يف نصابهمر ولنضع له األ

نعيد ميكن أن فكرة ال يوجد دليل جترييب عليها، وليس فقط اإلله، كل ما ال أي  ميكن اعتبار أنه رفض اإلحلاد
سري ظواهر والتنبؤ، فهو مرفوض من وجهة يعطينا قدرة على تفأو  ليعطي نفس النتائج ؛دراسته يف ظروف حيادية

وتضع كلمة علم  ،كبرية أن حتذف كلمة إحلاد ثقةنظر إحلادية، وهذا ال خيتلف كثرياً عن تعريف العلم، وميكن ب
  .كل مرة وستحصل على نفس النتائج، ولكن تأيت احلساسية يف األمور املتعلقة بالدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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استخدام إىل  ا القدرة على تفسري الظواهر والتنبؤ، هذا وباإلضافةيهمنا يف العلوم هو بناء مناذج نظرية هل ما
  .اليوم من تكنولوجيانسان األدوات، هو ما أسهم حبد كبري يف صناعة ما لدى اإل

نص ديين استطعنا أي  باالستفادة من ن كتاب مقدس قدرة ما على التنبؤ؟نظرية مستمدة مأي  قدمت لنا فهل
  أسهمت يف الصناعات احلديثة؟؟ أن نتوقع سلوك العناصر اليت

تقدم جيب أن تقدم قربان لكي حتصل على وعد النجاة بعد املوت، جيب أن من خالل الدين أنت ف بالطبع
  .قربان تفكريك الناقد وقدرتك على التحليل ومنطقك املعريف

كما (، والعلم ايقدم لك التفسريات اجلاهزة والتربيرات اجلاهزة اليت إن جادلت فيها أصبحت كافر الدين
يقدم لك الشك مكان السكون الفكري، والنقد مكان اخلوف من التساؤل، وقبول احلجة بالدليل بدالً عن ) اإلحلاد

  .االتباع األعمى

ميكن النظر، ماعدا شيء واحد، العلوم عادة شيء، فكل شيء قابل إلأي  واثقة منأن تكون ال تستطيع  العلوم
ن شك، وهو الشيء اخلاطئ، وهو السر الذي يعارض الدين باستمرار، أعطيين قصة ختربك حبقيقته املطلقة دوأن 
ال تعطينا قدرة على ألا  ؛الفرضية خاطئة ذهسأقول لك أن هوأنا  قصة الكون يف ستة أيام،أو  قصة احلوتأو  نوح
  .متاسك احلقائقأو  التنبؤ

نتائج من النتيجة والسبب، وحنن أو  االستقرائيةأو  ةحيتج املؤمنون بأنواع من املعرفة مثل املعرفة الفلسفي عادة
مدعومة بنتيجة جتريبية، هذا ما ختربنا به العلوم، وهذا ما علمتنا له كانت  لن نستطيع أن نثق يف نتيجة عقلية، إال إن

ربنا يتقبله العقل أن يوجد شيء ما يف مكانني بنفس الوقت، ولكن ميكانيكا الكم ختأمر ميكانيكا الكم، فليس 
 ،ذلك، وتعلمناه منها من التجربة وليس االستقراء التأملي، وعلينا تقبل نتائج التجربة حىت وإن مل تكن مقبولة عقلياً

  .اوهذا ما يسمى بالتعلم، وهذا ما نقل البشرية خطوات كبرية يف سلم املعرفة وتسخري التكنولوجي

بات دينية جاهزة لقضايا علمية، وهو كان له دور سابقاً الديين يتبىن وسائل مثبطة لألطفال، بتوفري إجا التعليم
  .يف الدول األكثر تشدداً دينياًاآلن  يف تأخري املسرية البشرية، ولعب نفس الدور

مبعىن أدق لطخة أو  هو كائن منطي ثالثي األبعاد اإلحلادمن منظور نسان إل( :األخ احملاور يقول
عي هي حدوده، وقوانني العامل املادي هي قوانينه، ويف هذا بروتوبالزمية، حدود العامل املادي الطبي

خملوق هللا،  ئنككانسان ملعىن وجوده، وهنا ينهار اإلأو نسان اإلطار ال ميكن التأسيس لقيمة اإل
معىن أي  ى على درجات سلم التطور، وهنا يسقطويصبح شيء بني األشياء، جمرد منط مادي ملقً

  )افارغً الغونسان قيمة، ويصبح احلديث عن اإلالأو  اهلدفأو  لتحقيق الغاية
 ؛لست ملحدوأنا  علمية تدعمهاأدلة ليس هو الدارونية، والدروانية نظرية علمية لديها  اإلحلاد إن :له وأقول

 اخليارين والأحد  أمامأنت ، وااليت تقدمها الدارونية أصبحت ملحددلة ألنين أقبل األأنا  ألنين أقبل الدارونية، ولكن
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تقدمها نظرية التطور املتعلقة بتطور الكائنات احلية  ليتالعملية ادلة أنك ترفض املنهج العلمي واألأما ثالث هلما، ف
  .عليك قبوهلاأو  خصوصاً،نسان وتطور اإل ،عموماً

عادية، فإن كان أدلة رغم أنك مل تقدم عليها حىت  ،كمؤمن تتقبل ظواهر غري عاديةأنت ناحية أخرى ف ومن
وتقدم تنبؤات ميكن التأكد  ،ووجوده يف األرض من خالل نظرية قابلة لتفسري الظواهرنسان بديل لنشأة اإل لديك
  .فكرة علميةأي  يكون كالمك جمرد كالم أديب ال حيملأو  ،فعليك تقدميها كبديل علمي للتطورمنها، 

له هو التركيب الالائي اإل: " فاإلله كما يقول الدكتور املسريي رمحه اهللا( :عزيزي احملاور يقول
وحيقق التجاوز من خالهلا، ومن نسان املفارق حلدود املُعطى النهائي، هو النقطة اليت يتطلع إليها اإل

اليت ميكن  صريورةوال ،مادة طبيعية صماء خاضعة لقوانني احلركةإىل  ثَم بغيابه يتحول العامل
   .حصرها وإحاطتها والتحكم فيها

وقيمته ومركزيته ومسوه هو إميـان يتجـاوز حركة املادة وديناميكيتهـا، نسان باإل فاإلميـان
  .)أن ينسى اإلله يف هذه اللحظة بالذات يكون قد نسي نفسهنسان وعندما يقرر اإل

  هو بالضرورة حقيقة؟؟نسان اإلإليه  كل ما يتطلع هل :له وأقول

يرغب يف نسان فرضية وجود إله رد أن اإلت إثبا إىل أنك تقع يف مغالطة االستجداء بالرغبة، وقفذت يبدو
ذلك، ولكن لألسف مل يكن إجناز جهاز الكمبيوتر الذي جتلس إمامه مت من خالل االستجداء، بل من خالل وضع 

 امثل اإلله، عليك أن تقدم حدود اضالفرضيات واختبار النتائج، لذلك قبل اخلوض يف استخدام مصطلح فضف
  .سبب اعتقادك بوجودهاواضحة لأدلة و ،لفرضيتك

سأرد فأنا  ،)اإلحلادوليس (فإن مسألة سرد السلوكيات اخلاطئة اليت متت بسبب تفسري الدارونية  وأخرياً
  :بنقطتني

  .اليت سببت القتل األخرى إن القتل والدمار الذي مت يف العامل باسم الدين يفوق مجيع األسباب: األوىل

فذلك ال يعين أن العلوم على خطأ، ولكن  ،ذرة يف صناعة القنبلة الذريةاستخدمت نتائج علوم الإذا  :الثانية
  .يعين أن من استخدم نتائج العلوم هو الذي على خطأ

óènãa@ @
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  هيثم طلعت.د

  ...بالزمالء جمددا مرحبا اهللا واحلمد هللا؛ سماب

  .صادعندما أعلن جاليلو أن األرض تدور، كان الدين يقف له باملر: عادل يقول الزميل

  !هنا تتحدث عن الدين الباطل يا زميل فال ختلطأنت 

������ÚÙ﴿ :األرض تدور هي حقيقة قرآنيةسالم يف اإل عندنا �Ø�� � � � � � � � �×� �Ö��� �Õ��Ô��Ó��Ò
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  .)من مائة عامأكثر  وبذلك تأخرت البشرية( :يقول عادل

صار جيش شارل مارتل على املسلمني يف فرنسا ملا دخلت نتا لوال :هنري دي شامبون يقول
  .. .فرنسا العصور املظلمة

كم من األحزان واألوجاع كان ميكن إنقاذ البشرية منها لو مل يوقف شارل  :الفيس ويقول
  .مارتل فتوح العرب

، وليس فقط اإلله، كل ما فكرة ال يوجد دليل جترييب عليهاأي  ميكن اعتبار أنه رفض اإلحلاد( :يقول عادل
يعطينا قدرة على تفسري ظواهر والتنبؤ، فهو أو  ليعطي نفس النتائج ؛نعيد دراسته يف ظروف حياديةميكن أن ال 

وميكن بثقة كبرية أن حتذف كلمة إحلاد  لعلم،مرفوض من وجهة نظر إحلادية، وهذا ال خيتلف كثرياً عن تعريف ا
  .)ية يف األمور املتعلقة بالديننفس النتائج، ولكن تأيت احلساس وتضع كلمة علم كل مرة وستحصل على

��������    ������������        

مضطر أنت يا زميل عادل كارثة علمية وإبستمولوجية وإمربيقية وأكادميية، وأنت  تقوله ما
  .دين كهنويت اإلحلادصدقين  .لتبين هذه املقولة حىت جتد حجة إلحلادك

  ملاذا قولك هذا فضيحة علمية؟ لكن

در املعرفة يف العلم التجرييب الوضعي هو العمل العقلي يف مدخالت احلس واملشاهدة مص ألن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ستقراء مث يكون اال ،والتجريب، وأساس العلم التجرييب هو البديهيات العقلية واملُسلمات املنطقية
  .املعريف بدرجاته، هذه بداية العلم التجرييب وايته

  !هذا فضيحة إبستمولوجية وقولك

والرباهني اليت اتفق املناطقة على حجيتها، تتراوح بني الدليل الرياضي والدليل دلة تب األمرا ألن
  !والدليل التجرييب ويف األخري يأيت الدليل احلسي ،العقلي

وهنا دلة ويرفض بقية األ ،الزميل عادل يقرر أن الدليل التجرييب فقط هو املعين بالقضية لكن
  !ليست معنا حننمشكلة زميلنا عادل مع املنطق و

هذه األقسام تتعارض مع  ،يا سادة :وقل هلم ،يا رجل ألقسام املنطق يف جامعات العامل اذهب
  !يةاإلحلادديانيت 

العقلية إال امللحد، دلة يا عادل مل أر أحدا يرفض استخدام عقله ويرفض استخدام مراتب األ وصدقين
  ."ابتسامة"  .تستخدم عقلك أيضاهنا أنت ف ،العقليةدلة لكن ال تنس أنك حني ترفض استخدام األ

  !هذا فضيحة إمربيقية وقولك

يعترف أنه ال عالقة له بالكثري من األمور اليت ال تنفك عن  - التجرييب -العلم اإلمربيقي ألن
  .مثل احلس األخالقي واحلس اجلمايل واحلس القيمينسان اإل

  يف وجه القيم األخالقية املتدنية؟ هي احلجج اليت يسوقها العلم التجرييب اإلمربيقي ما

ا صحيحة قي يف وجه األمور اليت تبدو عقليهي احلجج اليت يسوقها العلم التجرييب اإلمربي ما
فهي كلها أمور عقلية  ،مثل القتل الرحيم أواإلعقام اليوجيين أواإلخصاب الصناعي أواإلجهاض

  .إمربيقية ضدهاأو  ال توجد حجج علميةمتاما  ومنطقية

  !هذا فضيحة أكادميية وقولك

نسان واإل ،، ونشأة الكون واحلياة-البيولوجيا -كل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي ألن
  .وعلوم البدايات كلها ال ختضع ملقاييس العلم التجرييب اإلمربيقي

ه ويتكرر يف الطبيعة بشكل طبيعي وحتكم ،العلم هو منهج يتعامل مع ما يوجد :زميل عادل يا
 ،قوانينها، فالعلم هو حتليل الظاهرة بغية تفسريها، وهو خيتص جبمع املعلومات وطرح الفرضيات



                                                                                                                                    �� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  .مث حتكيم األقران ،ووضع النظريات ،وتعديل الفرضيات ،وحتليل الشواهد ،وإجراء التجارب

  !إمربيقي رصدي ميثودولوجي اجتريبي االنوع من العلم يسمى علم هذا

ليس بعلم، وهو بذلك دون أن يدري أخرج آخر  وأي شيء ،و العلميظن أن هذا ه امللحد
مجيع العلوم االنسانية اليت هي االخالق والفلسفة واالجتماع والقانون واآلداب وغريها خارج 

هي لغو أو  املعىن أشياء ال معىن هلاأو  املعرفةأو  األخالقأو  دائرة العلم، وصار احلديث عن القيمة
  ! لم مل يثبتهاطاملا أن الع فارغ،

  .فهو أسخف الناس ،يفترض أن العلوم الطبيعية بطرائقها البحثية هي فقط العلم فالذي

نسان ، ونشأة الكون واحلياة واإل"البيولوجيا"لوم التاريخ الطبيعي إن كل علوم التاريخ وع بل
ستداللية مستقلة وإمنا ملناهج ا ،وعلوم البدايات كلها ال ختضع ملقاييس العلم التجرييب اإلمربيقي

inference to the best explanationوينكر  ،، فهل امللحد ينكر وجود بداية للكون
  التاريخ رد أن هذه القضايا ال ختضع للرصد اإلمربيقي ؟ دوجو

بداية احلياة وبداية الكون وكل  -هل كل األحداث الغري قابلة للتكرار : مرةً أُخرى نكرر
  موجودة رد أا ال ختضع للرصد اإلمربيقي؟، غري -أحداث التاريخ 

  !وليس كل املعرفة اإلنسانية ،التجرييب هو حيز ضيق من املعرفة اإلنسانية العلم

امللحد أنه أشبه ما يكون بعالم صمم جهازا قادرا على رصد موجات الضوء املرئي  مشكلة
) ت احلمراء وفوق البنفسجيةكاألشعة حت( فقط، مث يدعي أنه ليس يف الكون موجات غري مرئية

يف احلقيقة، لقد وضع متاما  الشك أننا مجيعا نستقبح أن يفعل عاقل ذلك، لكن هذا ما حيدث
منهجا ال يرصد إال الطبيعة، مث افترضوا أن العلم ينفي ما سوى الطبيعة، مع أن العلم ذاته  دةاملالح

  .مل يقر هلم بذلك

أسس ميتافيزيقية ال إىل  يت بامتياز له مقدمات ويرتكندين كهنو اإلحلادأن اآلن  علمت هل
  !يتنازل عنها

باالستفادة  ن كتاب مقدس قدرة ما على التنبؤ؟نظرية مستمدة مأي  فهل قدمت لنا( :عادل يقول الزميل
  ).نص ديين استطعنا أن نتوقع سلوك العناصر اليت أسهمت يف الصناعات احلديثة؟؟أي  من
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أال ومها  ،للمشكلتني اخلالدتني قدمي جمموعة من احللولية هي تاألصل متهمهسالم البداية اإل يف
  .ومن أجهلما حنن هنانسان ألما أهم ما يشغل اإل ; السلوك�و , املعرفة�

جته الصناعات احلديثة يف مقابل أن جييب عن املشكلة أنت يستطيع أن يضحي بكل مانسان واإل
  !وملاذا هو هنا ؟هوأين  وهي ،اخلالدة

أن كل بعيد عن  ،من موضعأكثر  وشدد عليها يف ،اليت أسس هلا القرآن الكرمي والقاعدة

   .���﴾��Q��P���O��N��ML��K��������J��I��H���G��F��E��D������C��B﴿ :اإلميان هو أعمى

يف الكافر العمى، وال يتحقق له اإلبصار إال باإلميان، ولن يستطيع أن يتجاوز مرحلة صل فاأل
اتسعت دائرة علومه وتعددت طرقها أو  ،فُتحت له من معارفأو  ،مهما أوتى من علمالعمى 

إىل  مهما بلغ ومهما ارتقى فلن يتجاوز مرحلة العمى: وتشعبت مصادرها فهو سيظل أعمى؛ نعم
  .بصارمرحلة اإل

 التأسيس للمعىن وال التأسيس للقيمة إال من خالل اإلميان، ولن يستطيعنسان يستطيع اإل فلن
ملاذا حنن هنا؟ ما الغاية من الوجود : مثل –أسئلة النشأة –الوجودية الكلية  األسئلةحترير إجابة عن 

  .لن يستطيع حترير جواب هلا؛ وستظل أجوبتها حكرا على اإلميان whyاإلنساين؟ وكل أسئلة ملاذا 

أسئلة أما ، howبكل علومه ومعارفه وفلسفاته اإلجابة على أسئلة كيف نسان يتجاوز اإل ولن
  .ملاذا فستظل أجوبتها حصرية داخل ميدان اإلميان

الوجودية  األسئلةهي إخراس هذه اآلن  اإلحلادي يعلم أن غاية اإلحلاديف الشأن  ئوالقار
 Richardها مرة بالتافهة كما فعل ريتشارد داوكيرت ، بل ووصم"كل أسئلة ملاذا"الكربى 

Dawkins ئل عن بعضها يف إحدى احلوارات، ووصمها مرةً أخرى بغري ذات معىن، وال حني س
 اإلحلادبال معىن، وهل كون أو  يف الوجود اإلنساين أن توصف بالتافهة األسئلة مندري كيف أله

  تافهة؟ األسئلةال ميلك إجابة تصبح 

م أنه ولد يعل اإنسان وال تشبع ،الكربى ليست إجابة األسئلةاحملاوالت املتتالية إلسكات  إن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كل بعيد عن اإلميان هو أعمى على أن ، بل هي برهان آكد وحجة سامقة اوال تقدم حل! يموتل
  .وال ملعىن وجوده وال قيمة وجوده، وال يعرف شيئًا عن وجوده ،غري مبصر حلقيقة وجوده

  علمية؟أدلة هل النص املقدس قدم أما 

جعك على ذلك ويأمرك والدين يش ،فاحلضارة هي توظيف للتراب ،ليست مهمة الدين هذه

����z����y��x��w﴿ :بالسعي � � �v��u��t��s﴾��� لكن يف الواقع أعظم إعجاز ،
على اإلطالق بالنسبة يل هو عدم تعارض النص املُقدس مع الكشوف العلمية سالم علمي يف اإل

وأن  ا هذا ضرب من املستحيل،ب، علمياليت قلبت رؤيتنا للوجود واحلياة رأسا على عق اليةاملتت
ال أعطين  وأعجب، ويف اجلملةأكرب  تنحاز هذه الكشوف العلمية حنو القرآن الكرمي هذه قضية

 ،شيء من الوجودأي  وإمنا أقول مطوية صغرية مكتوبة منذ مائيت سنة فقط تصف ،أقول كتيب
يف  يف الطبيعيات" ية كتب علم ةعلمية صرحية، كَتب أرسطو ثالثأخطاء منها  كوسأُخرج ل

ا، ليوم فيها مجلة واحدة صحيحة علميهذه الكتب الثالثة ال توجد ا ،"ات، يف األرض السماو
 ٣وكان أرسطو يرى أن أسنان املرأة ختتلف يف العدد عن أسنان الرجل، ويوجد يف صدر املرأة 

تربيد الدم بينما وظيفة القلب تسخينه، وكان يرى أن املياه اجلوفية  ملخضلوع فقط، ووظيفة ا
تيجة فجوة يف قلب األرض تنقل مياه احمليط إليها، بينما يقول القرآن يف هذه املسألة تتكون ن

األخرية مثالً خالصة ما توصل له العلم منذ عقود قليلة فقط، وهو أن املياه اجلوفية مصدرها مياه 

��Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó﴿:األمطار �Ò��Ñ��Ð� � � �Ï� �Î﴾�!� فمصدر امليـاه ،
تقول الفيدا .... املتكونة من األمطـار، وليس فجوة أرسطو اليت يف عمق القارة اجلوفيه هو الينابيع

فيدا  اجوري[ )خلق اهللا األرض ثابتة(، و]١٢-١٢-٢الريج فيدا [ )ألرض ثابتة ال تتحركا(: مثالً
ياجور فيدا [ )خل عربة ذهبية يقودها سبعة أحصنةتدور حول األرض دا والشمس( ،]٦-٣٢
الكتب األربعة أحد  والياجور فيدا هي، ]٣٠-٤ياجور فيدا [ )ثبت السماءر يوالثو(، ]٤٣-٣٣

  .القانونية املقدسة لدى اهلندوس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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لكي حتصل على وعد النجاة بعد املوت،  اتقدم قربانجيب أن من خالل الدين أنت بالطبع ف( :يقول عادل
  .)تقدم قربان تفكريك الناقد وقدرتك على التحليل ومنطقك املعريفجيب أن 

فالعبادة هي ذيب الغريزة وضبط النفس وانكسارها لباريها، واتباع الباري  ،خطأ شديد هذا
  وى، وال يصلح النفس إال ذلك، وهل حيتاج اهللا لعبادتنا ؟أمر يف كل ما 

�����r��q﴿ :سالماإل أصولأحد  هذا. .عن العاملني غين اهللا po��n��m�� �l��k��j

y���x��w��v��ut��s﴾���.  

ولن تستقيم أحوال العباد .. اهللا سبحانه وتعاىل يعلم أن عباده لن يصلحهم إال عبادته لكن
عن اهللا بقدر استحالله للمحرمات، فإذا مل نسان ومعاشهم إال يف كنف طاعته، وبقدر ابتعاد اإل

  .ألنه مل تعد مثة حمرمات ؛تكن مثة عبادة هللا فكل شيٍء مباح

حىت مما يقاد من عقله وضمريه، أكثر  فإنه يقاد من بطنه وفرجهعن اهللا نسان ابتعد اإل وكلما
، فعبادة اهللا صمام أمان لإلنسان، والعبادة ترجع "إحلاد الفرج والبطن"صار يطلق على إحلاد الغرب 

مث  ،لكم حصيهاهي أعمالكم أإمنا  يا عبادي� :فقط كما يف احلديث القُدسينسان فائدا على اإل

  . ومن وجد غري ذلك فال يلومن إال نفسه ،فمن وجد خريا فليحمد اهللا ؛أُوفيكم إياها

�﴿ :اهللا غاية وجود اإلنسان، قال اهللا تعاىل فعبادة �h��g��f��e��d���c﴾�!�، 
مل أخلق الثقلني إال مهيئني لعباديت مبا ركَّبت فيهم من العقول واحلواس والقُوى، فهم يف  :أي

هلا، فمن جرى على موجب استعداده وفطرته آمن يب وعبدين حـالة صاحلة للعبادة، مستعدة 
  .وحدي، ومن عـاند واستكرب اتبع غري سبيل املؤمنني

الدين يقدم لك التفسريات اجلاهزة والتربيرات اجلاهزة اليت إن جادلت فيها أصبحت كافر، (: يقول عادل
مكان اخلوف من التساؤل، وقبول احلجة يقدم لك الشك مكان السكون الفكري، والنقد ) اإلحلادكما (والعلم 

  .)بالدليل بدالً عن االتباع األعمى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  !خطأ ديين وخطأ معريف إبستمولوجي هنا

  : بعقلك، مثلأنت إليه  يقدم لك تفسريات جاهزة فيما لن تتجاوزه ولن تصل فالدين

  اخلري والشر؟ ملاذا بعد املوت ؟ ماذا حنن هنا؟ ملاذا

أسس الكهنوت أحد  وهذه ،اضك أن الشك أفضل من اليقنيك املعريف فهو افترؤخطأما 
  !ياإلحلاد

والبد للشاك أن  ،يا زميل مرحلة ساذجة وسطحية وأولية يف كل علوم الدنيا وفلسفاا الشك
ومجيع  ،وتوقف عند الشك وامتدح نفسه أنه شاك ،وإال العترب الشك هو الغاية ،يوقن بذلك

أول ملحد وأول لذا هي مل تتقدم خطوة منذ  ،الشك هو الغاية ية والربوبية تعترباإلحلاداملذاهب 
والشك يغلب على احلدث  ،اج اليقنينتإ بكثري من آلياتأسهل  العقلية إلنتاج الشك آلليةفا ،ربويب

وأيسر أسهل  فإنتاج الشك ،إعمال العقل ليغالب الشكإىل  وقليل العلم بينما اليقني حيتاج صاحبه
  .اج اليقنينتإ من

يفهم هذا ميكن أن مبعىن أدق . .ال ميكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حيايت دائم ولذا
 وميوت حتت هذا العنواننسان فمعىن أن يعيش اإل ،مرحليأو  املوقف احليايت كموقف عارض

فلو كان الشك وعدم الفهم والرفض حالة  ،البشريةنسان هذا مخالف لطبيعة اإل) شــاك (
رحية ومفبما أنه يوجد تقدم يف حياة البشر إذن البديهة .. .ما حصل تقدم يف حياة البشر متعةم

املُركبة يف البشر هي الوصول للحقائق واالستقرار عليها إذن النسبية والتذبذب مخالفة للوجود 
  !مث يأيت من حيمد الشك ويفرح به،...بأسره

 ئًاالنظر، ماعدا شيعادة فكل شيء قابل إل شيء،أي  واثقة منأن تكون العلوم ال تستطيع ( :يقول عادل
ختربك حبقيقته املطلقة دون شك، وهو الشيء اخلاطئ، وهو السر الذي يعارض الدين ميكن أن ، العلوم اواحد

 ؛لك أن هذه الفرضية خاطئة سأقولوأنا  قصة الكون يف ستة أيام،أو  قصة احلوتأو  باستمرار، أعطيين قصة نوح
  .)متاسك احلقائقأو  ة على التنبؤال تعطينا قدرألا 

أو  قصة خلق الكون هذه أحداث تارخيية، وليست ظواهر طبيعيةأو  قصة احلوتأو  نوح قصة
  .جتارب إمربيقية ختضع للرصد اإلمربيقي، للمرة الثانية أن ختلط بني مراتب العلوم ودرجات األدلة

  :اب تصورك لألمورتنلك التداخل الذي ي وألثبت
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هذه احلادثة التارخيية ألن  ؛هذا نستطيع أن نقول بعدم وجود حرب عاملية ثانية من كالمك هل
  ليس هلا قدرة على التنبؤ؟

نقول بعدم وجود حضارات سابقة يف األمريكتني لعدم قدرة هذا احلدث التارخيي على  هل
  التنبؤ؟

 ،الشواشاملنطقية يف ذهنك حىت ال تصاب بدلة أن تضبط أدلتك العقلية ومراتب األأول ح
  !كما هو ظاهر من مداخلتكدلة وتداخل األ

نتائج من النتيجة أو  االستقرائيةأو  عادة حيتج املؤمنون بأنواع من املعرفة مثل املعرفة الفلسفية( :يقول عادل
 مدعومة بنتيجة جتريبية، هذا ما ختربنا به العلوم،كانت  والسبب، وحنن لن نستطيع أن نثق يف نتيجة عقلية، إال إن

العقل أن يوجد شيء ما يف مكانني بنفس الوقت، ولكن  تقبلهيأمر وهذا ما علمتنا له ميكانيكا الكم، فليس 
ميكانيكا الكم ختربنا ذلك، وتعلمناه منها من التجربة وليس االستقراء التأملي، وعلينا تقبل نتائج التجربة حىت وإن 

 خريا نقل البشرية خطوات كبرية يف سلم املعرفة وتسمل تكن مقبولة عقلياً وهذا ما يسمى بالتعلم، وهذا م
  .)التكنولوجيا

بل وحتكمة أسس إبستمولوجية ثبتت بطرق  ،الكم يسري وفق قواعد وقوانني ميكانيك
غري منضبط بالدليل أو  ميثودولوجية معلومة ومنضبطة، ولو كان ميكانيك الكم عشوائية مطلقة

جامعات العامل، ويتم اإلستفادة من ظواهره يف مناحٍ  العقلي ما أصبح علما يتم تدريسه يف كل
فشرحية الكمبيوتر تعمل بالظاهرة  .مبيوتر اليت تكتب من خالهلا اآلنشرحية الك ثلعلمية كثرية م

    .الكمومية

دلة اإن كل ميكانيك الكم يسري وفق معادالت رياضية صارمة ال حييد عنها مثل مع بل
اليت تصف احلالة الكمومية املعتمدة على الزمن، واليت  Schrödinger equationشرودينغر 

هايزنربج دلة اهناك مع أيضاتكاد تطابق قانون نيوتن الثاين يف الفيزياء الكالسيكية، 
Heisenberg equation بالنك اينشتاين دلة اومعPlanck–Einstein equation  وكلها

فكل شيء  ،أن خيترق جدار بالنك تصف حاالت كمومية خمتلفة، وميكانيك الكوانتم يستحيل
وميكن التنبؤ بتصرفات العامل  ،جيري بضوابط حمددة يف العامل الكوانيت ال يتجاوزها وال حييد عنها

  .الكوانيت طبقًا ملبدأ عدم اليقني هلايزنربج ويف حدوده

وإمنا من حمارات  ،فهذا ليس أوالً من حماالت العقول ،وجود شيء يف مكانني خمتلفنيأما 
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  !العقول فيجب االنتباه للفارق

يا رجل؟؟؟ أنت  وهي دليل عجيب لنا فكيف تسوقها ،املادي اإلحلادهذه النقطة تنسف : ثانياً
حضر إذا  حقيقة موجودة إالإىل  فطبقًا لتفسري مدرسة كوبنهاجن يف هذه القضية، فالعامل ال يتحول

 أزيليكون هناك كائن البد أن لتايل فغبنا عنه، وباإذا  يف أذهاننا ووعينا، ويتخلى عن وجوده
ه يف ذاته، وإمنا ا ال قيمة حقيقية لأذهاننا، وجعل الكون شيئًا ظاهريإىل  أحضر الكون ذه الصورة

سخر كُليلوجودنا ووعينا بوجوده،  اهو مومركز تسخريه اونصري حنن مركز هذا الوجود فعلي ،
وتتداعى كل  ملادية،ىن يف ذاته، وبذلك تنهار الفلسفة امعأو  وقيمته، وال تصبح له قيمة يف ذاته

تنظرياا الفلسفية، ولكن قليل من يتدبر وقليل من يدرك أنَّ احلياة الدنيا جمرد وجود غروري 

  .���﴾\��[�����^��_��`��d��c���b��a﴿ :أكثر ظاهري ال

فاحلياة الدنيا جمرد وجود شري ال قيمة له يف حقيقتهظاهري ق: ﴿N������R��Q��P��O

����W��V�����U��T��S﴾�!�.   

وأنا  ،علمية تدعمهاأدلة ليس هو الدارونية، والدروانية نظرية علمية لديها  اإلحلادإن ( :عادل يقول الزميل
  .)االيت تقدمها الدارونية أصبحت ملحددلة ألنين أقبل األأنا  لست ملحد ألنين أقبل الدارونية، ولكن

  روينية يا زميل؟؟بالداأنا  دخلي ما

لطخة بروتوبالزمية ثالثية األبعاد ومنط مادي، حدود العامل املادي نسان أقول أن اإل عندما
بغض النظر عن  اإلحلادهل هذا ما يقرره .... الطبيعي هي حدوده، وقوانني العامل املادي هي قوانينه

  ؟الأم  الداروينية

ا من واقع ا كهنوتيدينيإلزاما  الداروينيةملزم بأنت  دعنا نكون صرحاء يا زميل عادل؛ لكن
أا أما جاءت فجـأة عن طريق اخللق املباشر، وأما فالكائنـات احلية على وجه األرض ! إحلادك

تطورت من بعضها البعض، وال يوجد بديل ثالث فكل ملحد ملزم بالتطور، وإذا كان التطور ال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .متاما اإلحلاديسقط  ئاملفاج اخللـق نفإ ،ديانيثبت صحة األأو  ينفي

  .ياإلحلاداألركان امليتافيزيقية يف دينك أحد  وهذه

العملية اليت دلة واأل ،أنك ترفض املنهج العلميأما اخليارين وال ثالث هلما، فأحد  أمامأنت و( :يقول عادل
  .)عليك قبوهلاأو  ،خصوصاًنسان وتطور اإل ،تقدمها نظرية التطور املتعلقة بتطور الكائنات احلية عموماً

عتقاد ببالهة التطور، وليس يف البحث يس يف العلم الرصدي ما يدفعنا لالل! زميل عادل يا
م بذاته ما يعضد موقف التطور، بل ليس مثة دليل واحد على اإلطالق قائ - التجرييب –اإلمربيقي 

على وجه األرض مليون كائن حي  ٣ا للطور، وال يوجد أب واحد موثق علمييثبت وقوع الت
مثبت  - نوع إىل  نتقال من نوعا - macro-evolutionيوجد تطور نوعي واحد  الاآلن، و

أثبتها العلم حىت  mutationا، وال توجد طفرة واحدة مفيدة رصديأو  اجتريبيأو  اعلمياآلن  حىت
خاب طبيعي نتا مىاآلن، وال يستطيع العلم التجرييب التعامل مع الفرض الفلسفي التأويلي املس

natural selection،-  ولذا يقرر فيلسوف العلوم األشهر كارل بوبرKarl Popper  أن
، falsifiabilityال ختضع ملبدأ ألا  ؛نتخاب الطبيعي تقبع خارج إطار العلم بالكليةقضية اال

يلية من الطراز فالقضية بالكلية فلسفية تأو -والذي يعين قابلية النفي وهو شرط النظرية العلمية 
  .األول

قائمة على الدليل التجرييب كمصدر وحيد كانت  كلهااألوىل  نسيت يا زميل أن مداخلتك هل
  للمعرفة؟؟؟

  !الفلسفة الداروينية ال عالقة هلا بالرصد التجرييب اإلمربيقي أصولعلمت يا زميل أن كومة أما 

جترييب للداروينية فسيضحك هل يوجد دليل  :وقلت له ،ألي دارس تطوراآلن  لو ذهبت بل
أفضل إىل  فهي ختضع ملا يعرف بالرجوع ،عليك ويقول لك الداروينية ال عالقة هلا بالتجربة

وال يدخل  ،وهو صياغة فلسفية تأويلية ،inference to the best explanationالتفسريات 
  !الرصدي يف شيء يبيف نطاق العلم التجري

والذي لإلنصاف ميكن  ،للبحث اإلمربيقي يف الداروينية خيضعميكن أن الوحيد الذي  الشيء
مقاالً  ٢٠١٠العمالقة يف عدد يناير  Discoveryإثباته هو الطفرات النافعة، ويف هذا نشرت جملة 

ة طفرة واحدة مفيدة على تعتذر فيه لداروين أن العلم مل يرصد طوال قرن ونصف من الزمان أي
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  .طالقاإل

أركان أحد ألا  غما تسمى الداروينية وال تقبل التشكيك فيها فقطتتبىن دوأنت  اآلن إذن
  !يةاإلحلادديانتك الكهنوتية امليتافيزيقية 

أنك تقع يف مغالطة  يبدو ،هو بالضرورة حقيقةنسان اإلإليه  كل ما يتطلع هل: (عادل يقول الزميل
يرغب يف ذلك، ولكن لألسف مل يكن سان نفرضية وجود إله رد أن اإلإثبات  إىل االستجداء بالرغبة، وقفذت

إجناز جهاز الكمبيوتر الذي جتلس إمامه مت من خالل االستجداء، بل من خالل وضع الفرضيات واختبار النتائج، 
واضحة لسبب أدلة مثل اإلله، عليك أن تقدم حدود لفرضيتك و اضلذلك قبل اخلوض يف استخدام مصطلح فضف

  .)اعتقادك بوجودها

 ،بالضرورة حقيقة، لكنك وقعت يف مغالطة منطقية كربىنسان اإلإليه  ما يتطلعليس كل  نعم
  .Irrelevant Conclusionوهي مغالطة جتاهل املطلوب 

  حنن حنتاج اهللا لذا اخترعنا وجوده ؟؟ هل

  أن اهللا حقيقة كلية متجاوزة تتجاوز حىت احتياجنا حنن وتتجاوز حىت تطلعنا حنن؟ أم

  !جتاهلتهأنت  يل الذيهو املطلوب يا زم هذا

 ،العقلية كلها على قانون السببيةدلة بل واأل ،ال يفسر ذاته بذاته، وقوام العلوم كلها فالكون
  بسبب كل شيء ؟مر فلماذا توقف السببية حني يتعلق األ

للسببية وإنكارك بديهة البعرة تدل على البعري، اضطرت الفتراض أن البعرة تنتج  فبإنكارك
التسليم لربهان السببية العقلي وإثبات ! للعقل واملنطق يا دعاة العقلأقرب  الة، فأيهماالبعري ال حم

  وكل شيء؟نسان جت البعري واإلنتا افتراض أن البعرةأم  خالق للوجود،

النظام والغائية والقصد والعناية، أدلة حماربة إىل  ياإلحلادمضطر تبعا لكهنوتك أنت  أيضا
الكربى مثل اإلجياد من الالزمان والالمكان، ودليل احلدوث، ومعجزة خلق  وجتاهل القضايا العقلية

املوجودات،  كللاألوىل  احلياة، والنبوات والدين والفطرة واألخالق، واملعايرة الدقيقة حلظة اخللق
واملعايرة الدقيقة حلظة خلق الكون، واملعايرة الدقيقة يف كل شيء حولنا وداخلنا ومعضلة اخلري 

  .وما ال ميكن حصره من األدلة ،متنانخلري والشعور باالاب اواستيع

اخلالق متجاوز حلدود ألن  ؛فهذه مغالطة سخيفة، رنتك بني اخلالق وجهاز الكمبيوترمقاأما 
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اهللا فهو سبحانه سبب أما خملوق،  "معلول"خيضع لقيودمها، والكمبيوتر نتيجةالزمان واملكان وال 
  .خالق "علة"

وال حتتمل عدم  ،الكربى يا زميل ال حتتمل الركون يف منتصف الطريقالوجودية  القضية
الوصول يا زميل فالذي يؤمن بوجود اهللا والذي ينكر وجوده، مطالب مبنتهى البساطة بطرح 

: والقرائن الشيء الكثري مثلدلة ادعاء وجود اهللا له من الوجاهة واألمبا أن منطقي متكامل، و
والغاية واإلجياد من الالزمان والالمكان، ودليل احلدوث، ومعجزة خلق والقصد  العنايةالسببية و

لكل املوجودات، األوىل  احلياة، والنبوات والدين والفطرة واألخالق، واملعايرة الدقيقة حلظة اخللق
 ريواملعايرة الدقيقة حلظة خلق الكون، واملعايرة الدقيقة يف كل شيء حولك وداخلك ومعضلة اخل

  .وما ال ميكن حصره من األدلة ،متنانري والشعور باالعاب اخلواستي

  ".منكر وجود اهللا."املنكرإىل  ينتقل Burden of Proofعلى ذلك فإن عبء الدليل  وبناًءا

حتت يديه كانت  ما يفعله القاضي املنصف حني يطلب دليل نفي من املتهم، خاصةً لو وهذا
  .حىت قرائنأو  عدة إثباتات

نا يوسف مع امرأة العزيز اليت راودته عن نفسه، شهد شاهد من أهلها وجاء يف قصة سيد فمثالً
  .قل عبء الدليل ليكون على املنكرنتا بقرينة تدل على أا هي اليت راودته عن نفسه، وبالتايل

  .إن قرائن كربى عقلية كاليت ذكرناها جتعل عبء الدليل يف احلقيقة على املُنكر :نقول وباملثل

وليس (وأخرياً فإن مسألة سرد السلوكيات اخلاطئة اليت متت بسبب تفسري الدارونية ( :يقول عادل الزميل
  ).اإلحلاد

  !هت املناظرة صدقين يا عادلنتا اآلن أحسنت

هذا يعين  -مثل حدائق حيوان البشر وتنقية األعراق–نسان ية لإلاإلحلادملهازل الرؤية  فإنكارك
ممايز للموجودات املادية، وأن له حقوق مساواتية، وأن شيء نسان أنه يستقر يف ذهنك أن اإل

ينسف الرؤية وهذا ينسف إحلادك و ،كينونة مستقلة وليس جمرد أعراق وأجناس متفاوتةنسان اإل
يسلم حبقيقة مركزيته يف هذا العامل، ويسلم بالقيمة واملعىن نسان للوجود، ويؤكد أن اإل ملاديةا

  !اإلحلادلسفة وهذه قاصمة الظهر لف ،واألخالق

إن القتل والدمار الذي مت يف العامل باسم الدين يفوق مجيع : األوىل؛ سأرد بنقطتنيأنا ( :عادل يقول الزميل
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  .)اليت سببت القتل األخرى األسباب

  !يبني قصور حكمك على األشياء وقصور استيعابكآخر  وخلط ،خطأ شديد يا عادل هذا

  ."وهي الكفر "فهذا بسبب مشكلة مكتسبة  ئ،حني حيكم على فالن أنه خاط الدين

فهذا بسبب مشكلة ذاتية ليست  ،حني حيكم على فالن أنه ال يستحق احلياة اإلحلادأما 
  !وبالتايل يعامل كحيوان ،مقاس مججمته يبني تدنيه العرقيأو  مكتسبة، مثل كونه من جنس أدىن

  ....اإلحلاديكمن الفرق بني الدين و وهنا

أن نسان فيتعامل مع مشكلة مكتسبة يستطيع اإلسالم اإلأم  ...ع مشكلة ذاتيةيتعامل م اإلحلاد
  !يترفع عنها وأن يتجاوزها

  .أجناسأو  الدين ليست مع أعراق معركة

  .تطهري عرقيأو  الدين ال عالقة هلا بإبادة معركة

كما ،ملهاكالدين مل تقم يوماً ما من أجل لون البشرة، وما تبِع ذلك من تفريغ قارات بأ معركة
   .فريغ األمريكتني من اهلنود احلمرحدث عند ت

كما  ،، وال مقاس مججمة حمددfavoured raceالدين ليست بسبب جنس خمتار  معركة
  .األوربية يف احلربني العامليتني تقرر النازية والقوميات

  .مكان قامت له دولةأي  الدين احلقيقية مع الباطل، أينما وجد، ويف معركة

  .واجب الدين، بل لن يكون دين مساوي بدون مسئولية عظمى كهذه تلقى على عاتقه وهذا

  فهمت يا عادل مصدر خلطك لألمور؟ هل

فذلك ال يعين أن العلوم على  ،استخدمت نتائج علوم الذرة يف صناعة القنبلة الذريةإذا  :الثانية( :يقول عادل
  ).ذي على خطأخطأ، ولكن يعين أن من استخدم نتائج العلوم هو ال

  !يا عادل أحسنت

وإمنا الذي يقرر القيمة هو اإلنسان، وهذا يعين أن  ،لألشياء االعلوم ال تعطي معين تقييمي إذن
  .األخالقي، فهذه أمور تستمد معناها من عامل آخرأو  العلم ال عالقة له باحلس القيمي
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ذا ال ميكن إخضاعه لقوانني ميثل ثغرة معرفية كربى يف النسق الكوين؛ ولنسان عادل اإل يا
  .ألنه ليس ابن هذا العامل ؛الطبيعة أوحتميات داروين العضوية

النظام إىل  ال ميكن ردهنسان ا بأن اإلب امللحدين ريتشارد داوكيرت فعلياعترف عرا وقد
  ." يب كإنسانمر ضد الداروينية وال أُطيقها حني يتعلق األأنا  :"الطبيعي املادي، فقال

  .٤٢جنليزي مع ريتشارد داوكيرت دقيقة إالذي أجرته قناة اجلزيرة  اللقاء

نسان اإلأو  أبو ميكانيك الكم شرودينغر أن العلم التجرييب حني يتحدث عن القيمة ويقرر
فهنا العلم التجرييب يتحدث كأراجوز نستمع له لنضحك ال لنأخذ كالمه على حممل إنسان ك

  .!اجلد

  .nature and the greeksإلغريق يف كتابه الطبيعة وا شرودنغر

والطبيعة يعبر عن نفسه يف االختالف بني املؤشر يف العلوم الطبيعية نسان االختالف بني اإل هذا
  .واملؤشر يف العلوم اإلنسانية

ثغرة يف هذا العامل نسان مبعىن أدق ال عالقة له بالطبيعة، فاإلأو  يسري عكس الطبيعةنسان فاإل
  كنا أبناء هذا العامل فعليا فكيف بدأنا مبعارضة هذا العامل؟ إذا  :لنا أن نتسائل املادي، وهنا

بيعة يف عامل الط�: "بني الشرق والغربسالم اإل"علي عزت بيجوفيتش رمحه اهللا يف كتابه  يقول
ا موضوعيهذه  .ا، فاألرض تدور حول الشمس، والشمس بدورها تتحركتوجد األشياء وجود

وكنا ال نريد أن نفعلها وكم من أشياء وددنا  ،فكم من أشياء فعلناهانسان يف عامل اإل أماحقائق، 
وعامل الطبيعة هذه العالقة بني نسان إذن هناك عاملان عامل اإل.!! .نفعلها ولكن مل نفعلها أبدا نأ

  . والعاملنسان اإلرادة والفعل تعكس التناقض املبدئي بني اإل

جرمية وأصر على أنه فعلها بدون إنسان  وإذا ارتكب: "قائالًآخر  رمحه اهللا يف موضع ويكمل
مع أنه باملنظور املادي والعقلي اجلرمية وقعت . قصد، هنا يسعى كل حمامي إلثبات عدم القصد

 لقصدمعترف أنه ارتكبها، لكن يتدخل القانون ملعرفة ا أيضاوانتهت على أرض الواقع، وارم 
ال، وهنا نضع النفس يف مركز أعلى أم  لنفس أثناء ارتكاب اجلرمية هل بقصدوالنية ومعرفة حالة ا

من احلقائق، أعلى من الواقعة املادية اردة، فنحن يف احلقيقة ال حنكم على ما حدث يف العامل 
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   ."وينليس مفصالً على طراز دارنسان لكن حنكم على ما حدث داخل النفس، فاإل ،املادي

لواقع يف ا اإلحلادوأنه ليس ابن هذا العامل، لكن ما يفعله نسان ظهور اإل هذا يؤكد أصالة كل
على ما سالم العامل الطبيعي املادي، فبينما يؤكد اإلإىل نسان ا، لرد اإلهو حماولة عنيدة، عنيدة جد

  .وبإحلاح على ما جيمع بينهما اإلحلادواحليوان، يؤكد نسان يفرق بني اإل
¿ë@¨a�c@�Ç…@âbndÙÛZ@ @

وأم يف مرتبة  ،ا من اجلنس األسودلم أن اجلنس األبيض أفضل بيولوجيماذا لو أثبت الع - ١
أعلى يف سلم التطور، هل سيتم الفصل العنصري بني البيض والسود داخل اتمع 

وإقرار املساواة  ،ستتم معاندة العلم والبيولوجيا ومعاندة االنتخاب الطبيعيأم  ،ياإلحلاد
  خيانة للتطور وأكرب ضربة للعقالنيني ؟ أكرب  ستكون وساعتهالسود بني البيض وا

ا من وأن الرجل يف مرتبة أعلى بيولوجي ،ماذا لو أثبت العلم تفوق الرجل على املرأة - ٢
سيكون هذا مطلب غري أم  ياإلحلاداملرأة، هل ستتم املساواة بني اجلنسني داخل اتمع 

  يا يقف يف وجه التطور وحتميات الطبيعة ؟علمي غري عقالين عبثي ميتافيزيق
عن تصنيف متاما  املرأة طبقًا ألدبيات التطور هلا تصنيف يف السلسلة احليوانية مستقل: باملناسبة

 Homoبينما الرجل حتت تصنيف  Homo parietalisالرجل، فاملرأة تندرج حتت تصنيف 

frontalis.  
 American Academy of Neurologyية األكادميية األمريكية للعلوم العصب وأثبتت

أعلى اجلهات ختصصا يف علوم املخ واألعصاب يف العامل، وجود اختالفات بني مخ الرجل ومخ 

  .���املرأة لصاحل الرجل

ي دعوة تعميمية تنادي بإلغاء التفرقة بني البشر اإلحلادماذا لو ظهرت داخل اتمع  - ٣
ألنه  ؛دودة األرضأو  من يتعرض للفريوساتواحليوانات واحلشرات، بل وحماكمة كل 

؟األرض إال بضعة ماليني من السننيودودة نسان ا ال فرق بني اإلبيولوجي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Congress of American Academy of Neurology, April 1999  

www.sciencedaily.com �  



@YR @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  ؟نسان ال تتمتع الطفيليات املعوية والفريوسات حبقوق مساوية حلقوق اإل ملاذا
مشكلة هلا نسان حقوق اإل: "" ـاية التاريخ"يف كتابه األشهر ما افرانسيس فوكوي يقول

قبل أن نبحث يف حقوقه، نفهم طبيعة اإلنسان، نسان إذ البد أوالً أن نفهم اإل ؛فلسفية عميقة
 واةوالطبيعة، وعندما نوسع يف املسانسان أنه ليس مثة فارق بني اإلإىل  فالعلوم الطبيعية احلديثة تشري

اختالفات هامة بني وجود إنكار  يشمل ذلكيمكن أن ف ،اختالفات بني البشرأي  اليت تنكر وجود
إذ كيف يكون قتل البشر غري مشروع،  ؛، وتنشأ عن ذلك أسئلة ال حصر هلاوالقردة العليانسان اإل

ال  اذاومل: السؤال التايلإىل  يف حني قتل هذه احليوانات ليس كذلك، وسنصل حتما يف مرحلة ما
  ؟نسانتتمتع الطفيليات املعوية والفريوسات حبقوق مساوية حلقوق اإل

يؤمنون مبفهوم ما عن تفوق قدر عدم اهتمام الناس ذه املساواة يوضح أم ال يزالون  إن
ها ءبون بقاألم حي ؛نسان، وحىت محاة الطبيعة ومحاة احليوانات، هم فقط يدافعون عن احليواناتاإل

 محاة معنا، وجمرد إفنائها ال سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد رمبا تكتشف منها مستقبالً، فحىت
وليس من أجلها وهذا عكس حقوق احليوان، إن مفهوم التوسع يف  ،احليوانات هم لإلفادة منها

جمرد كائن يف سلسلة حيوانية نسان ا أن اإلنا الراهنة، إننا لو كنا نؤمن حقحريتإىل  املساواة أدى
يف  يعات مجتتساوى الكائناالبد أن خيضع لقوانني الطبيعة ليست له قيم متجاوزة، هنا كان 

احلقوق، وسيتعرض ساعتها املفهوم املساوايت للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفل، وال يسمح لنا 
ذاك، وبالتايل ال أو  هذا املأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية احلديثة بأن نرد على هذا اهلجوم

  .���"اتية مستحيلة مساوأو  طبقية متفحشةأما ف  ،يسمح لنا بالدفاع عن احلقوق املساواتية

ال يوجد مستند لرؤية البشر ككائن أرقي � :Christopher manesكريستوفر مانيز  يقول

  � من غريه

Christopher manes , the green rage. 

There is no basis for seeing humans as more advanced or developed 
than any other species.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مركز ١٩٩٣الطبعة األوىل .. حسني أمحد أمني: ترمجة..ـاية التاريخ وخامت البشر.. فوكوياما فرانسيس ���

  �٢٥٩األهرام للترمجة والنشر، ص 
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حياة رضيع ليست " :Princeton universityذ جبامعة برينستون بيتر سنجر اُألستا ويقول

خرتيرأو  انزيبا من حياة مشأغلى دارويني"
���

�   

جيب تقليل عدد البشر قدر اإلمكان، جيب  :" James Leeيقول الدارويين األمريكي  و
ضعتبارهم طاعون، وقد اختذ هذا الدارويين وسائل حقيقية لقتل البشر با ."عإيقاف الزواج وقتل الر

موقع قناة ديسكفوري إىل  قُتل جيمس يل حني اجته٢٠١٠وحيوان طفيلي فاسد، ويف سبتمرب 
وكان معه بعض القنابل، إال أن الشرطة مل متهله وأردته قتيالً، قبل أن ينفذ  ائنوأخذ ثالث ره

  .�!�خمططه الدارويين

سندخل أقفاص  نية، هليف السلسلة احليوانسان ماذا لو ظهر كائن أرقى من اإل - ٤
  !!ن؟واحليوانات وحنن راض

�����  

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://www.lifesitenews.com/.../princeton-professor . 

 �2� http://abcnews.go.com/.../gunman-enters.../story. 
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  أمحد عادل

صار جيش شارل مارتل على نتا هنري دي شامبون لوال يقول( :هيثم طلعت. داألخ الفاضل  يقول
  ...)املسلمني يف فرنسا ملا دخلت فرنسا العصور املظلمة

عامل باآلثار، وهي عبارة عن أو   التاريخ،ال يعرف هنري دي شامبيون فهو مدير جملة وهو ليس عامل يف وللذي
  .مقالة حتمل رأي شخصي ليس إال

خالف دينه، وحيتفل إذا  هذه هي عادة املؤمنني االنتقائية، فهو يرفض أشد الرفض كل ما يقوله الغرب ولكن
  .اإلسالمأو  األوروبيني مقولة جمد فيها العربأحد  قالإذا  أشد االحتفال

بدال عن عرض مقوالت تداولية ال تعين غري من  ،لفاضل أن تقدم دراسة عامل له شأناألحرى بك أخي ا وكان
  .أطلقها

أو  حبثأي  ألننا مل جند امسه يف ؛السيد الفيس الذي استدل مبقولته أرجو من األخ أن يقدم لنا نبذة عن كما
على األقل ذكر امسه أو  من هو؟ عرفيف ملحق دراسة يف مكتبة علمية إلكترونية، فنرجو مساعدتنا بالتعرف عليه لن

  .عامل يف حمطة وقودأو  وظيفته، فرمبا يكون جناراً مثالًأو  كامالً

  .اإلجابة عليه كلي يقني أن هذا السؤال لن تتم. .كلي وأنا

والرباهني اليت اتفق املناطقة على حجيتها، تتراوح دلة مراتب األ( :عزيزي الفاضل احملاور احملترم يقول
  ).ويف األخري يأيت الدليل احلسي ،يل الرياضي والدليل العقلي والدليل التجرييببني الدل

، ونشأة الكون واحلياة -البيولوجيا -كل علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي( :يقول كما
  ).قاييس العلم التجرييب اإلمربيقيوعلوم البدايات كلها ال ختضع ملنسان واإل

، ونشأة الكون -البيولوجيا -علوم التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعيبل إن كل ( :أيضايقول  كما
وإمنا ملناهج  ،وعلوم البدايات كلها ال ختضع ملقاييس العلم التجرييب اإلمربيقينسان واحلياة واإل

  ).استداللية مستقلة

ث بداية احلياة وبداية الكون وكل أحدا -هل كل األحداث الغري قابلة للتكرار ( :أيضا ويقول
  )، غري موجودة رد أا ال ختضع للرصد اإلمربيقي؟-التاريخ 

مرات، وهذه هي مشكلة طبيخ  ولكن فعالً أورد هذا الكالم ثالثمرات،  أنا مل أخطئ يف وضع النص ثالث[
  ].الردود
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من جديد، تعريف العلوم عادة قلنا من الدفاع عن الدين إلنتا رغم ذلك أأخذ وقفة قبل أن أرد، فيبدو أننا وأنا
ولكن هذه الظاهرة ليست جديدة، فكثري من الدعاة للدين واملدافعني عنه عندما ال جيدون وسائل علمية إلثبات 

  :أمثلة ألمثال هؤالءإليك تعريف العلوم لتناسب خرافام، وإعادة اخلرافات يقومون ب

يف هندسة الطائرات باألخص الطائرة  مناظرة بني املبشر املسيحي كيم هام والعامل اهلندسي بيل ناي، املطور يف
اخللق؟ كان تعليق املبشر كيم هام األساسي يعتمد على حجة تقسيم أم  باسم التطوركانت  ، واليت٧٤٧بوين 
  .علوم بدايات وعلوم جتريبيةإىل  العلوم

  .يبدو أن هذا التقسيم غري موجود إال يف عقل السيد هام: رد العامل اهلندسي الشهري عليه وكان

بني كانت  مناظرة بني املنظر اإلسالمي محزة تزورتسيس وبني عامل الفيزياء الشهري لورنس كراوس اليت ويف
تعتمد على اجلدل االستنتاجي املستمد من الفلسفة العقلية، يرد عليه العامل دلة ا، يعتمد محزة على جماإلحلادوسالم اإل

ن احلس السليم هو يف أخذ معتقداتك ومطابقتها مع إ :املكراوس بأا ليست وسيلة ملعرفة احلقيقة، ويقول الع
  .الدليل الواقعي

، "اإلحلادوهم "نفس النهج يف دفاعه عن الدين يف كتابه إىل  أن الطبيب املصري عمرو الشريف مييل ويبدو
  .علوم بدايات وعلوم ظواهر معاصرةإىل  حيث يقسم العلوم

ن لنرى ما الساحة العلمية إال عندما يدافع أحدهم عن الدين، ولك أننا ال جند هلذا التقسيم مكان يف والغريب
  :ن هناك يف الواقعويفعله العلماء احلقيقي

معرفة أن الكون يتمدد واستنباط أن الكون ال بد إىل  أدت نتائج رصد العامل آدوين هابل لتباعد ارات عندما
درجة كانت  ا مل يتم وضع تنبؤ قابل للقياس، ومهماأنه بدأ من انفجار عظيم، مل يقبل العلماء هذه الفرضية م

منطقية احلجة يف متدد الكون، فلن تكون مقبولة ما مل يتم تقدمي تنبؤ قابل للقياس يربهن على صحتها، أو  معقولية
  :وكان التنبؤ املطروح هو

 كل احمليط كان االنفجار العظيم حدث فعالً، فال بد من وجود إشعاع ميثل صدى االنفجار موجود يف إن
  .الكوين

م كان العاملان برتياس ووليسون يقومان بدراسة عن االتصال باألقمار االصطناعية، ١٩٦٥يف العام  وفعالً،
وبذلك مت اعتماد نظرية االنفجار العظيم كنظرية  ،ضوضاء يف كل اجتاه يطابق الفرضيةملختربات بل، وحصلوا على 

  .علمية

نات احلية ذات صلة قرابة يف شجرة استنواعية ضخمة تسمى شجرة التطور، نظرية التطور أن كل الكائ تفترض
، وبذلك تكون النظرية على احملك، فإن قدمت )أعتقد(وضعها العامل تشارلز داروين وكتب جوار مالحظاته 

عنوإن مل تقدم فهي عبارة  ،دراسته ميكن اعتمادهاإعادة ميكن  االنظرية تنبؤ م بصلة، ة عقلية ال متت للعلحماج
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  :وكان التنبؤ املطروح هو اآليت

قالية، فلو تطورت نتا يتم ذلك من خالل الكشف عن متحجراتيجب أن نظرية التطور صحيحة، فكانت  إن
جب عند البحث يف الطبقة األرضية املناسبة يف املكان املناسب يف السجل األحفوري، أن يأنواع برية، فإىل  األمساك

كية وأجزاء بريةلديه أجزاء مس اجند كائن.  

سلحني باملعرفة التطورية، م، قام عامل احلفريات نيل شوبني بالبحث عن هذا الكائن م١٩٩٩العام  ويف
أطلقوا عليه اسم تكيتاليك، وهي تعترب من أوضح املتحجرات االنتقالية على  امنقرض اوجدوا كائن ؛ووجدوه
  .اإلطالق

ميكن أن ن نظرية األوتار الفائقة هي احلل الرياضي النظري الذي جمموعة كبرية من علماء الفيزياء، أ يعتقد
جيمع النسبية العامة وميكانيكا الكم، حيث أن هذين املنجزين العظيمني، مل يتم مجعهما يف نظرية علمية موحدة 

  .حىت اآلن

متثل إجابة لكثري من األوتار الفائقة حتوي املبادئ الرياضية املتماسكة، والنص الفيزيائي الدقيق، وهي  ونظرية
  .التساؤالت اليت مل يستطع العلماء اإلجابة عليها

  ...ولكن

  يعترب العلماء أن نظرية األوتار الفائقة نظرية العلمية؟؟ هل

  ..ال لألسف

  .تعاد دراستهميكن أن تنبؤ أي  مل تستطع أن تقدمألا  وذلك

علوم بدايات وعلوم جتريبية لظواهر إىل  العلوم كما كنت أقول أن تقسيم ويبدو، فلسفةاآلن  تعترب حىت ولذلك
  .ن عن الدينو، يبدو أن أنصاره فقط هم املدافعمعاصرة

لقد وضع املالحدة منهجا ال يرصد إال الطبيعة، مث افترضوا أن العلم ينفي ما ( :حمدثي الكرمي يقول
  .)سوى الطبيعة، مع أن العلم ذاته مل يقر هلم بذلك

الفقرة ذيباً لألخ املتحدث، وأترك لكل للمتابعني من اإلنس واجلن واملردة واحلوريات لن أرد على هذه  وأنا
  .أن يردوا عليها بأنفسهم

 –أسئلة النشأة –الوجودية الكلية  األسئلةولن يستطيع حترير إجابة عن ( :متحدثي الرائع يقول
لن يستطيع حترير جواب  whyذا ملاذا حنن هنا؟ ما الغاية من الوجود اإلنساين؟ وكل أسئلة ملا: مثل

  .را على اإلميانهلا؛ وستظل أجوبتها حكْ
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أسئلة أما ، howبكل علومه ومعارفه وفلسفاته اإلجابة على أسئلة كيف نسان يتجاوز اإل ولن
  .)ملاذا فستظل أجوبتها حصرية داخل ميدان اإلميان

هي اآلن  اإلحلادي يعلم أن غاية حلاداإليف الشأن  ئوالقار( :يقول يف الفقرة اليت تليها مباشرة كما
  ).؟ملاذا -كل أسئلة-الوجودية الكربى  األسئلةإخراس هذه 

بأنه  اإلحلادأنه من ناحية خيرس أدوات املعرفة ويعزي اإلجابة لإلميان األعمى، ومن ناحية أخرى يتهم  ويبدو
  .تنييفعل ذلك، ويا ليته فعل ذلك يف مكانني خمتلفني، بل يف فقرتني متتالي

على اإلطالق بالنسبة يل هو عدم تعارض سالم أعظم إعجاز علمي يف اإل( :حمدثي اجلهبز يقول
  ).النص املُقدس مع الكشوف العلمية املتتالية اليت قلبت رؤيتنا للوجود واحلياة رأسا على عقب

  :أحبث عن النصوص الدينية وأجد التفسريات العلمية وأنا

  .الئكة تضرا بالسياطاملألن  ؛أن السحاب تتحرك أجد

  .أن الشمس عندما تغرب تسجد حتت عرش الرمحن وأجد

  .يف السجل األحفوري عليهأدلة ومل جند  ،ى كل العاملغطّ اأن هناك فيضان وأجد

  .بقي ثالثة أيام يف بطن حوت اهناك شخصجند أنّ و

  كيف مل يتم هذا التعارض؟؟؟؟؟؟أعلم  كل ذلك وال أجد

أحد  وهذه ،ك املعريف فهو افتراضك أن الشك أفضل من اليقنيؤخطأما ( :حمدثي البارع يقول
الشك يا زميل مرحلة ساذجة وسطحية وأولية يف كل علوم الدنيا ! ياإلحلادأسس الكهنوت 

  ).وفلسفاا

  :لك سيدي وأقول

  !!!جاليلو مل يشك يف أن األرض ثابتةأن  ختيل

  !!!شائعةكانت  اليتصل ألرض بفعل قوة الرتعة لألاإىل  أن نيوتن مل يشك أن األجسام تسقط ختيل

  !!!تتحرك نسبة ملناطات إسناد سكوين أن آينشتاين مل يشك أن األجسام ختيل

  !!!!شك أن العفن هو من يصنع اجلراثيمأن لويس باستري مل ي ختيل

  كنا سنكون اليوم؟؟ أين
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تصف مبدأ هايزنربج، واسم املبدأ دلة ازنربج، واملعالعامل األملاين هايدلة اأنه يف فقرة الحقة يستدل مبع واملضحك
  )الشك(هو مبدأ 

وهو الترس الذي حيرك  ،أفضل ما قدمه العلم يف العصر احلديث يا أخي هو الشك يف التفسريات التقليدية إن
  .التقدم

نـات احلية فالكائ! ا من واقع إحلادكا كهنوتيدينيإلزاما  ملزم بالداروينيةأنت ( :حمدثي اجللل يقول
أا تطورت من بعضها البعض، ما إجاءت فجـأة عن طريق اخللق املباشر، وما إعلى وجه األرض 

 ديانيثبت صحة األأو  فكل ملحد ملزم بالتطور، وإذا كان التطور ال ينفي ،وال يوجد بديل ثالث
  ).ياإلحلادة يف دينك األركان امليتافيزيقيأحد  وهذه ،متاما اإلحلاديسقط  ئاخللـق املفاج إنف

  :سأرد على هذه احلجة الدامغة من ثالثة جوانب وأنا

تفترض أنه ال يوجد غري أنت ف ؛)القسمة الثنائية الزائفة(غالطة متحدثي يستخدم مغالطة شائعة امسها م: أوالً
  .ثاينبراهني لرفضه، وبذلك يفوز اخليار الأي  دون تقدميول ترفض اخليار األأنت خيارين لشيء ما، و

تكون جيب أن إن فرضنا جدالً أن نظرية التطور غري صحيحة، ملاذا ذلك جيعل أن فرضية اخللق مباشرة  فحىت
  !!!!.صحيحة؟؟؟؟ هذا ال يعترب برهان علمي يا صديقي العزيز

  .إن نظرية التطور قدمت كل أساسيات النظرية العلمية: ثانياً

  .قدرة على التنبؤ –تفسري للظواهر  –علمي  نص

ظر حبثك العظيم يف أنتوأنا  كل هذه النقاط،أو  عليك إن أردت رفضها أن تقدم حجة تدحض إحدىأنت و
  .ذلك

نظرية اخللق تطرح تفسري لظاهرة نشأة احلياة، وبعيداً عن الدين نشأة احلياة ظاهرة علمية قابلة للدراسة،  :ثالثاً
اسة، فنحن نعتذر لك لرفضها يف اتمع العلمي، وننتظر الدرعادة تنبؤ قابل إلأي  ولكن مل تقدم لنا نظرية اخللق

  .منك تقدمي هذا التنبؤ لقبوهلا

عتقاد ببالهة يس يف العلم الرصدي ما يدفعنا لالل! يا زميل عادل( :املتحدث اجلليل يقول األخ
ما يعضد موقف التطور، بل ليس مثة دليل واحد  -التجرييب –التطور، وليس يف البحث اإلمربيقي 

مليون كائن  ٣ا للطور، وال يوجد أب واحد موثق علميلى اإلطالق قائم بذاته يثبت وقوع التع
نتقال من ا- macro-evolutionيوجد تطور نوعي واحد  والحي على وجه األرض اآلن، 

ا، وال توجد طفرة واحدة مفيدة رصديأو  اجتريبيأو  اعلمياآلن  مثبت حىت -نوع إىل  نوع
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mutation  أثبتها العلم حىت اآلن، وال يستطيع العلم التجرييب التعامل مع الفرض الفلسفي
ولذا يقرر فيلسوف العلوم األشهر كارل  -natural selectionخاب طبيعي نتا التأويلي املسمى

ال ختضع ألا  ؛نتخاب الطبيعي تقبع خارج إطار العلم بالكليةأن قضية اال Karl Popperبوبر 
فالقضية بالكلية  -، والذي يعين قابلية النفي وهو شرط النظرية العلمية falsifiabilityملبدأ 

  .)فلسفية تأويلية من الطراز األول

  :هنا لألسف لن أتكلم، بل سأدع العلم يتحدث نيابة عين وأنا

ذلك  كان هناك جدل علمي حقيقي بشأن نظرية التطور يف احملافل العلمية، فكنا قد شهدنا علىإذا  :أوالً
يقدم ) وليس مقال عام(حبث علمي أي  أوراق علمية، وإن كان لدى صديقناأو  من خالل حبوث) على األقل(

أو  ادحضولو واحد( ايقدم كائن (يف السجل األحفوري ةال يوجد عضو مماثل له بصورة أولي احيوي عضو.  

اإللكترونية ألكرب مخسة جامعات بالعامل  عن رأي اتمع العلمي احلقيقي، فهذه قائمة بالروابط للمكتباتأما 

كيمردج :احلقيقة العلميةإىل أقرب  وهي تدرس التطور على أنه نظرية علمية راسخة، وهي
���

أكسفورد ،
�!�

 ،

جامعة استانفورد
���

، جامعة بينستون
�9�

، جامعة هارفارد
���

.  

  !!؟نظرية التطوردة تنسف أن هناك حبوث جديإىل  جامعة يشريأي  حبث مت يفأي  األخ اجلليل، وعلى

  لنؤكد على صحة التطور؟آخر  إىل هل حنن يف حاجة لنرى عملية التطور من نوع: ثانياً

ويلغي كل  ،اإلجابة نعم، فهذا من شأنه أن يلغي كل من علم الذرة وميكانيكا الكم وعلم الكونياتكانت  إن
ما يفعله العلم إليك ، و)جرمية بأعينهم تقع(أي  اهدواالتاريخ الطبيعي، وحىت يلغي عمل حمققي اجلرائم، الذين مل يش

  :صديقي لكي تعلم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://www.plantsci.cam.ac.uk/teaching/evolution.html. 

 �2� http://www.zoo.ox.ac.uk/research/evolution. 

 �3� http://plato.stanford.edu/entries/natural-selection. 

 �4� http://www.princeton.edu/main/academics. 

 �5� http://www.registrar.fas.harvard.edu/organismic-and 

evolutionary -biology. 
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  :كال القاعدتني التاليتنيأو  العلمية هي نظرية تقوم على إحدى النظرية

  .التجريب احلياديإعادة أن تقدم مشاهدات قابلة للتكرار لدراستها وتقدمي تعميمات متعلقة ب :األوىل

  .ة من الظواهر حمل الدراسة، ويكون لديها القدرة على التنبؤأن تقدم تفسري موع :الثانية

  تفسري الظواهر؟؟؟أو  قدرة على التنبؤأي  فعالً مل يكن لنظرية التطور فهل

  :بقائمة للبحث فيها صديقيإليك  حسناً

التشابه  –التوزيع اجلغرايف  –التركيبات األثرية  –التشريح املقارن  –األنواع االنتقالية  –األحفوري  السجل
لدنا مقارنة الشكل البياين لتسلسل ا –خط النسب اإلحفوري  –تشابه طريقة منو األجنة  –اجليين والفسيولوجي 

  .حفوريللكائنات مع مقارنة الشكل البياين لوجودها يف السجل األ

لتطور ألنه يعلم أن ا ؛macroeveolutionمل اطبعاً األخ املتحدث ركز على مسألة التطور الش: ثالثاً
التجريبية على التطور حالياً، مثل دلة يقف عثرة يف حلق اخللقيني، فهو من األ microevolutionالدقيق 

دراسة ذباب الفاكهة، وفريوس األنفلونزا
���

.  

من كارل بوبر  ةتركك مع هذه االقتباسات املباشرأ.. كارل بوبر لنظرية التطورإنكار  كالمك عنأما : رابعاً
  :نفسه

... I see in modern Darwinism the most successful explanation of 

the relevant facts. [Popper,1957 , p.106; emphasis added[ 

There exists no law of evolution, only the historical fact that plants 
and animals change, or more precisely, that they have changed. 
[Popper, 1963b, p. 340; emphasis added] 

I have always been extremely interested in the theory of evolution 
and very ready to accept evolution as a fact. [Popper, 1976, p. 167; 
emphasis added] 

The Mendelian underpinning of modern Darwinism has been well 
tested and so has the theory of evolution which says that all 
terrestrial life has evolved from a few primitive unicellular 
organisms, possibly even from one single organism. [Popper, 1978, p. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� Undergraduate teaching — Department of Plant Sciences  

www.plantsci.cam.ac.uk. 
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344; emphasis added> 

  ...بوبر لنظرية التطورإنكار  كذوبةللمزيد من التفنيد إل و

ةبالصفحمصادرها وإىل  ضافهباإل.. .ةفيه االقتياسات السابق.. .هذا الرابط راجع
���

.  

، ]نقالً عن صديقي جوردن[ املهولة اليت تقدمها كافة علوم البشريةدلة نك يا حمترم تتجاهل كل األأ العجيب
وبر هو بنفسه اعترف خبطأها ودور االصطفاء الطبيعي بناء على مقولة لب ،وتبين فكرة عجيبة حول نظرية التطور

  :وتراجع عنها

page 11 - I have come to the conclusion that Darwinism is not a 
testable scientific theory, but a metaphysical research programme—
a possible framework for testable scientific theories. [Popper, 1976, 
p. 168] It is clear that here Darwinism means natural selection, not 
evolution. Popper states this explicitly earlier in the same work:... 
because I intend to argue that the theory of natural selection is not a 
testable scientific theory, but a metaphysical research programme;... 
[Popper, 1976, p. 151] There are two points to be made here: First, 
natural selection being untestable is not the same as evolution being 
untestable. Evolution, to the creationist, is any hypothesis about 
origins. Astrophysical theories about stellar evolution or the "Big 
Bang" cosmology or scientific geology or, for that matter, many 
facets of biological evolution are not based upon Darwinian natural 
selection. Second, Popper later admitted that he was wrong! The fact 
that the theory of natural selection is difficult to test has led some 
people, anti-Darwinists and even some great Darwinists, to claim 
that it is a tautology.... I mention this problem because I too belong 
among the culprits. Influenced by what these authorities say, I have 
in the past described the theory as "almost tautological," and I have 
tried to explain how the theory of natural selection could be 
untestable (as is a tautology) and yet of great scientific interest. My 
solution was that the doctrine of natural selection is a most successful 
metaphysical research programme.... [Popper, 1978, p. 344] I have 
changed my mind about the testability and logical status of the 
theory of natural selection; and I am glad to have an opportunity to 
make a recantation.... [p. 345] The theory of natural selection may be 
so formulated that it is far from tautological. In this case it is not 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://ncse.com/cej/6/2/what-did-karl-popper-really-say-evolution. 
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only testable, but it turns out to be not strictly universally true. 
There seem to be exceptions, as with so many biological theories; and 
considering the random character of the variations on which natural 
selection operates, the occurrence of exceptions is not surprising. 

What Did Karl Popper Really Say About Evolution? | NCSE  

لكنك وقعت يف مغالطة منطقية كربى وهي مغالطة جتاهل املطلوب ( :زميلي املتحدث يقول
Irrelevant Conclusion، أن اهللا حقيقة كلية  أم حنن حنتاج اهللا لذا اخترعنا وجوده ؟؟ هل

أنت  هو املطلوب يا زميل الذي هذا متجاوزة تتجاوز حىت احتياجنا حنن وتتجاوز حىت تطلعنا حنن؟
  .!)هجتاهلت

  ).مغالطة عبء اإلثبات(من ارتكب مغالطة منطقية يا صديقي امسها أنت  أنك ويبدو

وفعالً السؤال الذي  ،ولمن افترض فرضية اهللا يف املقام األأنا  املطلوب يل أنا، كأنينإثبات  تنقل عبءأنت ف
  :إجابةإىل  طرحته حيتاج

  !!!؟يقةأن اهللا حقأم  حنن حنتاج اهللا لذا اخترعنا وجوده ؟؟ هل

  !!!ذلكإثبات  من عليهأنا  ليس ولكن

فبما أنه ليس لديك  ؛اجلهلإىل  مغالطة أخرى أخي، وهي االحتكامإىل  رب من عبء اإلثبات باللجوءأنت و
السببية والعناية والقصد والغاية واإلجياد من الالزمان والالمكان، (لنقاط مثل ما تقول من ) وليس العلم(إجابة 

  ).ومعجزة خلق احلياة ودليل احلدوث،

ال يعين بالضرورة أن حجتك صحيحة، ولكن تكون صحيحة عندما تقدم لنا نظريتك تنبؤ ميكن دراسته  فهذا
  .حيادياً

ميكن وضع أو  .فسنجد طبقة تدل على وجود فيضان غطى العامل اموجودسالم إن كان إله اإل :أن تقول مثالً
ميكن رصد أو  رحلة الشمس نقطة تسجد حتت عرش فيها، توجد يفأو  شخص داخل بطن حوت ثالثة أيام،

  .الدين رحهادعاءات غري الطبيعية اليت يطشيء من االأي  أو كائنات غري مادية امسها املالئكة،

  .ميكن دراسته وستحسم القضية اقدم لنا تنبؤ فقط

  .)أجناسأو  معركة الدين ليست مع أعراق(: الكرمي املتحدث يقول
  )جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلونإنا : (له وأقول

  .)تطهري عرقيأو  معركة الدين ال عالقة هلا بإبادة( :الكرمي املتحدث يقول
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  .)وقاتلوا الذين كفروا: (له وأقول

تبِع ذلك من تفريغ معركة الدين مل تقم يوماً ما من أجل لون البشرة، وما (: الكرمي املتحدث يقول
  .)تفريغ األمريكتني من اهلنود احلمر كما حدث عند ،قارات بأكملها

  . غزوا تغنموا بنات األصفرا�: له وأقول

  هيثم طلعت.د

  ...بالزمالء جمددا مرحبا اهللا واحلمد هللا؛ سماب

صار جيش نتا هنري دي شامبون لوال يقول :هيثم طلعت. يقول األخ الفاضل د( :عادل يقول الزميل
  .ا دخلت فرنسا العصور املظلمةشارل مارتل على املسلمني يف فرنسا مل

باآلثار، وهي عبارة  اعاملًأو  يف التاريخ، اوهو ليس عاملً ،ال يعرف هنري دي شامبيون فهو مدير جملة وللذي
  .عن مقالة حتمل رأي شخصي ليس إال

فل خالف دينه، وحيتإذا  هذه هي عادة املؤمنني االنتقائية، فهو يرفض أشد الرفض كل ما يقوله الغرب ولكن
  .اإلسالمأو  د فيها العرباألوروبيني مقولة جمأحد  قالإذا  أشد االحتفال

ا عن عرض مقوالت تداولية ال تعين غري من بدلً ،األحرى بك أخي الفاضل أن تقدم دراسة عامل له شأن وكان
  .أطلقها

ا، نسبيبتقدمي رد على مداخلتك يف وقت قصري  اكنت ملزمين أ أنك يا زميل مل تالحظ يبدو
  ....اإلشادة بالثقافة اإلسالمية من عامل له شأنأن تكون لكن معك كل احلق يف مطلبك 

يث وال توماس جيفرسون سيفون ال آدم مس" :صامويل هنتنجتون باحلرف الواحـد يقول
وال املسيح قد يفي ا  ،حتياجات النفسية والعاطفية واألخالقية ألصحاب الديانات األرضيةباال

  .���"ملدي الطويل حممد سينتصرعلى ا. .رصته أكربفكانت  وإن

خباز ؟؟؟؟ مث ملاذا تستهجن املهن البسيطة؟؟؟ ملاذا تنظر للناس أو  صامويل هنتنجتون جنار هل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٩طلعت الشايب الطبعة الثانية :ترمجة.. صامويل هنتنجتون.. صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي ���

  �٢٨٩ص
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  بداروينية إحلادية مادية مقيتة ؟؟؟ 

منظري الليربالية يف العامل، يرى أن الثقافة أكرب  صامويل هنتنجتون وهو مناآلن  املهم
مية هي اليت حتمل الرؤية األمشل واألوسع ملتطلبات النفس واجلسد، وبالتايل على املدى اإلسال

  !سينتصرسالم الطويل اإل

  :"ابتسامة".امليكانيكي فرانسيس فوكوياماإىل  النجار هنتنجتون ونذهباآلن  لنترك

يشكل أيديولوجية متسقة ومتماسكة شأن سالم صحيح أن اإل" :فرانسيس فوكوياما يقول
خالقية اخلاصة به ونظريته املتصلة بالعدالة السياسية وأن له معايريه األ ،الليربالية والشيوعية

البشر كافة إليه  فهو يدعو. .عامليةأن تكون ميكن جاذبية سالم كذلك فإن لإل،واالجتماعية

  .���"قومية معينةأو  رقيةبشرا ال جمرد أعضاء يف مجاعة ع تبارهمباع

  رين يف العامل صدمة كربى لك يا عادل أليس كذلك ؟؟؟؟كبار املنظ مقوالت

 ،يوجد أشد حقدا وحنقًا على أمتنا من امللحدين، ينتظرون كل شائبة فيلصقوها بأمتهم ال
  .وكل فضيلة فيرتعوا عنها، فصاروا عبئًا على أمتنا ومهًا على ثقافتنا

يقول " سرائيلإاية ية وسقوط العلمان"من كتاب كانت  فهذه الفقرة "الفيس"خبصوص أما 
فهما سالم  شابا ممن يفهم اإلنيأعطوين أربع: " تنيسي االمريكية ستاذ جبامعةارفنج األ.يب .يت

  .�!�"فتح األمريكتنيأوأنا  ،ويحسنون عرضه بأُسلوب العصر ،عميقا

 هندسة الطائرات يف مناظرة بني املبشر املسيحي كيم هام والعامل اهلندسي بيل ناي، املطور يف( :عادل يقول
اخللق؟ كان تعليق املبشر كيم هام األساسي يعتمد على أم  باسم التطوركانت  ، واليت٧٤٧باألخص الطائرة بوين 

  .علوم بدايات وعلوم جتريبيةإىل  حجة تقسيم العلوم

  .)يبدو أن هذا التقسيم غري موجود إال يف عقل السيد هام: رد العامل اهلندسي الشهري عليه وكان
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  ١٩٩٣حسني أمحد أمني الطبعة األوىل : ترمجة.... فرانسيس فوكوياما... ـاية التاريخ وخامت البشر ���

  �٥٦لنشر صاألهرام للترمجة وا

  �٩١دار الوفاء ص.... .االستاذ حممد شهدي.... سقوط العلمانية واية اسرائيل �!�
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وليس  ،بني علوم البدايات والعلوم التجريبية هو فصل فيزيائي إمربيقي ميثودولوجي لفصلا
  ...سريعا مبناظرات اليوتيوب ، لكن يبدو أنك تغتراوهابيأو  اإسالمي افصلً

نفجار الكبري مثالً هو سؤال غري علمي ؟ وال يقع جوابه يف إطار تعلم يا عادل أن ما قبل اال أال
جرييب، فالعلم التجرييب خيضع حلدود الزمان واملكان، وما قبل االنفجار الكبري يقع خارج العلم الت

  .حدود الزمان واملكان، ولذا هو سؤال غري علمي، وال يدخل دائرة العلم التجرييب

  ."ابتسامة."هذا تقسيم فيزيائي أليس كذلك يا عادل إذن

بل االنفجـار الكبري يعد حجـراً حمجـوراً، ال بأن ما ق رعلم ذاته هو الذي يقآخر؛ ال بتعبري
ألنه حني يفعل ذلك يكون قد فقَد أهم صفاته اليت تميزه،  ؛أن يعطي فيه رأياً ولو جدلياً جيوز للعلم

ـَّد حبدود  تايل، وبال"مالحظة الظواهر بغية تفسريها" :فالعلم يف صيغته النهائية هو فالعلم مقي
دة والطاقة، وما قبل االنفجـار الكبري ال زمان وال مكان والمادة وال طاقة، الزمان واملكان واملا

  .وكل الطاقة ظهرت فجأة يف حلظة االنفجـار الكبري

ألنك بذلك  ؛ثانية من عمر الكون ٤٦-أس  ١٠بل ا احلديث عما قغري مسموح فيزيائي أيضا
  .وهذه نقطة حمجورة على العلم ،تتجاوز جدار بالنك

علوم بدايات وعلوم جتريبية هو تقسيم من واقع الفيزياء اإلمربيقية إىل  سيمالتق إذن
  .فوقعت يف هذه اإلشكالية ،ا ساذجا دون حتليلية ذاا، لكنك التقطت سريعا ردامليثودولوج

 وجتاهلك كل أقسام العلوم ،ما الذي دعاك للتركيز يا عادل على نقطة علوم بدايات لكن
  :ع للمنهج التجرييب اإلمربيقي مثلاليت ال ختض األخرى

  ..والفلسفة واالجتماع والقانون واآلداب خالقاأل

، بل وعلوم التطور كلها ال ختضع للمنهج -البيولوجيا -التاريخ وعلوم التاريخ الطبيعي وعلوم
التجرييب كما فصلنا، فلماذا جتاهلت كل أصناف هذه العلوم وركزت فقط يف نقطة علوم البدايات 

  مت تفنيد حجتك فيها اآلن؟؟؟ واليت

عدم ردك ألن  ؛جتاهلها بالكليةأو  أردت أن ترد على نقطة فاستوعبها كاملةإذا  أخرى مرةً
على بقية العلوم اليت ال ختضع للمنهج التجرييب يوحي بأنك سلمت بتسرعك وخطأ فهمك للعلم، 
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 يةكما بينا من قبل فضية معرف وقصرك للمصداقية على العلم التجرييب كان جمرد زلة ال أكثر، فهذه
  .وإمربيقية وإبستمولوجية وأكادميية

فهذه قضية علمية جتريبية وحنن مل ننف العلم  ،حديثك عن اإلنزياح األمحر عن هابلأما 
الذي نفيت بقية العلوم حىت يستقيم لك كهنوتك أنت  التجرييب حىت تأيت لنا بشاهد عليه، بل

  .ياإلحلادالتبشريي 

تفترض نظرية التطور أن كل الكائنات احلية ذات صلة قرابة يف شجرة استنواعية ضخمة (: لعاد يقول
، وبذلك تكون النظرية على )أعتقد(وكتب جوار مالحظاته  ،تسمى شجرة التطور، وضعها العامل تشارلز داروين

عبارة عن حماجة عقلية ال  فهي دموإن مل تق ،ميكن اعتمادها ،دراستهإعادة احملك، فإن قدمت النظرية تنبؤ ميكن 
  ).متت للعلم بصلة

بل هي رؤية  ،فيلسوف العلوم األشهر كارل بوبر أن نظرية التطور ليست نظرية علمية يقرر
 خالصة ما توصلت: "ميتافيزيقية مل تتجاوز هذا اإلطار منذ أيام داروين وحىت الساعة، يقول بوبر

  .���"الختبار، بل هو برنامج ميتافيزيقيأن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة لإليه 

التطور طيلة عامل حفريات، والذي عمل يف جمال أكرب  نفس اعتراف كولني باترسون وهذا
من العمل يف عاما  لقد استيقظت ذات يوم واكتشفت أنين بعد عشرين: "مث قال ،عشرين سنة

  ."ليالً عليه سوى ختمينات اعتباطيةالتطور ال أجد د

  !قة التطور من منظور علمي جترييب، جمرد وهم خادعهي حقي هذه

  ما مربر تبنيك له يا داعية العلم التجرييب؟ اآلن

  عنه حىت يسلم لك إحلادك الكهنويت التبشريي؟ ا ال تنفكهذا ركنا ميتافيزيقي أليس

يف  هيثم وعادل يكتبانمبا أن فلسفته، أصل التطور أنه يقوم على ختمينات اعتباطية يف  مشكلة
هليثم من عادل أقرب  إذن هلما سلف مشترك، ولو ظهر شخص ،جمموعة واحدة وبلغة واحدة

  ...وهكذا ،وهذا الشخص من سلف مشترك وعادل ابن عم هيثم ،يصبح هيثم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Karl Popper, “Darwinism as a Metaphysical Research Programme” 

Methodology and Science, p.103-119. 
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أن تكشف عن السلف املشترك أوالً مث صل مغالطة االستدالل الدائري السخيفة، فاأل وهذه
اكتشافه حىت  ع يعلمون أنه ال يوجد سلف مشترك واحد متّتتحدث عن فروعه، لكنك تعلم واجلمي

مليون نوع على وجه األرض اآلن، وحنن حىت ال نعرف  ٣ـاليوم، وال يوجد أب واحد مباشر لل
  ...!!حفيد، فهي جمرد فلسفة تأويلية ال أكثرأم  ابنأم  حندد هل احلفرية سلف ليهااألسس اليت ع

  !ن، إذ هلما سلف مشترك؛ ميتافيزيقيا صرفةاأليس كرمي والسحاب متشاامبا أن 

 يتم ذلك من خالل الكشف عن متحجراتيجب أن نظرية التطور صحيحة، فكانت  إن(: يقول عادل
جب عند البحث يف الطبقة األرضية املناسبة يف املكان املناسب يف يأنواع برية، فإىل  قالية، فلو تطورت األمساكنتا

لديه أجزاء مسكية وأجزاء بريةاالسجل األحفوري، أن جند كائن ،.  

 ؛الكائن مسلحني باملعرفة التطورية ووجدوهم، قام عامل احلفريات نيل شوبني بالبحث عن هذا ١٩٩٩العام  ويف
اوجدوا كائن أطلقوا عليه اسم تكيتاليك، وهي تعترب من أوضح املتحجرات االنتقالية على اإلطالق امنقرض(.  

  !!!إهلي يا

  !عادلفضيحة يا  هذه

فال متلك إال فضيحة التيكيتالك؟  ،أن تأيت بدليل واحد رصدي على نظرية التطور أحتداك
  !بالفعل مدرسة التطور هي مدرسة املفاليس

هى جمرد مسكة، والتطوريون يقعون ىف خطأ استدالىل بوضع قطع الفيسفاء  تيكتاليكال
لقنتهم إياه الكوالكنث، حني  ومل يتعلموا من الدرس السابق الذى ة،واعتبارها حلقات وسيط

مليون سنة، وخرجوا من  ٤٠٠من ألكثر  افترضوا من قبل أا اجلد القدمي الذى يعود عمره
اهلياكل العظمية يف زعانفها : واالفتراضات، على سبيل املثال الستنتاجاتبعدد من ا ةاحلفري

  .تلك الرئات البدائيةأا مت أيضاوزعموا  ،لى قاع البحروالقدمني اليت ساعدا املشي ع

معلومات عن أي  املهمة هنا هى مجيع هذه االفتراضات مت التأكيد عليها يف ظل غياب والنقطة
، لكن لنرى التكتاليكما يتم افتراضه ىف نفس سيناريو مسكة  أيضاوهذا  ،األنسجة اللينة للسمكة

  :نها بعدوالىت مل يتعلموا م ةمدى الصدم

و تبني أا مل تكن كما صورها خيال ، ١٩٣٨ىف عام  ةالكنث حيالقبض على أمساك الكو مت
وتتحرك عن طريق الزحف على  ،التطوريني، فالسمكة اليت كان يفترض أن تعيش يف املياه الضحلة
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متر، و أن  ١٨٠قاع البحر، باكتشافها حيه عرفنا أا عاشت يف الواقع على عمق يقرب من 
مت تصويره كرئة بدائية مل يكن سوى مثانة دهنية تساعدها على اإلطالق، وما  زحفزعانفها مل ت

  .على السباحة ليس هلا عالقة بالتنفس على االطالق

لديها  :هي جمرد مسكه Panderichthysو تيكتاليكيف بعض النواحي " :العلماء عنها يقول
 ذلك مبا يف(كل األمساك "  ةمائي ةيازعانف حوضية صغرية مما يوحي بأا ظلت يف معظمها ح

لكن رباعيات األرجل هي  ،زعانفها الصدريةإىل  لديها زعانف حوضية صغرية نسبة) تيكتاليك
قوة من أكثر  أطرافها اخللفية اليت تعلق على حزام احلوض هي دائماً تقريباً ؛اًعكس ذلك متام

ان اليت تعلق على حزام الصدر، وهذا واضح بشكل خاص يف احليوانات مثل حيو ةأطرافها الصدري
  .الكنغر والديناصورات ذوات األقدام

وال تصلح حىت بأن تعلق على اهليكل العظمي  ،احلوضية من مجيع األمساك صغرية الزعانف
وهذا يقف ىف وجهه  ،تتحمل وزن على األرضميكن أن وبالتايل ال  ،)العمود الفقري(احملوري 

، وأكثر التوقعات تفائالً رغم فرضية املشى ال يوجد دليل واحد يقول بصلتها برباعيات األرجل
رجل من بداية بعيدة الصلة برباعيات األنت اككانت  أا ،طرحت فور اكتشافها الدعاية الىت

  .حيث التشكل

ويبدو أم يكتفون بالنقل  ،حتديثإىل  إنه من الواضح أن معلومات ملحدي العرب حتتاج مث
 Tiktaalik is the perfect التكتاليكعن رسوهلم دوكيرت حينما ننظر لكلماته حول 

missing link—perfect, because it almost exactly splits the difference 
between fish and amphibian, and perfect because it is missing no 

longer  ا، ففى عام ا بدعايات مبالغ٢٠١٠نوقن جيدا كيف يزيف هؤالء احلقائق ويفرضو 
لكائن بري يعود عمرها كما متاما  ة بست سنوات مت اكتشاف آثار أقدام مكتملةوبعد هذه الضج

الىت الزالت حتبو حنو اليابسة  التكتاليكىف حني أن عمر  ة،مليون سن ٣٩٧من ألكثر  بينت الدراسة
فشلت جبدارة ىف حتقيق تنبؤات  التكتاليكمليون سنة، ولذلك فان  ١٨يأتى بعد هذا الزمن ب

 ،تطوراً ىف شكلهاأقل  حفوري قبلهاترض أن تتواجد أنواع ىف السجل األوالىت من املف ،الداروينية
  .وليست حيوانات رباعية تتحرك بسالسة

ألا  ؛سلة قمامةأقرب  ىفليك اتلقاء التكإا وبديهية ة بسيطة جدنتيجإىل  االكتشاف يؤدي هذا
 ،تلك القالع ىوبالضرورة او ،راتمل تعد احللقة االنتقالية الىت شيدت عليها قالع من التصو
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ن أيلبث  الوعليه فإن املتتبع األمني ملثل هذه السيناريوهات ال يتأثر بتلك الدعايات الواثقة اليت 
  !جمرد مسكةكانت  ولكنهم مل يتعلموا الدرس، فقد ،يكشف زيفها

http://www.livescience.com/6004-legged-creature-footprints-force-
evolution-rethink.html 
Four-legged Creature's Footprints Force Evolution Rethink  
www.livescience.com 
Fossil footprints suggest four-legged creatures were around much 
earlier than thought. 

مث افترضوا أن العلم  لقد وضع املالحدة منهجا ال يرصد إال الطبيعة،( :قول حمدثي الكرمي :عادل يقول
  .مل يقر هلم بذلكينفي ما سوى الطبيعة، مع أن العلم ذاته 

ريات لن أرد على هذه الفقرة ذيباً لألخ املتحدث، وأترك لكل للمتابعني من اإلنس واجلن واملردة واحلو وأنا
  .)أن يردوا عليها بأنفسهم

  ."ابتسامة" .ألنك ال متلك رد ؛مل تردأنت  بل

خالق والفلسفة واالجتماع والقانون واآلداب، وعلوم التاريخ وعلوم  علوم األقولك يف ما
، هل هذه هلفطات وأكاذيب يروج هلا كهنة؟؟؟ عليك الرد على -البيولوجيا -التاريخ الطبيعي

   !هذه العلوم يا عادل

ال ألا  ؛أن تغلقها فقطأنت  مشكلتك مع أكادمييات علمية عمالقة تريدأنت  اآلن ،رجل يا
  !تتناسب مع مقاييسك اخلاصة، إذن ليست مشكلتك معنا حنن إطالقًا وإمنا مع العلم ذاته

 Thomas Nagelكتاب لفيلسوف الوعي الشهري توماس ناجل ) ٢٠١٢(مؤخرا يف  صدر
 Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinianبعنوان 

Conception of Nature is Almost Certainly False  
ة صرحية للفيلسوف عن كفاية ية، وميثل رداإلحلادأثار ضجة يف األوساط العلمية و والكتاب

التدليل على قصور التصور : املذهب الطبيعي التجرييب؛ وفكرة الكتاب كما يظهر من العنوان
  .املادي عن الطبيعة

" نا، إن عبارة ونتوكل عليه مىت شئإليه  الطبيعي ليس شيء موضوعي يف اخلارج نفزع فالعلم
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من مرة، أضحت أكثر  تلك العبارة اليت يكررها امللحد يف اليوم الواحد" العلم سيجيب عن ذلك
فهو  ،للعلم اهوت مستقل، وتثبت تصرفًا مستقلعبارة مستهلكة بال معىن، تعطي للعلم التجرييب ال

تام  افليس العلم مرجع ،من يشاء ويذل من يشاء ويعطي ومينع، وهذا تدليس من العيار الثقيل يعز
ااحلياد، وال مينح سلطان اذاتي فإدراك حقائق األشياء يف اخلارج قاصر بقصور العقل البشري، اإجيابي ،

  .شيٍء آخرأي  عن ام حنن ال نعرف ما هي املادة فضلًوإىل اليو

 advice "نصيحة للعالم الصغري"يف كتابه  Sir Peter Medawerسري بيتر مداور  يقول

to a young scientist  :"مفقد الثقة يف العالميكن أن من ادعاؤه أن العلم أكثر  ال شيء ي
  ."يوما ما األسئلةجييب عن كل 

مسه نظرية علمية للعامل، وهذا ال مينع أن هناك اال يوجد شيء ": فيلسوف العلوم فريابند يقول
 دين وبقايا الفلسفات القدمية، ال يوجد مبدأحنن نتعلم من ال أيضاأشياء نتعلمها من العلم، ولكن 

  .���"جمال موحد موضوعي يصرفنا بعيدا عن متجر الدينأو 

هل تدخل يف نطاق  ".علم النفس، اللسانيات، االجتماع"هل علوم مثل ! قل يل يا عادل مث
  العلم الزائف ؟ أو  العلم الطبيعي

من العلم الطبيعي، وملا كان العلم الطبيعي وخرباته أثرى وأغىن وأكرب نسان جتارب اإل ،زميل يا
ليس جوهر بائن وال ملكَة منفصلة، وال ميكن عزله عن التحيزات البشرية والطبيعة اإلنسانية 

 مأصبح من العسري مبكان احلديث عن العل !العاطفة بالفكر، ملا كان كل هذا القاصرة وتداخل
أن املعرفة احلقة هي اليت يتوفر أو  على األشياء،الطبيعي كشيء مستقل يف اخلارج له مطلقية احلكم 

بواسطة العلم الطبيعي فقط، فالتصور الصحيح للعقل يأىب تلك املصادرة، والتصور نسان عليها اإل
  .املغلوط للعقل هو الوحيد املنتفع بتصور مطلقية العلم

ياتنا كل ما يريده عادل مبنتهى البساطة أن حنذف من قواميسنا وجامعاتنا وأكادمي لكن
املؤسسات والعلوم واملعارف اليت ال ختضع ألدوات العلم التجرييب، إنه استبداد مريع مل نسمع عنه 

  .واعتبار أن ما متلكه هو العلم وغريه اهلرطقة ،إال إبان حكم الكنيسة على العلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� Feyerabend, P., Against Method, p.261� 
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قد  post-structuralistالعجيب واملضحك واملثري للسخرية أن املنهج ما بعد البنائي  ومن
فاملنهج ما بعد البنائي يرى أن العلم التجرييب  ،ي الكهنويت السخيفاإلحلادقام بتدمري هذا التصور 

 ابه،معقولية الكون، وإمكان استيع :مثل ؛يف قمة جتريبيته يقوم على فروض يستحيل التحقق منها
وليس  ،ييبوكلها مسلمات يقوم عليها العلم التجر ،وانضباط قوانينه كحقيقة خارجية مستقلة

  .بإمكانه التحقق من شيٍء منها

ا من حقل املعرفة، وهو ليس تجرييب ال يغطي إال جانب ضيق جدَواقع األمر؛ فالعلم ال يف
  .وإمنا ذايت خيضع للرؤية البشرية وحتلله القدرة البشرية ،موضوعي

وغايتها الرصد وعاجزة عن استكناه ذاا قبل غريها، نسان العلمية قاصرة بقصور اإل فاخلربة
 -universalistاحللول فيه لتبينه، لذا فمحاولة إصدار أحكام مشولية أو  وليس اختراق املرصود

absolutist نخربته هي على أن الربهان الضروري نسان لإلأين  هو تصرف ال مربر له، فم
  يف فهم األشياء؟ اساألس

خلربة البشرية على إعطاء أحكام مطلقة يعرب يعرب القرآن الكرمي على هذا الشعور الومهي بقدرة ا لذا

���authority ﴿�iعنه بلفظ السلطان  �h��g��f��e��� � �d�� �c��b﴾���،  فهذا

\��[��^���﴿  لكه،التخويل املقترن بذلك السلطان يمنح من سلطان يتجاوزنا، وليس شيئًا منت

e��d��� �� � � � � � � �c��b��a���`��_﴾�!� ،ها إال خارج هذا د معنافمجموع قيم هذا العامل ال جت
  .، واالتفاقي ال يربر ذاته بذاته- غري مقصودة- يف ذواا أشياء اتفاقيةألا  ؛العامل ال داخله

على اإلطالق بالنسبة يل هو عدم سالم أعظم إعجاز علمي يف اإل( :يقول حمدثي اجلهبز :يقول عادل
  ).ت رؤيتنا للوجود واحلياة رأسا على عقبتعارض النص املُقدس مع الكشوف العلمية املتتالية اليت قلب

  :أحبث عن النصوص الدينية وأجد التفسريات العلمية وأنا

  .ياطاملالئكة تضرا بالسألن  ؛أن السحاب تتحرك أجد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الرصد السبيب حلدوث الظاهرة -يف قضية سببية -املالئكةأمر –أدخلت قضية غيبية أنت  هنا
امتنان اهللا  فهل :قلت احلديث خطأً، فهذه مغالطة التداخل، وبغض النظر عن كونك ن-الطبيعية

  إنفاق غريك عليك؟أو  عليك بالرزق مينع أن يكون سبب رزقك الظاهري هو عملك وجهدك

  امتنان اهللا علينا بنعمة املطر مينع السبب الظاهري وهو سقوط املاء نتيجة ظواهر طبيعية؟ هل

أحد مسلمات الفيزياء اإلمربيقية اليوم، أن الظاهرة ال خلق هذا العامل املادي باألسباب، و فاهللا
وقوعها على مجلة األسباب اليت تتراءي لعلماء الطبيعة، ونظام األسباب الكوين أشد أسباب  تقتصر

وأساس  خلطية،أشد تعقيداً من رصد الرياضيات ا أيضاو -التجرييب -تعقيداً من الرصد اإلمربيقي 
أصل وهذا  ،تسهيل التصور، وتقليل الفرضيات لتضييق دائرة االحتماالتالعلم التجرييب يقوم على 

العلم التجرييب، فمثالً ال متنع معرفة عملية الشحن الكهريب يف الغالف اجلوي اليت تسبب الربق ال 
  .قك بإصدار األمر، وحدوث الربمتنع تلك العملية استصحاب قيام املَلَ

كنون الذي ستره عن البشر، فال يعلم حقيقة أمرهم إال اهللا املالئكة من غيب اهللا تعاىل املأمر و
عز وجل، وحركة السحاب وخلخلة اهلواء، وتوزع شحنات الكهرباء ال يخرِج الظاهرة عن إرادة 

  .اهللا سبحانه وتعاىل

مبا أنك حتدثت عن السحب يف معرض استهزائك باملنهج العلمي للقرآن الكرمي يف هذه  لكن
  ."جنيت على نفسك يا عادل"إعجاز القرآن يف حديثه عن السحب  عطيكالقضية فدعين أ

عبارة عن سيول عمالقة تطري يف جو السماء، ويرتل ليشكل األار واملياه اجلوفية  السحاب
  .واآلبار

 –القدماء يظنون أن املياه اجلوفية تتكون نتيجة فجوة يف قلب األرض تنقل مياه احمليط إليها  وكان
، بينما يقول القرآن خالصة ما توصل له العلم منذ عقود قليلة فقط، وهو أن املياه - سطي الطرح األر

  .���﴾���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð����Ï��Î﴿ :ها مياه األمطاراجلوفية مصدر

هو الينابيع املتكونة من األمطـار، وليس فجوة أرسطو اليت يف عمق  ةامليـاه اجلوفي فمصدر
  .القارة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مستوى يتجاوز أعلى قمم اجلبال غالبا، حىت إىل  السحاب نتيجة تبخر املاء وصعوده ويتكون
���º﴿ :أواسط القاراتإىل  ال تصري اجلبال عائقًا حلركة السحب �¹� � �¸� �¶��µ

��Æ�������Å��Ä���Ã���Â��Á���À��¿��¾½��¼��»﴾���.  

درة السحاب جلو العجيب أن برودة اجلو يف الطبقات العليا سبب رئيس يف عدم مغا ومن
���B﴿ :وبالتايل خترب األرض و تتوقف احلياة ،فيضيع املاء ،ما بني الكواكبإىل  األرض �A

��N���M���L��K��J��IH��G��F��E��D��C﴾�!�.  

  .مث نزوله مرةً أخرى، ولذا امنت اهللا علينا حبفظه ،ا من جتمعهاملاء املتصاعد أوىل فيزيائي فذهاب

ء اخلفيف نتيجة عمليات البخر، تتحرك الرياح احململة بذرات الغبار يصعد خبار املا وعندما
فتتجمع حول ذرات الغبار جزيئات خبار املاء، مث تتضخم تلك اجلزيئات فتصري سحابا عمالقًا به 

���﴿ ت من املياه حممولة يف جو السماءمليارات اجلالونا �̈ �§���¦��¥��¤��£��¢

�¬�����«��ª��©﴾���.  

يف أن الرياح هي اليت تثري السحاب وإال ما جتمع خبار املاء على شكل سحب، صرحية  واآلية
  .ولظل خبار املاء تائها يف طبقات جو األرض الفسيحة

الرياح هلا منظومة من ثالث درجات حبيث تضبط حركة السحب وتنقلها وترفعها  وهذه
وهي املالصقة لألرض حىت وتثريها دون تداخل بني هذه الدرجات، فهناك درجة الرياح العادية 

إىل  ميل يف الساعة ولو نزلت ٢٠٠أميال مث تأيت درجة التيار النفاث وهي رياح بسرعة  ٥ارتفاع 
ميل إال عربة، وتأيت الدرجة  ٧٥كل شيء، وليست األعاصري املدمرة بسرعة  تاالرض لدمر

  .حأميال فوق مستوى سطح البحر وهي منطقة بال ري ٨الثالثة وهي عند مستوى 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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منظومة ، رتل املاء من السحب مبنظومة أعجبحب بإثارة الريح هلا، يبعد أن تتشكل الس املهم
، وتسلك تلك القطرات يف األرض دون أن تتعفن وال تركد على ئالقطرات ال السكب املفاج

من سطح  ةًألرض فال ننتفع ا، بل تظل قريبظهر األرض فتعيق احلركة، وال تغوص يف باطن ا
يف متناولنا، ويظل ماؤها نابعا ومعينا؛ و لو افترضنا أن مسامية الصخور اليت يرتل ماء املطر  األرض

والارت  ،سبيالًإليه  وما استطعنا ،بني عروقها زادت فقط للضعف لغار املاء يف بطن االرض
لصخور يعيشون على نعمة أن مسام اأي  ،من البشر% ٤٠ية اليت يعيش عليها منظومة املياه اجلوف

، واهللا فقط يذكرنا ذه النعمة ء وليس غوره بعيداً يف قلب األرضذا احلد الذي يتيح حفظ املا

  .���﴾���w��v�����u��t��s�����r��q����p��o��n﴿ :اليت رمبا ال نلتفت هلا فيقول سبحانه

فية تكون كيف ضبط القرآن الكرمي هذه املفاهيم العلمية الصحيحة لكي :هنا السؤال اهلام لكن
  وطريقة تشكل املياه اجلوفية ونعمة عدم غَور املاء ؟  ،السحب ونزوهلا

كيف نفترض أن الطبيعة العمياء قدرت لنا هذه النعم ذا الضبط اليت لو اختلت منها  مث
  !!؟أصلًا منظومة واحدة ملا كنا هنا لنكتب

  .)وأجد أن الشمس عندما تغرب تسجد حتت عرش الرمحن( :يقول عادل

من جمموع  ابن تيميةسالم قُبة السماء وحييط بالكون من كل جهة كما قرر شيخ اإل العرش
 رش يف كل وقت، وسجودها سجود صفة األحاديث يف هذا الباب، وعليه فالشمس حتت الع

  .وليس سجود هيئة، وهذا معلوم ،"تسبيح"

مل جتد سالم ك لنقد اإليبدو أنك ال جتد سوى هذه الشبهات اليت تبني أنك يف قمة احتياج لكن
  !ما يسعفك سوى ذلك؛ فاحلمد هللا على عصمة النص الديين

  .)يف السجل األحفوري عليهأدلة ومل جند  ،ى كل العاملغطّ اوأجد أن هناك فيضان( :يقول عادل

من آيات القرآن الكرمي أن الفيضان كان حمصورا مبنطقة معينة، وليس العامل كله كما  الظاهر
����z��y��x��w��v��u﴿ :ب احملرفة، يقول تعاىلتتحدث الكت � �t��s��� �r��q

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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�c��b��a��`�����_��~��}���|{﴾���.  

  ! يوجد نص قرآين واحد وال حديث واحد صحيح يقول بعاملية الطوفان وال

�����Z��Y]��\��[��^��﴿ :قومه خاصةإىل  كان مرسالً ونوح � �X��W��V��U

�h��g��f��e��d�����c��b���a��`���_﴾�!�.  

ما محله يف سفينته كان من معهود ما حيتاجه أهل قريته من الدواب واألنعام والطري، واهللا  ومجلة
  .أعلم

  .)بقي ثالثة أيام يف بطن حوت اهناك شخصجند أنّ و( :يقول عادل

  ...هذه قضية أخرى ،ال

ـ ،معجزة هذه كن بكل ل ،اوإذا كـان اهللا موجودا فاملعجـزات ليست فقط ممكنة منطقي
  .صـدق وأصـالة ممكن حدوثهـا يف كل حلظة

  :يقول حمدثي البارع :يقول عادل

أسس الكهنوت أحد  وهذه ،خطأك املعريف فهو افتراضك أن الشك أفضل من اليقنيأما (
  .لية يف كل علوم الدنيا وفلسفااالشك يا زميل مرحلة ساذجة وسطحية وأو! ياإلحلاد

  :لك سيدي وأقول

  و مل يشك يف أن األرض ثابتة؟أن جاليل ختيل

  .شائعةكانت  اليتصل األرض بفعل قوة الرتعة لألإىل  أن نيوتن مل يشك أن األجسام تسقط ختيل

  .أن آينشتاين مل يشك أن األجسام تتحرك نسبة ملناطات إسناد سكونية ختيل

  .أن لويس باستري مل يشك أن العفن هو من يصنع اجلراثيم ختيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  وم؟كنا سنكون الي أين

تصف مبدأ هايزنربج، واسم املبدأ دلة االعامل األملاين هايزنربج، واملعدلة اأنه يف فقرة الحقة يستدل مبع واملضحك
  )الشك(هو مبدأ 

أفضل ما قدمه العلم يف العصر احلديث يا أخي هو الشك يف التفسريات التقليدية وهو الترس الذي حيرك  إن
  .)التقدم
  ك؟جاد يف حديثأنت  رجل هل يا

  فكري؟أو  حبث علميأي  قدت الشك كقضية يف بدايةنتاأنا  وهل

  .امن الرائع أن يبقى شاكنسان قدت تصورك للشك أنه رؤية فاضلة، وكأن اإلنتا أم

أنت  أن تروجحتاول  كما -أن يصل إليهانسان كان الشك هو املرحلة األرحيية اليت يريد اإل لو
  .ن األرض تدورترجيح أإىل  ما جتاوز جاليليو شكه -

  .ترجيح قوانني اجلاذبيةإىل  جتاوز نيوتن شكه وما

  .إبطال خرافة التوالد الذايتإىل  اوز باستري شكهجت وما

أن  والبد للشاك ،مرحلة أولية يف كل علوم الدنيا وفلسفاا أنا :الشك هو كما قلت إذن
ومجيع  ،نفسه أنه شاك وتوقف عند الشك وامتدح ،وإال العترب الشك هو الغاية ،يوقن بذلك

أول ملحد وأول لذا هي مل تتقدم خطوة منذ  ،ية والربوبية تعترب الشك هو الغايةاإلحلاداملذاهب 
والشك يغلب على احلدث  ،اج اليقنينتإ بكثري من آلياتأسهل  العقلية إلنتاج الشك ليةفاآل ،ربويب

وأيسر أسهل  فإنتاج الشك ،الب الشكإعمال العقل ليغإىل  وقليل العلم بينما اليقني حيتاج صاحبه
  .اج اليقنينتإ من

يفهم هذا ميكن أن مبعىن أدق . .ال ميكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حيايت دائم ولذا
 وميوت حتت هذا العنواننسان فمعىن أن يعيش اإل ،مرحليأو  املوقف احليايت كموقف عارض

  ".ةالبشرينسان هذا مخالف لطبيعة اإل ،)شــاك(

  !رد والسالمأي  فتلصق ،تقوله يئًالكن يبدو أنك ال جتد ش ،يا عادلأنا  ما قلته هذا

! ا من واقع إحلادكا كهنوتيدينيإلزاما  ملزم بالداروينيةأنت ( :يقول حمدثي اجللل :يقول عادل
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طورت أا تما إجاءت فجـأة عن طريق اخللق املباشر، وما إفالكائنـات احلية على وجه األرض 
أو  فكل ملحد ملزم بالتطور، وإذا كان التطور ال ينفي ،من بعضها البعض، وال يوجد بديل ثالث

  .متاما اإلحلاديسقط  ئاخللـق املفاج إنف ،ديانيثبت صحة األ

  ).ياإلحلاداألركان امليتافيزيقية يف دينك أحد  وهذه
bãcë@kãaìu@òqýq@åß@òÌßa†Ûa@òv§a@êˆç@óÜÇ@…‰d�Z@ @

تفترض أنه ال يوجد غري أنت ف ،)القسمة الثنائية الزائفة(غالطة متحدثي يستخدم مغالطة شائعة امسها م :أوالً
  .براهني لرفضه، وبذلك يفوز اخليار الثاينأي  دون تقدميول ترفض اخليار األأنت خيارين لشيء ما، و

تكون جيب أن ضية اخللق مباشرة إن فرضنا جدالً أن نظرية التطور غري صحيحة، ملاذا ذلك جيعل أن فر فحىت
  .!!!!صحيحة؟؟؟؟ هذا ال يعترب برهان علمي يا صديقي العزيز

حني ال يكون إال مثة أما  ا،ثالثً ابديلًأنت  حني حتضر ايا عادل؛ هذه تكون مغالطة فعلً بالعكس
  .ن حقي حصر املسألة يف البديلنيفم ،بديلني اثنني

الطريان بدون اآلالت، فهذه ليست مغالطة إال لو ال يستطيع نسان ن اإلإ :أقول فعندما
مىت حيتوى االستدالل اآلن  يطري بدون اآلالت، هل فهمتنسان اإلعلى أن  ،دليالًأنت  أحضرت

  على مغالطة منطقية، ومىت خيلو من املغالطة؟

  :أزعم أنه ال يوجد كتفسري لنشاة الكائنات احلية على وجه األرض سوى بديلني اثننيأنا  اآلن

  .التطورما إ

  ...اخللق املباشرما إو

  !بدليل ثالث له وجهأنت  أن تأيتإىل  استداليل صحيحا وقائما يظل

بل جمرد فلسفة  ،ر العلم التجرييبطُعن رفضي لربهان التطور، فألنه غري علمي وال خيضع ُألأما 
  ...تأويلية لظهور الكائنات احلية

  :مربري لرفضهاآلن  عطيكأوس

ÑíŠÈm@íŠÄäÛaòîàÜÈÛa@òZ@ @
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الدليل إىل  منظومة تصف الظواهر الطبيعية تكون مستندةأو  العلمية هي بناء حمكم النظرية
وميكن  ،والشاهد من خالل التجربة، وهي تعبري منظم ومصاغ يبىن على كل املالحظات السابقة

  .ن مت نقضهر والتجربة ومل يسبق أاستخدامه يف التنبؤ بالظواهر، ومنطقي البناء، وقابل لالختبا
òíŠÄäÛa@áØª@õbäi@ïçZ@ @
الداروينية متفككة ألبعد حد، وال يوجد أب واحد تطوري لكائن حي واحد على وجه  لكن

الكائنات متييزا وتطورا، أكثر  احلايل الذي هونسان األرض اآلن، وال نعرف من هو األب املباشر لإل
ال يوجد  هاحلايل، هل يعقل أننسان ظهور اإل للحفاظ على نفسه قبل ةًالكائنات حماولأكثر  أيضاوهو 

فهل يعقل أن  ا للهيجز بوزون وللسيانو بكتريا؟مع أننا وصلن ،أثر على وجه األرضأي  هلذا األب
وأفضل كائن  ،وأحرص الكائنات على نفسه ،نظل عاجزين عن الوصول ألرقى كائن حي يف الوجود

  !بقاء؟ ومع ذلك ال نعرف من هواستطاع أن ينتصر يف منظومة الصراع من أجل ال
òíŠÄäÛa@ñ†än�ß@òîàÜÈÛa@@µgÝîÛ†ÛaZ@ @

  !الداروينية نظرية فلسفية تأويلية ال أكثرأصل هو الدليل يف النظرية الداروينية؟  أين
  :الدليل والشاهد من خالل التجربةإىل  العلمية مستندة النظرية

إذن  ،بروز األنف هام للنظارةى أن علتعرف الدارورينية كلمة جتربة، فالداروينية قامت  ال
. .هذه هي التجربة الداروينية.. .عن مكان يعلق عليه نظارتهنسان ظهر الربوز األنفي لبحث اإل

  !..العربة قبل احلصان
òíŠÄäÛa@òîàÜÈÛaZ@Žßë@áÄäß@�jÈm@ïçòÔib�Ûa@pbÄyý½a@Ý×@óÜÇ@óäjí@Îb–Z@ @

  ! الصياغةأو  مملمس من التنظي أي متلك النظرية الداروينية ال

خطي املرمى، هذا اخلط ميثل أحد  نفسك على أرض ملعب كرة قدم، عندما تقف على ختيل
، واآلن ابدأ السري يف أرض امللعب، قم -طبقًا للداروينية ذاا-بداية ظهور احلياة على األرض

ربت من مث منتصف امللعب، وتكون بذلك قد اقت ،مث األربعني ياردة ،بتخطي خط العشرين ياردة
وقبل خط املرمى خبطوة واحدة حيدث االنفجار الكامربي الكبري، وتظهر كافة  اآلخر،خط املرمى 

  .أشكال الكائنات احلية واحليوانات

حيث  ؛الداروينية ليست شجرة كما يصوروا؛ إا جمموعة حشائش مستقلةمر واقع األ يف
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  . ���تظهر الكائنات فجأةً منفصلةً عن بعضها البعض

äÛaòíŠÄ@ŠçaìÄÛbi@ûjänÛa@¿@bèßa†‚n�a@åØ¹@òîàÜÈÛaZ@ @

ال قادرة على التنبؤ، هذا شرط للنظرية العلمية، لكن الداروينية أن تكون النظرية العلمية  شرط
عن التنبؤ، ولو حصلنا على احملتوى املعريف للمادة قبل ظهور  ئًامتتلك شرط التنبؤ وال تعرف شي

نتنبأ  أنياة، ولو حصلنا على احملتوى املعريف ألي كائن يستحيل فيستحيل أن نتنبأ بظهور ح ،حياة
   !باالجتاه الذي سوف يتطور له هذا الكائن

òíŠÄäÛa@Č�@æc@Õj�í@�@òîàÜÈÛa@bèšÔã@Z@ @

ا بل وحىت ا وإحصائيا ورياضيميائيا وكيا وفيزيائيا وأحيائيا وحيوينقض الداروينية تنظريي مت
افني..!  

على صل ااحل] وليم دميبسكي[ا على يد كبار العلماء، عندما يقرر قض الداروينية تنظريين متَّ
تسع شهادات جامعية، منها دكتوراه يف الفلسفة، ودكتوراه يف الرياضيات من جامعة شيكاغو 

، أن الداروينية أُسطورة ال عالقة هلا بالعلم، ويؤكد The Design of Lifeعندما يقرر يف كتابه 
  . .صر يف عدة مناظرات أجراها مع مناصري نظرية التطورنتا اوهو رمسيدلة باأل ذلك

  .جنب مع الكائنات القويةإىل  فالكائنات الضعيفة ما زالت حتيا جنبا، انقض الداروينية حيوي مت
  .رغم أنف كل دارويين 

  .Tardigradeا عن طريق حشرة ال ئيحياإنقض الداروينية  مت

اكتشاف الدور املذهل الذي يلعبه أُوكسيد النيتروجني يف  فقد متّ ،اروينية فيزيائينقض الدا مت
جمرد ذرة ال أكثر، مليارات املليارات منه ال متأل  NOبني اخلاليا وأوكسيد النيتروجني صل االتو

ين ا يعاألوعية الدموية، ممإىل  باالتساعمر اجلملة، ينقل أوكسيد النيتروجني األآخر  هذه النقطة يف
هذا يعين . .يف غري موعدهاأو  ن إشارة هذه الذرة جاءت خاطئةأالضبط التام لضغط الدم، ختيل 

اموت نسان، بل إن ذرة أوكسيد النيتروجني تتحلل بعد عشر ثواين فقط من القيام مبهمتهالإل افوري، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �بيولوجيا الشهري جبامعات يال وبريكلي جوناثان ويلزامللحد السابق وعامل ال ���



@QRP @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

متر لتقوم بتبليغ الرسالة كيلو  ١٠٠مث تأيت غريها وتدخل مجيع األوعية الشعريات واليت يبلغ طوهلا 
، ختيل مهمة يف غاية اخلطورة توكل لذرة بال عقل وال حياة، ..وضبط ضغط الدم مث تتحلل وهكذا

ا،  ،ة بوصلة يف طريقه بني الشعريات والشراينيوال ميلك أوكسيد النريوجني أيوال يضل طريقه أبد
فهي ذرة ماء  ،وهذه ذرة ال تتطور ئًا،وهو ذرة ماء ال متلك من سبل التعقل البيولوجي شي

ا، ومع ذلك تقوم خاا طبيعينتا ومل تتطور ومل يتم ،إىل اآلن موجودة على األرض منذ نشأا
مما يعين الغاية من اخللق والقصد املباشر وهبة العقل حىت  ،بوظيفة غاية يف اخلطورة والدهشة

ختيل لو انطلقت داخل دمك ذرتان  ،وةوتطور وفهل .صدفة :للذرات، مث يأيت امللحد ويقول
، ذرة عدمية الشكل ٢٤٠/١٦٠اآلن  لصار ضغطك ،أوكسيد نيتروجني بدالً من ذرة واحدة

ثواين من عمره، ومل  ١٠كل نسان واللون واحلجم والتعقل واهلدف والبوصلة واحلياة تتحكم يف اإل
طلق عليها يف عام وقد أ ،ينهذا اجلزيء إال يف تسعينيات القرن العشرأو  تكتشف هذه الذرة

باملصادفة مر فإننا لو حسبنا األ ،ذرة املوسم يف أمريكا، وطبقًا لوظيفة اوكسيد النيتروجني ١٩٩٢
الوحيد سيدخل يف احتماالت الوفاة نسان مليار نسمة، وهذا اإل ٣٠٠فقط لكل إنسان  فإنه سيحيا

وسيكون االحتمال أن  - واينث ١٠أوكسيد النريوجني ينحل كل ألن  –ثواين  ١٠املباشرة كل 
  .مليار ٣٠٠يبقى على قيد احلياة لعشرين ثانية فقط هو واحد على 

ميكن أن الكفر باخلالق املُنعم املبدع العظيم هو أغىب شيء يف هذا الوجود، وهو أحقر قرار  إن
  .جتاه صاحب كل الفضل واخلري واملنن والنعم عليهأحد  يتخذه

 االبن والروح القدس يف املسيحية واألصنام يف الوثنيات –ة مع اهللا كان إشراك آهلة صغري إذا
  .األصل فما بالنا بالذي ينكر اهللا من ،هو شتم وسب مباشر هللا كما يف احلديث القدسي – األخرى

"Şãgb@�@bãcë@@éîÛgæìÈua‰"@ @

برميل إىل  اجةحنن حب ،اج بروتني واحد بسيط وظيفينتإ فمن أجل ،انقض الداروينية كيميائي متّ
يوجد بداخله خليط من األمحاض األمينية بشرط أن يكون حجم هذا الربميل مليارات مليارات 
مليارات أضعاف حجم الكون، ويأخذ فترة من الوقت مليارات مليارات مليارات أضعاف عمر 

ل داخ مثل بروتني اجللوبني املوجود ؛اج بروتني وظيفي بسيطنتإ كل هذا من أجل ،....الكون
وجد وي. .خاليا اجلسم املختلفةإىل  كسجني على كتفه وينقله من الرئةاهليموجلوبني الذي حيمل األ

الكائنات أول منها وظيفة حمددة ال يتعداها، وغاية ال حييد عنها و لٍّباجلسم باليني الربوتينات لك
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كل بروتني . .خصصيةتكتظ بآالف الربوتينات الوظيفية عالية الت - السيانو بكتريا  -اإلطالق  لىع
  .الربميل سابق الذكرإىل  منها احتمال نشأته حتتاج

 فإنه عندما تقرر البقرة أن تتحول ،ا لربلنسكي عامل الرياضياتا فطبقًنقض الداروينية رياضي مت
أن تكون ألف تغري جسدي ا، وال بد  ٥٠إىل  فإا حباجة -طبقا لفلسفة التطور  -حوت إىل 

اليت  ةمن وجود ماليني الكائنات الوسيطة يف كل تغري، والنتيج أيضازامنة، والبد هذا التغريات مت
ن هو  :ويف النهاية يبقى السؤال ،من هذه الكائنات الوسيطة نعرفها مجيعا أنه ال وجود أليم

  .���املوجه هلذا التغري؟

ـائنات احلية باملُعدل ا فإننا لو استخدمنـا سرعة التنوع بني الكنقض الداروينية إحصائي متّ
الزمين لظهورهـا لكان املُفترض أن نصل اليوم ملرحلة أنه كل بضعة سـاعات تتطور كـائنات 

مـرة على ظهر األرض كل بضعة ساعات ول حية من كـائنات أُخرى، وتظهر كـائنات أل
  .هذا يف احلواديت فقط اوطبع ،قليلة

لكن يف الواقع أنه بعد أن يتشكل  -ن باب الدعابةوهذه كلمة فقط م - انقض الداروينية فني مت
الربوتني يقوم مبجموعة من احلركات البلهوانية ويدخل يف طيـات و التواءات واحنناءات كثرية 

حىت حيقق الوظيفة املطلوبة منه، وال يوجد يف النهاية إال شكل حمدد  Protein Foldingللغاية 
وم الربوتني مباليني الطيات للوصول يف النهاية للطية الصحيحة بالضبط وإال فقد الربوتني وظيفته، يق

كل هذا يف جزء من مليون جزء من الثانية، وبعد أن يأخذ شكل الطية املناسبة يقوم بوظيفته 
الطويلة ستلتصق  لتهفإن سلس ،احملددة، ولو تأخر الربوتني جلزء من ألف جزء من الثانية أثناء الطي

ولو خرج  ،لعمل، واحتمالية األشكال اليت تظهر بعد الطي ال اية هلاعلى نفسها ويتوقف عن ا
إذا  الربوتني بشكل واحد خمالف للشكل املطلوب سيتوقف عن العمل، بل املدهش أن الربوتني

 ممشكلة تقوأي  يف حالة حدوثأما فكل شيء على ما يرام،  ،انطوى بالشكل الصحيح
، وهكذا حتصل معظم الربوتينات على فرص كافية، لكي أخرى ةًنجدته مرالربوتينات املقترنة ب

وتني؛ ولذا أمسيناها رقصة بيولوجية مذهلة للربكانت  هذه.. الطية الصحيحة يف النهايةإىل  تصل
ا فنيردة، وال ميلك من ميلك ذرحتديرى بالعني اعقل أمام هذا  ةا تتم داخل خلية حية جمهرية ال ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� https://www.youtube.com/watch?v=OMw3OzQfVvI� 
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ا للخالق القدير الذى قالالتحدى إال أن خير ساجد: ���v��u��ts��r�
��� .  

  !ألنه خارج إطار النظرية العلمية بالكلية ؛أرفض التطورأنا  إذن

كان هناك جدل علمي حقيقي بشأن نظرية التطور يف احملافل العلمية، فكنا قد شهدنا على إذا ( :يقول عادل
) وليس مقال عام(حبث علمي أي  ن لدى صديقناأوراق علمية، وإن كاأو  من خالل حبوث) على األقل(ذلك 

أو  ايقدم دحضايقدم كائن )اولو واحد (أولية يف السجل األحفوري رةال يوجد عضو مماثل له بصو ا،حيوي عضو(.  

  ".ابتسامة "عندي كائن حيتوي هذه األمور  نعم

 توجد يف ملليمتر حبجم النقطة اليت ٢هذه احلشرة ال يتعدى طوهلا  Tardigrade حشرة
ل درجة مساعة، وتتح ٢٠ملدة ° ٢٧٣,٩شرة التعرض لدرجة حرارة ، تتحمل هذه احلاجلملةآخر 

ستة مرات درجة (اباسكال ميغ ٦٠٠، تعيش حتت ضغط مائي ستاتيكي +°١٩٠حد إىل  حرارة
ميغاباسكال كافية لسحق اخلاليا وإحداث أضرار  ٣٠مع العلم أنّ ) يطاتسحق احملاالضغط ب

ذا الكم من املقدرة على  Tardigradeغشاء اخللوي والربوتونات، ملاذا تدجج حشرة البال
التنظيم والصياغة يف الداروينية ؟ أين  حتمل ظروف التتواجد يف الطبيعة ومل تتواجد ولن تتواجد ؟

أرقى الكائنات ال يوجد به سالح واحد ألن  ؛عكس التنظيم وعكس الصياغة سريهذه احلشرة ت
أرقى الكائنات يفقد أبسط أسلحة هذه احلشرة، إذن هذه احلشرة متثل ردة على ..ن أسلحتهام

  !وتؤكد عجز الداروينية يف حتليل ظاهرة املنظومة احلياتية على األرض! الداروينية

  :هنا لألسف لن أتكلم، بل سأدع العلم يتحدث نيابة عينوأنا ( :عادل يقول الزميل

علمي حقيقي بشأن نظرية التطور يف احملافل العلمية، فكنا قد شهدنا على ذلك  كان هناك جدلإذا  :أوالً
يقدم ) وليس مقال عام( ،حبث علميأي  أوراق علمية، وإن كان لدى صديقناأو  من خالل حبوث) على األقل(

  .يف السجل األحفوري ةال يوجد عضو مماثل له بصورة أولي احيوي عضو) ولو واحد(يقدم كائن أو  دحض

 ،عن رأي اتمع العلمي احلقيقي، فهذه قائمة بالروابط للمكتبات اإللكترونية ألكرب مخسة جامعات بالعاملأما 
  ).احلقيقة العلميةإىل أقرب  وهي تدرس التطور على أنه نظرية علمية راسخة، وهي

  ...Appeal To Authorityالسلطة إىل  يا زميل عادل تسمى مغالطة االحتكام هذه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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س يف مجيع جامعات رشارها، وإال فإن علم النفس يدنتا وام صحة نظرية ما هو مدىق فليس
  هل تؤمن بوجود النفس زميلي املُلحد ؟. .العامل

والذي مت إنشاؤه عام  ،فخر العسكرية األمريكية Star gate Projectستار جيت  ومشروع
، وهذا املشروع كان يهدف ودفعت فيه احلكومة األمريكية ماليني الدوالرات لتمويله ١٩٧٢

ا مثل احلصول على معلومات مفيدة عسكري على - نعم العرافني  -مباشرة لدراسة قدرة العرافني 
يف فترة احلرب الباردة، وكان ممثلوا احلكومة ميدون العرافني بإحداثيات  سوفيتيةمنشأة نووية 

وظل الربنامج يعمل . .ء مبعلوماتهالطول والعرض للمنطقة املطلوب فحصها، ويبدأ العراف يف اإلدال
  .١٩٩٥حىت عام 

من أكثر  قهبدولة علمية يف العامل ظلت تطأكرب  تؤمن بالعرافني زميلي امللحد رد أن هل
  عشرين سنة؟

نظرية الفلوجستون كان يتم تدريسها رمسياً يف مجيع جامعات العامل؛ وهي ترى أن كل  أيضا
له على مادة الفلوجستون، وتبني فيما بعد أن الفلوجستون خرافة عنصر قابل لالشتعال حيتوي داخ

  ! علمية

: أُستاذ القانون جبامعة كاليفورنيا إن Phillip E. Johnson] فيليب جونسون[ يقول
العلماء يتمسكون بالداروينية على الرغم من هشاشة الفكرة خوفًا على وجاهتهم ومستقبلهم "

 ،مشكلة أيديولوجية كربى أيضاثهم وسيصبحون عرضة للطرد، الوظيفي، ولن ينالوا دعما لبحو
هم .. .فالعلماء عندما يقولون الداروينية غري صحيحة إذن ما هو الصحيح يف تفسري نشأة احلياة ؟

  ".اآلنأصل كان البديل عدم وجود نظرية أُخرى وهذا بالضبط احلإذا  يتمسكون بنظرية خاطئة،

لينشر فيه العلماء  www.dissentfromdarwin.orgتأسيس موقع  متّ ٢٠٠١عام  ويف
] وليام دميبسكي[ا وصل عددهم حاليـا لآلالف، منهم كون يف الداروينية آراءهم، ورمسياملشك

ديفيد [العامل البيولوجي الشهري، و ] جوناثان ويلز[على تسع شهادات جامعية، و صل ااحل
علماء الكيمياء احليوية يف العامل وغريهم أكرب  وجيمس تاور من ياضيات،عامل الر] بريلنسكي

  ....الكثري

كتبت يل أمساء املؤمنني بالنظرية فيمكنين أن أكتب لك أمساء اآلالف ممن يعتربوا خرافة  وإذا
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  !أن تتجاوزها يا صاحول االسلطة مغالطة منطقية حإىل  ووهم وبعضهم الأدرية، فاالحتكام

أن هناك حبوث جديدة تنسف نظرية إىل  جامعة يشريأي  ث مت يفحبأي  وعلى األخ اجلليل،(: يقول عادل
  .)التطور

األحبة يف جمموعة ورينا نفسك على الفيس أحد  ا، بل إنيف هذا اإلطار كثرية جدحباث األ
حول خرافة  peer-reviewا يف جملة قد نشر حبثًا علمي -األخ احلبيب أبو ذر الغفاري–بوك 

  .���راالتطور ونشرته الة مؤخ

لنؤكد على صحة آخر  إىل هل حنن يف حاجة لنرى عملية التطور من نوع: ثانياً(: عادل يقول الزميل
  )التطور؟

اإلجابة نعم، فهذا من شأنه أن يلغي كل من علم الذرة وميكانيكا الكم وعلم الكونيات ويلغي كل كانت  إن
ما يفعله العلم إليك ، و)جرمية بأعينهم تقع(أي  يشاهدوا التاريخ الطبيعي، وحىت يلغي عمل حمققي اجلرائم، الذين مل

  :صديقي لكي تعلم

  :كال القاعدتني التاليتنيأو  العلمية هي نظرية تقوم على إحدى النظرية

  .التجريب احلياديإعادة أن تقدم مشاهدات قابلة للتكرار لدراستها وتقدمي تعميمات متعلقة ب :األوىل

  .موعة من الظواهر حمل الدراسة، ويكون لديها القدرة على التنبؤأن تقدم تفسري  :الثانية

  تفسري الظواهر؟؟؟أو  قدرة على التنبؤأي  فعالً مل يكن لنظرية التطور فهل

  :بقائمة للبحث فيها صديقيإليك  حسناً

التشابه  –يف التوزيع اجلغرا –ية التركيبات األثر –التشريح املقارن  –األنواع االنتقالية  –األحفوري  السجل
مقارنة الشكل البياين لتسلسل الدنا  –خط النسب اإلحفوري  –تشابه طريقة منو األجنة  –اجليين والفسيولوجي 

  .)حفوريللكائنات مع مقارنة الشكل البياين لوجودها يف السجل األ
  ."ابتسامة"! هذه القائمة حبثت فيها بنفسي يا صاح صدقين

@ @@
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� www.iaees.org/publications/journals/nb/articles/2014-4(2) /invasive -

cancer-as-an-evolutionary-suicide.pdf� 
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ستدالل تقوم على مغالطة االدلة األطراف والتشابه اجليين وتناظر األجنة؛ هذه األ تناظر
 commonعادل وهيثم يكتبان يف نفس اموعة إذن هلما أب واحد مبا أن : الدائري

archetype التفريع من األب  مغالطة اإلستدالل الدائري، واألصح عند املناطقة رصدأصل ، هذا
  .هنا فهو استدالل دائري وفلسفة تاويلية افتراضية حيدثما أما أوالً، 

لتضرب هذه الفلسفة التأويلية يف مقتل، حيث  -فك التشفري اجليين-البيولوجيا اجلزيئية وجائت
 التطابق" أن  ١٩٩٣قرر علماء البيولوجيا كولن باتريسون وديفيد ويليام وكرستوفر هيمفريس عام 

 جلزيئيريخ ااريخ اجلزيئي هو مراوغ مثل التطابق يف شكل األعضاء، لكن عندما يتصارع التايف الت
تبقي الطريقه الوحيدة لإلختيار بني املتصارعني هو أن حندد السلف املشترك مسبقًا بطريقه مستقله، 

  ".جنبهااليت من املفترض أن نت.وهذا يعيدنا لنفس املغالطه املنطقيه اإلستدالل الدائري

نقطة أخرى حمورية وهي أن األجزاء املتناظرة ليست بالضرورة يتحكم فيها جينات  هناك
الصفات اليت تتحكم فيها جينات : " كتب العامل جافني دي بيري أن ١٩٧١متشاة، ففي عام 

ضرورة يتحكم فيها جينات متشاة ليست بالضرورة متناظرة، واألجزاء املتناظرة ليست بال
   ."متشاة

ينِسب إيل هوية اجلينات تكون ميكن أن إن توارث األجزاء املتناظرة من سلف مشترك ال  مث
 –مثالً segment formation in insectsاليت تظهر منفصلة علي ظهر احلشرات  - التقاسيم 

يف تطوير تقاسيم ظهرها  Even-skippedحيث تعتمد أجنة ذباب الفاكهة علي اجلني املسمي 
هناك حشرات أخري مثل اجلراد والدبوراليت تكون نفس تلك التقاسيم بدون  كنم، لبشكل سلي

  .إستخدام ذلك اجلني

تقاسيم ظهر مجيع احلشرات تعد متناظرة، فإن هذا يظهر أن الصفات املتناظرة ال  وألن
جني يسمي  ىخراألمثلة األ، ومن - متشاة–حمكومة بأجنة واحدة أن تكون تستدعي بالضرورة 

sex-lethal ، وهذا اجلني يعمل علي حتديد اجلنس يف ذباب الفاكهة، لكن هذا اجلني غري موجود
مثرية ومنتشرة  ةويف اجلهة املقابلة، جند وبصف ،تتمايز إيل ذكور وإناث بدونه يثيف احلشرات ح

ك أنه توجد تراكيب غري متناظرة تنشأ من جينات متطابقة، فهاهم علماء اجلينات يكتشفون أن هنا
جلينات يف متاما  جينات عديدة من اليت حتتاجها ذبابة الفاكهة من أجل منوها بشكل سليم مشاة
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  .ويف قنفد البحر وحيت يف الديدان رانالفئ

بالنمو يف  ةاجلينات اخلاصكانت  وإذا ،اجلينات هي املتحكمة يف تركيب اجلسمكانت  فإذا
وملاذا ال  ؟ال ينمو جنني الفأر ليصري ذبابةًماذا إذن فل ،ا ببعضهاالفئران وذباب الفاكهة شبيهة جد

  ينمو جنني الذبابة ليصري فأرا ؟

اظرة، بنفس اليت تنتج عنها أعضاء متن ة ألية تلكأي: "١٩٧١العامل جافني دي بري عام  كتب
  ".ختالف اجلينات؟ سألت هذا السؤال ومل أجد جوابا بعداالشكل، علي الرغم من 

  !علي السؤال، مل جيد جافني دي بيري جوابا بعدعاما  من أربعنير أكث وبعد اليوم؛

 القياس السابق؛ كيف ميدنا تشابه أطراف الفقاريات بدليل علي التطور الدارويين؟ وإذا وبنفس
فكيف نعرف أا جاءت  ،بني احليوانات -متواصلة -الطرق اجلينية واجلنينة غري متسلسلة كانت 

أن نستنتج وجود سلف مشترك من التناظر؟ وخاصةً أننا  أصلًا ميكننامن إحندار وتكيف؟ وهل 
صفات من سلف مشترك، فكيف إذن نستخدمها كدليل علي التطور؟ بأنه  تعريف التناظر خنارس

  . معرفة بناًءا عليه أصلًا وهي

  .لعقيمالقضية فلسفة تأويلية حتمل صبغة املغالطة املنطقية السخيفة واالستدالل الدائري ا إذن

أن   :"١٨٩٤خبصوص تناظر األجنة؛ فقد كتب عامل األجنة األمريكي إيدموند ويلسون عام أما 
ا متناظرة، هي يف الغالب خمتلفا بني البالغني، واليت ال نشك أاألجزاء املتقاربة جدبشكل واسع  ة

   ".كالمها يفأو  ن فيهيف املكان الذي تتكوأو  يف طريقة التكوينأما  ،اجلنيينأو  الريقي األصل يف

 ؛ستثناءاااالقاعدة أفضل من  أن" :١٩٨٥كتب عامل البيولوجيا التطورية بري ألبريتش عام  مث
  ".ةاكن خمتلفه غري متشاه يف األجنحيث أن األجزاء املتناظرة تتكون من أم

ألنه  ؛macroevolution طبعاً األخ املتحدث ركز على مسألة التطور الشمل : ثالثاً( :يقول عادل
التجريبية على التطور دلة يقف عثرة يف حلق اخللقيني، فهو من األ microevolutionيعلم أن التطور الدقيق 

  .)حالياً، مثل دراسة ذباب الفاكهة، وفريوس األنفلونزا
  ."ابتسامة"كذلك إطالقًا يا عادلمر األ ليس

وإمنا ما  ،ملعىن االصطالحيبا امصغر اليس تطورmicroevolution هو أن ال مر األ بل
قال نتا املقصود به هو Horizontal Gene Transferحيدث هو االنتقال األفقي للجينات 
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خلية إىل  ما مثل مقاومة الباكترييا مثالً ضد املضاد احليوي من خليةأمر اجلينات املسئولة عن 
قال جني نتا ، و)Gmez ,1998. Top et al,2000(أخرى، وهي خاصية شائعة يف الباكترييا 

اكتساب هذه األخرية لصفة جديدة إىل  خلية باكتريية أخرى يؤديإىل  املقاومة من خلية باكتريية
  .مل تكن موجودة فيها من قبل

قال اجلينات تظل الكائنات احلية كما هي نتا هذا حقيقة هامة، وهي أنه بعمليةإىل  نضيف
كائن إىل  ة لنوعها وفصيلتها، وال تتحولحاملة لكل الصفات والسمات الطبيعية والبيولوجي

مثالً تظل كما هي تسبب نفس املرض وأعراضه نسان خمتلف، فالباكترييا املسببة ملرض معني يف اإل
وتسلك نفس السلوك، الفرق الوحيد يكون يف مقاومتها للمضادات احليوية مثال اليت  الماتهوع

يف حقيقته فهو أما  ،أكثر مصغر اصطالحا ال وبالتايل هذا يسمى تطور، حتمل جينات مناعية ضدها
أغلب عمليات املقاومة ألن  - devolutionانتكاسة –ليس تطور بل فقدان خاصية من اخلواص 

  .���نفلونزا مثالًجيين معني يستهدفه عقار مضاد األ عرب التضحية جبزء تقوممثالً 

قضية جيدا وكنت عبء على نظرية التطور لو استوعبت ال microevolutionإن ال بل
 .Brendan Aولو أردت التفصيل لفصلت لك، ولذا فقد كتب برندن ميهر  ،متخصص فيها

Maher  يف دوريةthe Scientist  انتقال "الشهرية أنmicroevolution اجتثاث إىل  يؤدي
   ".شجرة داروين ككل

كك مع هذه االقتباسات املباشره ترأ.. ر لنظرية التطوركارل بوبإنكار  كالمك عنأما : رابعاً( :يقول عادل
  .من كارل بوبر نفسه

... I see in modern Darwinism the most successful explanation of 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� Doern, G.V. et al., 2001. Antimicrobial resistance among clinical 

isolates of Streptococcus pneumoniae in the United States during 

1999–2000, including a comparison of resistance rates since 1994–

1995. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 45(6)1721–1729. 
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the relevant facts
�1�
.  

واقتباسك التايل ال يفيد أنه يسلم بصحة نظرية  ،"١٩٥٧" الكالم قدمي لبوبر يا رجل هذا
  ....التطور
  :كارل بوبرإليه  توصل ماآخر  اآلن إىل لننظر لكن

أن مفهوم التطور ليس نظرية علمية قابلة لالختبار، بل هو إليه  خالصة ما توصلت: بوبر يقول

  .�!�"برنامج ميتافيزيقي

فرع من أي  التطور قضية إميانية ال ختضع ألطر البحث التجرييب يف: "أيضابوبر  ويقول

  .���"فروعها

إىل  مغالطة أخرى أخي، وهي االحتكامإىل  ء اإلثبات باللجوءرب من عبأنت و( :عادل يقول الزميل
السببية والعناية والقصد والغاية واإلجياد (لنقاط مثل ما تقول من ) وليس العلم(فبما أنه ليس لديك إجابة  ،اجلهل

  ).من الالزمان والالمكان، ودليل احلدوث، ومعجزة خلق احلياة

  ).اولكن تكون صحيحة عندما تقدم لنا نظريتك تنبؤ ميكن دراسته حيادي ال يعين بالضرورة أن حجتك صحيحة، فهذا

  !!!كارثة يا زميل هذه

  شيء خارجنا حنن مطالبون بالتمرد على حقيقة وجود خالق هلذا الوجود؟أي  فمن

  ...الوجود غري مكتف بذاته هذا

  !يفسر ذاته بذاته وال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� [Popper,1957 , p.106; emphasis added]� 

�2� Karl Popper,(1976) “Darwinism as a Metaphysical Research 

Programme” Methodology and Science, p.103-119. 

�3� Karl Popper,(1976) Unended Quest: An Intellectual 

Autobiography, Vol.1 , P.133. 
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  !بديهي ودليلها املعطي املادي ذاتهأمر هي  -خالقإثبات  -وراء ماإىل  فاإلحالة لذا

  .نرصد بصمات اخللق والتصميم والوعي واالرادة واإلجياد والضبط واملعايرة الدقيقة فنحن

 ؟على التفسري اوهو تفسري ملاذا العلم صار قادر ،اخلالق هو تفسري ما علمناه وما فهمناه فاإلله
  !هو شرطٌ ملا نعلمه فاإلله ليس شرطاً ملا جنهله بل ؟وملاذا العلم موجود

لحة، فالعقل هنا ال يبتدع فرضية روتصووإمنا  ،وجود اإلله ليس حاجة مشروعة بل حاجة م
يعرب عن حاجة ضرورية ضرورة املاء واهلواء بل أوىل منهما، بل إن استيالء سؤال اخللق على 

مغروزة منذ وقت معلوم، فضرورة الصانع أمر ن يف النطق واحلكي ءوخواطر األطفال ما أن يبد
  .قبل تشكل الوعي ذاته ا،دمبكر ج

  .عن سؤال الصانع يف أقصى درجات فطريته ال ينفك فالعقل

 فبإنكارك السببية حني تتعلق باخلالق اضطررت الفتراض أن البعرة :قلت لك من قبل وكما
  !فخالفت بإحلادك املعقول ،جت البعري وكل شيءأنت

  .)أجناسأو  معركة الدين ليست مع أعراق(: دثيقول الكرمي املتح :عادل يقول

   .)إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون( :له وأقول

  .تطهري عرقيأو  معركة الدين ال عالقة هلا بإبادة :الكرمي املتحدث يقول
  .)وقاتلوا الذين كفروا: (له وأقول

  ":ابتسامة" اآلية يا عادل أكمل

﴿�¼��»��º��¹¸��¶����µ��´��³��²�¾��½﴾���.  

﴿�����u�����t��������s��r����q��p��o��nm���l������k����j��i��h��g��f﴾�!�.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تبِع معركة الدين مل تقم يوماً ما من أجل لون البشرة، وما : يقول الكرمي املتحدث :يقول عادل
  .كما حدث عند تفريغ األمريكتني من اهلنود احلمر ،ذلك من تفريغ قارات بأكملها

  "ابتسامة".شديد الضعف احلديث . غزوا تغنموا بنات األصفرا� :له وأقول

¿@Šßþa@ÉÓaëZ@ @

املناظرة احنرفت كثريا عن عنواا الرئيس بسبب حرص الزميل عادل على الدفاع عن  هذه
  ....اإلحلادمن منظور نسان إحلاده ال عن اإل

أن هذه نتائج الداروينية ال  ية لإلنسان، فقط يقرراإلحلادهو مل يتقدم بأي رد على النظرة  ولذا
  ، لكن ألست تسلم بالداروينية يا رجل؟اإلحلاد

  ؟داروينيةأن تكون متيز هي رؤية إحلادية قبل أي  ككائن مادي ليس لهنسان أليست رؤية اإل مث

املناظرة، وجتاهلت احلديث عن اإلنسان، أصل جتاهلت اإلجابة عن أسئليت وجتاهلت أنت  مث
وبالتايل ظهرت حدائق حيوان البشر  ،يستطيع حتليل ظاهرة الوجود اإلنساين ال اإلحلادوعن كون 

  ....وإفراز مادي متوقع ،وإبادة األعراق األدىن كرؤية إحلادية ،وقياسات حجم اجلمجمة

   !زميل عادل يا

ية، هل هي منظومة مشتركة يدخل فيها كل البشر، وكينونة مستقلة إنسان معىن كلمة ما
  الكاملةً؟  ألصحاا حقوقهم

  هي طرح مادي يدخل فيها البشر ككائنات مادية ختضع لإلطار املادي؟ أم

إنسان كنسان يف ذهنك قيمة اإل فقد حكمت بنهاية إحلادك، وأنه يستقراألوىل  كانت إذا
  !ومسوه ومركزيته وأننا لسنا أبناء هذا العامل، وهذا يعين ببساطة ميتافيزيقيا رؤيتك للوجود

يمة له، وأن وال قنسان وأنه ال معىن لإل ،ثانية فقد سلمت بأن اإلنسانية وهم فارغالكانت  وإذا
ا مقتل ماليني فمقتل ماليني البشر يعادل تطوري؛ إبادة حضارة بأكملها عملية تربز واحدة

، وتدمري أمة كاملة من األمم يعادل من منظور ت وعشرات الطفيليات مبجرد التربزامليكروبا
ة مضمضة للفم، فاملضمضة تقتل مستعمرات بكتريية متكاملة، فاختالف الباكتريا إحلادي عملي

سقتها يف رؤية امللحد أنا  هو اختالف يف الدرجة ال أكثر، وبالتايل كل الكلمات اليتنسان واإل
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  !يف حقيقتهمر هي شيء ال يذكر من األنسان لإل

هناك فرقًا جند أنّ أنواع احليوان تقدما، أكثر  وبنينسان ذهبنا نقارن بني اإلإذا مر واقع األ ففي
ا، انظر مثالًجوهريقطيع من احليوانات وهي تبحث عن الطعام وتتصارع من أجل إىل  ا مالزم

أسراره  غارق يفأو  ،بدائي خائف مشوش مبعتقداته ومحرماته الغريبةإنسان  إىل البقاء، مث انظر
نذ اللحظة اليت دخل فيها التاريخ ليس أنه خمتلف منسان ورموزه الغامضة، لقد انصب يف وعي اإل

أصل عن احليوان فحسب، بل ال معىن حلياته إال بإنكار والتمرد على هذا العامل املادي، بل إن 
يف القوة ناتج نسان بصدد الدفاع عنها هي تضعف كفاءة اإلنسان، فقصور اإلاآلن  القيمة اليت حنن

بل كمغترب  ،ال يسلك يف حياته كابن للطبيعةنسان فاإل عن التزامه األخالقي كما قال نيتشه،
  .ردة عن االنتخاب الطبيعي املزعومأكرب  ميثلنسان عنها، إن ظهور اإل

ليس كذلك، نسان لكن اإل. .الغريزة واملصلحة. .احليوان يدور بني املُثري واالستجابة إدراك
م الطبيعي، فاحلس اجلمايل واخللقي النظاإىل  ظاهرة ضد الطبيعة، ال ميكن بأي حال ردهنسان اإل

 ،لكافرينواهلداية املفـاجأة ألعيت ا ،ووخز الضمري األخالقي ،والوعي واملقدرة على مراقبة الذات
 عاملإىل  دائم التطلعنسان واعٍ وباختيـار حر، فاإل لٍاملطلقة على فعل اخلري والشر بشكواملقدرة 

  ..ثُم طُرد منه ،وكأنه كان فيه يوما ما ،هذا العاملحقيقي، وكأنه قد استقر يف وعيه مالمح آخر 

حياته بسيطة خالية من األسرار والطقوس الغامضة نت احيوانا كامالً لكنسان كان اإل فلو
واملعتقدات والرموز، وال يعرف احليوان شيئًا من هذا كله، وهنا يكمن معىن تلك اللحظة اليت 

  .صنعت عصرا جديدا

فئة من الناس فرضه كرؤية حصرية حتاول  ي الذياإلحلادالتصور ىل اآلن إ قلنانتا ولو
  :لإلنسان، فيا ترى

وما القاعدة اليت سينطلق منها ليقنع الناس بالقيمة من  ،ما األساس الذي سيعتمده امللحد - ١
  ؟أكثر  سيسلم بأن القيمة خدعة ميتافيزيقية الأم  منظور مادي،

. .ي هل سيدفعه لالنتحاراإلحلاداملعاق يف جمتمعه كيف سيتعامل امللحد مع امللحد  - ٢
  سيعارض النظرية ؟أم  وبذلك يكون قد خدم االنتخاب الطبيعي

  كيف يسلي الكادحني واملعوزين يف هذا العامل ؟ . .كيف يسلي امللحد املعاق عن إعاقته - ٣
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٤ - ب الطبيعي ؟ سيعاند االنتخاأم  ؟ا حبيث ال ينجبونهل سيقوم بتعقيم املعاقني ذهني  

وخاصةً العنيفة منها مثل  -ياإلحلادهل سيمنع املمارسات اجلنسية الشاذة داخل اتمع  - ٥
تطبيقه يف NAMBLAمجاعة النامبال حتاول  شذوذ الكبار مع األطفال الصغار الذي

  وما هي املربرات املادية لذلك املنع ؟  -أمريكا

على شيء خيتص أنك مل تعد متلك أجوبة هذه مخسة أسئلة أخرى أطرحها عليك، ويبدو  -
   !!!بعنوان املناظرة

البحث عن السعادة على األرض مبنظور إحلادي هو شكل من أشكال الغرور اإلنساين،  إن
وبداهة ال ميكن القول بوجود  ،ا يف الكونكزية اإلنسان، وأن له مكانا خاصوهو يعين القول مبر

  .املاديةأو  طبيعيةية مستقلة عن الغائية الإنسان غائية

له روح خاصة مستقلة عن نسان ية لإلنسان، فاإلاإلحلاديف الواقع وبعيدا عن تلك الرؤية  لكن
وجد لعبادة إمنا  على طراز داروين، ومل يوجد من أجل الصراع، امجيع املخلوقات؛ فهو ليس مفصلً

ـ أما  امرأة،أو  أسود، رجلأو  أبيض سواًء كان ؛ا كان من اتبع احلقاهللا، ومن أجل إقامة احلق أي
ي املادي فقد قام بتفكيك البـشر بصـرامة بالغة ليس فيها موطن للمشاعر اإلحلادالعقل 

  .اإلنسانية، والقيم الروحية

، يستحيل أن جند داخل عامل اإلحلادداخل منظومة نسان ا لإلأن جند تأسيسا عقلي يستحيل
. .يؤسس ألخالقياتهأو  يؤسس ملبادئهأو  يؤسس لقيمهأو  يسليهأو نسان ما يفرح اإل اإلحلاد

ال يصلح لتحليل ظاهرة  اإلحلادإن . .اإنساننسان يستحيل أن جند داخل منظومته ما جيعل اإل
  !اإلنساين وجودال

وظهرت مقاسات حجم اجلمجمة لتنقية األعراق،  ،ظهرت حدائق حيوان البشر اإلحلاد فداخل
  .اإلحلاديف إطار نسان رؤية متزنة لإلأي  وهذا وحده كاف لنسف

   ،فهو أكذب الناس فيما يزعم ،حجةأو  معىنأو  يزعم بعد هذا احلوار أن لإلحلاد وجها الذي

���z�����y��x��w����v��u��t��s}��|��{��� :اهللا عز وجل يف كتابه العزيز قال

��±��°��¯��®��¬�� «ª��©��¨��§��¦���¥��� �¤��£��¢��¡����� � �~�
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���à��L���K��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A�
���

�  

‰ŠÔí@òjîvÈÛa@ÕöbÔ§a@åß@òÇìà©@æeŠÔÛa@bäçZ@ @

١ - �� � �v� �u��t��s�|��{���z�� � � �y� �x� �w�
�!�

فمبعث النيب حممد ليس  ,
بل هو على العكس من ذلك ظاهرة مستمرة تتكرر بانتظام  ،حدثاً فرداً ليكون غريباً نادراً

لتقرير مبدأ  ؛واستمرار، ظاهرة تتكرر بالكيفية نفسها، وهذا يعد شاهداً علمياً ميكن استخدامه
  .بالوقائع املتفقة مع العقل ومع طبيعة املبدأ التثبت من صحة هذا الوجود رطوجودها بش

٢ - �¥����¤��£��¢��¡�������~�
���

فهم  ،وهنا تقرير من واقع نفسية الكفار أنفسهم ,
عي النبوة  ،ونقاوة طبعه ،الصادق األمني الذي اشتهر بينهم بزكاوة نفسه ايعرفون أن حممددما إوهنا م

  .هذا ذا إال على أجهل اجلاهلنيوال يلبس  ،بنيأكذب الكاذأو  ،أن يكون أصدق الصادقني
  !دون الثاينول يعلم ويسلم أنه من الصنف األ واجلميع

٣ - �²���±��°��¯��®��¬��«ª��©��¨��§�
وهنا حقيقة لألسف  ،��9

وكراهة احلق حىت  ،أن أغلب كفر الكافرين هو بسبب استمراء الباطل واالنكباب عليه ،نقررها
  .!نه يتطلب التزامات يكسل عنها الكافرولو كان ظاهرا، أل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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٤ - ���À� �¿� � ¾½� �¼� �»� � �º��¹��¸��¶� �µ� �´

Å��Ä���Ã��Â��Á�
لو اتبع اهللا سبحانه أهواء وطلبات الكفار لفسدت  ،���

قتراح على اهللا، ويظن امللحد أنه ا مرتلة من العلم تؤهلهم لالالدنيا، ويظن بعض الكفار أم قد بلغو
اليت تكون مقبولة عنده، ولو أجاب اهللا دلة لطلب أنواع من البينات واأل ؤهلهت بلغ مرتلة من العقل

وألصبحت مسة كل كافر ومعاند وملحد، فهذا يقترح أن يقتل  ،القتراح املقترحني الزدادوا عنتا
وآخر يقترح أن  ،أمامه، وذاك يقترح أن حييا ألف عام اأن حييي اهللا ميت رحوهذا يقت ،اهللا خصومه

��¿��﴿ :رجل فك قوة ألميتل ¾½��¼��»���º��¹��¸��¶��µ��´

��Å��Ä���Ã��Â��Á��À﴾�!�.   

اتبع احلق أهوائهم لفسدت السنن، لكن من فضل اهللا سبحانه أنه ال يقبل تعنت اجلاهلني،  فلو
وعاند واستكرب  ،فعنتا فانتفع ا من ،فقد أقام اهللا تعاىل ما يكفي من الدالئل والبينات والرباهني

  .���﴾¿��Å��Ä���Ã��Â��Á��À﴿ :عاند من

��C��B��A﴿ :حجة للكافر عند ربه بعد أن آمن الناس بالبينات وشهدوا للرباهني فال

��R��Q��P��O��N��M��L��K���J��I��H��G��F��E��D﴾�9�.   

٥- ��� � �Ð��Ï�� � � � �Î�� � ÍÌ��Ë��Ê��É��È��Ç�
���

فالنيب مل يطلب منك ما ال  ,
  !أنت وساعتها ستربح ، يصح عقلك إال بهتطيق، بل يطلب منك ما ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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واليت  ،فهو يرتع منه كل شيء، وال يبقي له إال احلدود املاديةنسان حني يتعاطى مع اإل اإلحلاد
كما يف الصورة - Skull Measurementطبقًا هلا يتم تقرير مكانته حسب حجم مججمته 

عترف الزميل عادل نفسه أا قضية علمية فال سبيل للتمرد عليها، واليت كما ي -الواقعية باألسفل
احلياة فقط حسب نسان صارت تتاح لإل اإلحلادأقفاص احليوانات، وبنسان دخل اإل اإلحلادفب

ا درجته على سلم التطور، واألدىن من البديهي أن تتما ضد االنتخاب  ،إزاحته سريعوإال كن
ألنه يعلم  ؛طيلة املناظرةنسان  يستطع الزميل عادل أن يدافع عن اإلالطبيعي والبقاء لألصلح، ومل

رف، وأنه سيدمر شيء من حقوقه هو حديث ميتافيزيقي صأو نسان أن جمرد احلديث عن اإل ينايق
كمنظومة وكينونة نسان إحلاده بنفسه، لذا هو آثر إحلاده على الدفاع عن اإلنسان، فالدفاع عن اإل

ليس نسان هذا يعين مبنتهى اهلدوء أن اإل ،ويتمتعون مجيعهم حبقوق ،ل البشريدخل يف مظلتها ك
يقينا أن الزميل عادل يعترف أعلم  ويف هذا توكيد على أصالة ظهور اإلنسان، لكين ،هذا العامل ابن

يف سلم نسان ي املادي حسب درجة اإلاإلحلادوال وجود خلرافة التصنيف  ،ومسوهنسان بقيمة اإل
 ومعىنوعزته نسان أثق أن أغلب امللحدين يشاركون عادل هذا الشعور يف كرامة اإلأنا و التطور،

وجوده، ففي الواقع لن يستطيع امللحد أن يكون حيوانا كامالً حىت ولو أراد ذلك من كل قلبه، 
... ويصيب ئا خيطإنسان أن يرفض التكليف اإلهلي بداخله، وسيظلنسان ويف الواقع لن يستطيع اإل

ولو كان ابن هذا العامل فما كان له أن  ،فكلّوألنه م ،إنسان ألنه ؛يرتقي ويتدىن... .ويؤمن يكفر
وما كان له أن تستقر ،يف ذهنه أفكار القداسة والنجاسة يتمرد عليه، وما كان لتمرده معىن ...

 ،ياتهيف احلقيقة لن يستطيع حتليل مجيع جوانب حنسان الصالح والفساد، فاإل... اخلري والشر
  .واستيعاب ذاته إال حني يدرك ويؤمن أنه خملوق هللا ،وضبط رؤيته للوجود

  أمحد عادل
  :املناظر عزيزي

من أنت املناظرة و أمن يبدأنت أن تكون تطالب ب كما ، يلنيثالث فرص مقابل فرصتتأخذ ن أتطالب بأنت 
  :بشرط واحد ولكن ،قبل بشروطكأميكن أن  ناأو ،خيتمها

مل تذكر  نإو ،لذلك قبلت شروطك امقنع اذكرت سبب ذاإ ،بب مطالبتك بفرص غري عادلةح لنا ستوض نأ
  .علينا االتفاق علي شروط جديدة نلتزم ا كالنا
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  :األوىلة املداخل

  .الغايةو األخالق جلها هيأل اإلحلادم يرفضون أالدين أصحاب  عياليت يدسباب األإن أهم 

 ايف الدين موضع النقد، هل هي فعلً األخالق اليت حتث على ةص املقدسماذا لو وضعنا كل تلك النصو لكن
  .دياني األبعكما يظهر ملت ةمحيدأخالق 

وكل هذه هي  ،احملتاجني، والعطف على ،،ومساعدة الغري ،،،، والصدقاتةحيث الدين على املعاملة احلسن -١
لٌثُم عتكون جيب أن ل ثُاملُ ههذنسانية،، فمشل لإلاأل ةالنظرمام أينكر ذلك،، لكنها كلها تتالشى أحد  ،، الىظم

أول ه نتالدين، فليس هلم ذمة، وهذا ما بي ذاتباع هأن هم ليسوا من باع الدين نفسه فقط،،،، بينما مأتحنو  ةموجه
  ."ةالتوب"يات يف سورة اآل

املؤمن القوي �اع الدين نفسه تبأو املخالفني للدين،،، بل هي بني ال تظهر فقط حن ديانيف األ ةالعنصري -٢

  . هأمرهم امرأوا لَّفلح قوم وأال � ، نساءالن على والرجال قوام� , خري من املؤمن الضعيف

حصر  ،،، وال يؤخذ العبد بسيدهة، ختتلف عن عدة احلرة، وعدة العبدةختتلف عن دية احلر "ةالعبد"ة األم ةدي
  .هم عناصر الدينأأحد  اليت هي ةنصريشكال العأعلى قريش،، وكل ما شابه من  ةاخلالف

ملك اليمني،، كثار من ذكر ومباشر،، واإل حهلي واضح وصريإنص أي  ا تأ،، وهي اليت مل ي ةالعبودي -٣
الذي يقصر أو  ،سالمي بالذات ذهب جلعل حترير العبيد هو جزاء وعقاب للمخطئله اإلن اإلإوتشريع السيب،، بل 

   .ةوفك الرقب ةبالكفارى سموهي ما ت ة،يف العباد

  .األخالق ن الدين حيث على حسنأا ذلك االدعاء با قاطعا نرفض رفضكثر جيعلنأهذا و كل

  :ةالثاني ةاملداخل

  .واالستخفاف بعقول البشر يف النص الديين ،يف مواكبة العصر ةمالئمة النصوص الديني عدم

ن أرجل قانون ميكن له أي  الترتيل،، وكذلك أسبابمن ذلك فهو مرتبط بأكثر  نهإالديين ثابت، بل  النص

خذنا مثالًأللنص التشريعي القرآين بالذات، فلو  ةم عشرات النقاط الناقديقدا فقطا واحد: ���O
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إىل  ن لنأتواآل ،

  :يت تشريع نقابة املعلمني، سنجد اآلحتليل هذا التشريع بنفس الطريقة اليت حللنا ا ذلك البند يف

١- أ :مبعىن ،طالق صفة سرقة عليهاإع بتحديد احلاالت اليت ميكن مل يقم املشرتعريف معىن  نه مل يتم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .السرقة

٢ - ميكن أن ع بتحديد معىن كلمة قطع، فنحن نتحدث اللغة العربية، ومعىن قطع مل يقم املشرحيتمل عدة معان.   

  .اء والغذاءقطع عنه املأ .أ

  .قطع عليه الطريقأ .ب

  .قطع له من القماش ذراعاأ. جـ

  .قطع عليه سبل النقاشأ .د

٣- أو  اهل من يسرق رغيفً :، مبعىنقامة احلدإينطبق عليها ميكن أن ع بذكر الشروط اليت مل يقم املشر
مواله؟يكون عقابه كمن يسرق قوت الشعب وأا سدينار!!  

٤- مكان القطع ع بتحديدمل يقم املشر،  من الكتف؟أم  القطع من الرسغ فهل سيتم  

٥- ا سيقع عليه ذلك البالغ حديثًأو  ع بتحديد السن الواجب وقوع احلد فيها، فهل الطفلمل يقم املشر
  احلد كالرجل البالغ الراشد؟

٦- عليقه، وفقا حىت لتأو  قامة احلد،،إلأما استثناءات،،،، أي  يوجدميكن أن ن كان أع مل يبني املشر
  .كاذأو  ملتغريات احلياة يف هذا اتمع

٧- قامة احلد على نفس الشخصإن كان ميكن تكرير أع بتوضيح مل يقم املشر.  

  !!ميكن اعتماد هذا كنص تشريعي؟ فهل

على ذلك بقية النصوص، ،،، وللخروج من هذا املأزق تدخل البشر برأيهم واضعني القياس واالجتهاد  وقس
ا، وهو التشريع البشري الذي نطلق عليه دستور ؛منطلق التشريع حبد ذاتهإىل  حل،، ولكن هذا سيعيدناأو  كمخرج

هم تلك التشريعات هي ما أولعل  ،لتتالئم مع العصر الذي عاش به ؛تشريعاتنسان فمنذ قدمي الزمن وضع اإل

ف بقانون بوكخريوس املصريرِع
���

.  

ا للعصر التشريعات تمعه وفقً ن يسنأهو من يستطيع  فقط،نسان ن اإلأمن الثبات ما ميكننا من اجلزم ب وهي
  .هفيش يالذي يع

الدين  ؛تباع الدينأال لطاملا طرحه الكثري من فهي مبثابة رد على سؤ ةيف هذه املناظر األخريه مداخليتأما 
  .على حممدعابوا به أو ،يف القرآن لذكروه أًن العرب وجدوا خطألو  :سالمي، والذي يقولاإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ان اجلميع يعلم بان التاريخ يكتبه املنتصر، لذا فاننا عند قرائتنا للتاريخ االسالمي من قبل املؤرخ املسلم  حيقية
  .سردأي  تناقض يفأي  فيظهر له ،ان جيمع البيانات ويبوألناقد الذي جيب عليه بعني اإليه  ننظرجيب أن 

ريخ حلياة اتأقرب  عدوي ،وهي الدليل املادي الوحيد الذي وصلنا(ن هشام ،، تنقل لنا سرية ابةبداية الدعو :اولًأ
، واختلفت اشخص ٩٠ـال ة،، حيث هاجر معه قرابةاملدينإىل  مث هاجر ا،عام١٣ه ى قومدع ان حممدإ ،حممد

  ةمبدة الدعو ةا مقارنالضئيل جد دوبعد هذا العد ،شخص ١٨٠ إىل ن وصل عند ابن كثريأإىل  الروايات يف العدد

  .اعام ١٣باملتوقع منها يف نظر حممد ملدة  تأمل ت ةاحملمدي ةن القرآن والدعوأن حنكم بأ فلنا

ي جمنون أف مقاتل،، واآل ١٠ه واممكة جبيش قإىل  عاد ان حممدأ، خيربنا التاريخ ةاهلجرة واستمالك القو بعد
ويثرب  ةحملمد يف مكمر األ ، فاستتبةاملنطق ش كهذا يف ذلك الزمن وتلكذلك الذي سيخرج يف مواجهة جي

وعمان  ،واليمن يف اجلنوب ،لشمالتبوك يف اإىل سالم وامتدت راية اإل ،جنم حممد عطَ، وسةوالقرى ااور
   .والبحرين والبصرة والكوفة

  !!!!؟دخله مقتنعا مكربا مسبحا حبمد اهللا الذي هداه هلذا الدين سالمهل حقا كل من دخل اإل ولكن

ريخ اوملا وصلنا من نقل عرب الت ،خالقهأودخلت يف دينه حلسن  ،االعرب قد اتبعت حممدكانت  حقا هل
  .سالمي يف هذا اخلصوصاإل

ي وغريه ممن فها هو الطرب ،)من حيث ال يدري(ن ما حدث كان غري ذلك إ :املؤرخ املسلم نفسه يقول لنا نإ
اعهم مبوت حممد،،، وهنا حيق لنا مبجرد مسسالم وا عن اإللمني ارتدن معظم املسأخيربونا  ةكتبوا عن حروب الرد

  !!؟سالمء مقتنعني مبا جاء به اإلالل،،، هل حقا كان هؤاءن نتسأ

  :خرآخرى نطرح سؤاال أناحية  من

 ،ويسودها االحنالل اخللقي األخالق العرب معدمةكانت  العرب؟ هلأخالق  فضل جديد يفأي سالم لإل هل
  .بكل جديدم سالفجاء اإل

متم منا بعثت ألإ"  :سالمي بقول حممدال يقر الدين اإلأ ؟ومل تعرفه العربسالم اجلديد الذي جاء به اإل ما
  .األخالق وجد مكارمأل :ومل يقل ".مكارم الخالق

  !!؟جبديد تأمل يسالم ن اإلأا بعلم ،نسانلإلسالم نتحاور يف نظرة اإلا إذً فكيف

  :اعرنقول كما قال الش اخريأو

    ما بقيت األخالق مماأل مناإ                            

  :ومل يقل الشاعر

  .ما بقيت ديانمم األاألإمنا                             
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  هيثم طلعت.د

  ...بالزمالء جمددا مرحبا اهللا واحلمد هللا؛ سماب

، األخالق جلها هيأل اإلحلادم يرفضون أالدين أصحاب  عياليت يدسباب األإن أهم (: عادل يقول الزميل
  ).والغايه

  ....ومغالطة منطقية ،فضيحة معرفية يا زميل عادل هذه

 اتلقائي اوليس موقفً ،ة فعل ميتافيزيقية جتاه الدينهو جمرد رد اإلحلادألن  .فضيحة معرفية :نقول
  ....حىت تضعه يف مقابل الدين

ة فعل غري هو جمرد رد اإلحلادوعي ومطلق الوجود، بينما هو عالقة تلقائية فطرية بني ال فالدين
  .مبعىن أنه لو مل يكن هناك دين فلن يكون هناك إحلاد... تلقائية جتاه الدين

تسليمك : أوالًهذا يعين ... بسبب كذا وكذا اإلحلادن املسلمني يرفضون إ :تقول يل فعندما
  .بهم لك وهذا أشكرك عليه وأُسلّ ،آخر دين اإلحلادبأن 

ألن  ؛م لك بهوهذا ما ال أُسلّ ،يوضع يف جمال مقارنة مع الدين اإلحلادتسليمك بأن : ثانياً
 الفطريةأو  الوجدانيةأو  سواًءا العقلية ،غربلتها على كل املستويات هو سفسطة تافهة تتم اإلحلاد

  !وجهاالدينية، وما هذه املناظرة إال درس لكل شخص يتوقع أن لإلحلاد أو  العلميةأو 

 األخالق بسبب اإلحلادفهذا ألننا ال نرفض  .ن هذه العبارة حتوي مغالطة منطقيةإ :قويلأما 
شيء، أي  شيء، وال يفسرأي  على امستقل اال حيمل دليلً أصلًا اإلحلادتتوهم، أنت  والغاية كما
غتها مرهون بفرضيات صا ئهو وعي طار اإلحلادشيء، وال يصلح ألي شيء، فأي  وال يصلح
وحضارية طارئة، فهو ظاهرة تتمدد وتنكمش وغول يصحو ويغفو، يف حني يبقى  فيةشروط ثقا
  . ال يتجزأ من التكوين النفسي العام االدين جزًء

جت ذلك أنت وسيزول بزوال الشروط اليت ،أثر لسياق ثقايف حضاري نفسي خاص اإلحلادف
  .السياق

 والمركزيات ،)أسئلة املعىن واخلري والشر( تناقضاتهو حمل قابل لسياق ثقايف مترع بال اإلحلادو
وهنا ينجذب احملل القابل لذلك  ،)أسئلة اهلوية والتعايش( وتعدديات ،)أسئلة السلطة واحلرية(



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  .اإلحلادالسياق املتناقض فينشأ 

ابتسامة -والغاية األخالق فقط بسبب اإلحلادن املؤمنني يرفضون إ :وتقولأنت  تأيت مث
  !!تعجب

حيث الدين على املعاملة احلسنه،، والصدقات ومساعدة الغري والعطف على احملتاجني، (: عادل يقول يلالزم
  ).ينكر ذلكأحد  وكل هذه هي مثل عظمى ،، ال

  ينكر ذلك؟؟؟أحد  ال

  هذا يا زميل ؟؟؟؟ ما

  !ية بالعاراإلحلادبذلك كفرت بإحلادك ووصمت كل الفلسفة الكهنوتية التبشرية أنت 

يا زميل يقوم على الرؤية املادية للوجود، وعلى مركزيات داروينية ال تنفك عنه مثل  اإلحلاد
  .االنتخاب الطبيعي والبقاء لألصلح وتنقية األعراق

  .باملُثل هذا ينسف إحلادك نسفًاأنت  تؤمن فعندما

فكرة وسائل الوقاية الصحية وتدخل الدولة " :Herbert Spencerهربرت سبنسر  يقول
ة الصحية ملواطنيها وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات اإلنتخاب الطبيعي، وكذلك يف احلماي

  .���"حماولة محاية املرضى واحلرص على بقائهمأو  مساندة الضعفاء

   :أحدى أسئليت اليت مل تجب عنهاكانت  أنا ولذا

 ..ي هل سيدفعه لالنتحاراإلحلادكيف سيتعامل امللحد مع امللحد املعاق يف جمتمعه  - ١
  ؟سيعارض النظريةأم  وبذلك يكون قد خدم االنتخاب الطبيعي

  سيعاند االنتخاب الطبيعي ؟أم  هل سيقوم بتعقيم املعاقني ذهنيا حبيث ال ينجبون - ٢

  !حني يتحدث عن املُثل ينسف ذاته بذاته اإلحلادف

ثة أسس ملوإىل  واستندت اإلحلادية فقد جتاوزت األخالق تتحدث عن منظومة املثل فكونك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Social Status, p.414-415� 
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  مل يكن اهللا موجودا فلماذا التمحك يف ظالله؟إذا  ميتافيزيقيا لن أمسح لك ا، يا رجل

مكابرة لفطرتكم واستجداء لقيم ليست لكم وترويج أشياء ال متت لعاملكم املادي  كفاكم
  !بصلة

قلوب الذي ال إله إال هو لن جتدوا مربرا للكفر سوى العناد وشيء من الغرور، أصلح اهللا  واهللا
  !العباد

ن هم ليسوا باع الدين نفسه فقط،،،، بينما مموجهه حنو اتتكون جيب أن املثل  اهذف(: عادل يقول الزميل
ةيات يف سورة التوباآلأول باع هذا الدين، فليس هلم ذمة، وهذا ما بينته من ات.(  

  ...عن اإلسالم ئًاالكالم يعين أنك ال تفهم شي هذا

ومل ينشأ إال يف حاضرة  ،فرأهل الذمة هو مصطلح إسالمي صكان مصطلح إذا  رجل يا
تباع هذا الدين، فليس أن هم ليسوا من م": وهو يعين مباشرةً غري املسلمني، فكيف تقولسالم اإل

  ".هلم ذمة

هو الضمان الوحيد للتعدديات الدينية واألثنية داخل حاضرته، فال توجد تعددية سالم اإل بل
قوا ل املختلفة أن يطبحفهي وحدها اليت تجيز ألصحاب النة اإلسالمية، شرعية إال يف الدول

لزلعلماينمان بالدستور املدين اشرائعهم فيما بينهم، بينما املسلم الفرنسي واألرثوذكسي الفرنسي م 
  . الفرنسي، وال حيق هلما تطبيق شريعتهما يف األحوال الشخصية

ولدها اج ابنته فجموسي تزو" :هذه املسألة -ب الفقهكتأكرب  وهو من -كتـاب املغين ويف
وهذا مقبول يف  ،فهو يتحدث عن زواج اوسي من ابنته ،"فلهما الثلثان ،مث مات عنهما ،بنتا

  .من الدساتري العلمانية األخرى للدياناتأقرب  سالمفاإل ؛الشريعة

أعضاء  يلثدنية فالبد من موافقة ثيف الدولة املأما يقتل، سالم قَتل اخلليفةُ يف دولة اإل وإذا
  .وهذا متعذر ،الس

فهي  ،حتل مشكلة الذين ال يؤمنون بالدينكانت  إذا العلمانية( :يقول السيد فضل اهللا وكما
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   .��� )ختلق مشكلة كبرية للذين يؤمنون بالدين

 علمت يا رجل أن األرثوذكسية املسيحية يف مصر هي هبة اإلسالم، وقد حتولتأما  مث
  .مزابل على يد الرومانإىل  مصرإىل سالم الكنائس األرثوذكسية قبل دخول اإل

األرثوذكسية معرضة نت االكهنة والقساوسة هائمني على وجوههم يف الصحراء، وك وكان
وأتاح هلم حرية ممارسة  ،كنائسهمإىل  إال وأعاد القساوسةسالم لالنقراض، وما أن جاء اإل
نيامني يف تلك الفترة بابا الكنيسة األرثوذكسية وبطريرك الكرازة عقائدهم، وقد كان األنبا ب

  �!� !بعد أن ذحبوا أخاه أمام عينيهعاما ١٣يف الصحراء طيلة  ارباًاملرقسية ه

ال تظهر فقط حنو املخالفني للدين،،، بل هي بني اتباع الدين  ديانيف األ ةالعنصري(: عادل يقول الزميل
  ).نفسه

ألنك عندما  ؛يار إحلادكاوسقوطها إال أا حتوي كالعادة  رغم من تفاهتهاالكلمة على ال هذه
وقيمته، وهذه نسان يف وعيك إال مسو اإل وال يستقر ،ترفض العنصرية هذا يعين أنك لست مبلحد

ها من هذا العامل املاديأمور ال نستمد!  

لفني للدين،،، بل هي بني اتباع الدين ال تظهر فقط حنو املخا ديانيف األ ةالعنصري(: عادل يقول الزميل
  )."املؤمن القوي خري من املؤمن الضعيف" :نفسه

 وفي كُلٍّ ،عيفالْمؤمنِ الض اللَّه منإىل  خير وأَحب الْمؤمن الْقَوِي� :رجل أكمل احلديث يا

ريخ �  

  .السك جعلك تتخبطإن هذا فيه مطلب لعلو اهلمة ال أكثر، لكن يبدو أن إف مث

  .)نساءلان على ول قوامالرجا(: عادل يقول الزميل

��A﴿ :يف الشرع ويف مقام الواجبات واجلزاء فكلنا سواءأما تكليف ال تشريف،  هذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� = ,.BY�Z [$O\!HH� 

  .طبعة مكتبة احملبة ٢٤٩صالسنكسار اجلزء األول  كتاب�!�
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  ).مراهأمرهم أوا لَّفلح قوم وأ ال( :عادل يقول الزميل

  :فيلزمين أن أثقل معرفتك ببعض النقاط اهلامة ،و أنك قاصر يف املعرفةهنا يبد لألسف

 وليس الواليات اخلاصة مثل الرئاسات - اخلالفة- هذا احلديث خاص بالوالية العامة - ١
وزيرة عمر بن اخلطاب كانت  الوزارات، وإال فإن الشفاء بنت عبد اهللا العدويأو 

  . رضي اهللا عنه
 American Academy of،ريكية للعلوم العصبيةأقرت األكادميية األم - ٢

Neurology  اجلهات يف العامل ختصصاً يف علوم املخ واألعصاب، باختالف أكثر

تيح هلا وظائف إدارية علياجوهري يف تركيبة مخ الرجل عن املرأة مبا ال ي�!�.  

 ،٢٠٠١ يف تقرير شامل أصدرته األكادميية الوطنية للعلوم بالواليات املتحدة عام - ٣
 ،أثبتت فيه وجود فارق جوهري حقيقي بني مخ املرأة والرجل يوجب تعامل خاص

  . ���حىت فيما يتعلق مبعاجلة األمراض

موضوع استغالل، ويف كال احلالني أو  موضوع إعجـابإىل  املرأة اإلحلادأحـال  - ٤
حتـولت  فقد ؛يف طوابري املوديالت ةأة من شخصيتها، وهذا نالحظه بشدهو حيرم املر

  .حيوان مجيلإىل   مميـزإنساين املرأة من كائن
بينما الرجل حتت  ،Homo parietalisتندرج حتت تصنيف  اإلحلاداملرأة يف  - ٥

  .أن املرأة كائن أدىن من الرجلأي  ،Homo frontalisتصنيف 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٩٥(اآلية : سورة آل عمران ���

�2� Congress of American Academy of Neurology, April 1999 

www.sciencedaily .com. 

�3�  sexual differentiation of human brain and behavior vol4p.425. 
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دراسة حجم اجلمجمة يف القرن التاسع عشر أثبتت وجود فرق جوهري يف حجم  - ٦
ن إ :يقول Bruccaوكتب كارل بروكا  ،% ١٩ -١٢ الرجل مبقدار املخ لصاحل

  .مخ املرأة أضعف بكثري من مخ الرجل
حجم املخ اخلاص باملرأة يكاد يطابق ذلك اخلاص بالغوريال، واملرأة تأيت يف املرحلة  - ٧

فلى من مراحل تطور اإلنسانالس���.  

فاملرأة يف  ؛اء البهجة على البيت، وإضفيرى داروين أن املرأة ال تصلح إال ملهام املرتل - ٨

  .�!�البيت أفضل من الكلب

ا غوريال وحيوان أدىن، فاملرأة عندكم رمسي ؛سالمال أُجيز لك أن تتحدث عن املرأة يف اإل إذن
. .س، واجلنة حتت أقدامهـامقد وكائن روس عندنا حنن فهي رمزأما والكلب أفضل منها، 

الرجل عالقة مقدسة، وعلى الرجل ميثاق غليظ حنو رعاية املرأة ومحايتها  والعالقة بينها وبني

�]��\��[����^��: من كل سوء إحاطتهاو
���

�  ولُ اللَّهسلَّى  -وقال رص

لَّمسو هلَيع اللَّه- :�هلأَهل كُمريخ كُمرييوأنا  خلأَهل كُمريخ � يذمرالت هجرأَخ .  

  .)ةختتلف عن دية احلر - ةالعبد - ةاألم ةدي(: عادل يقول

  ،،،من قصور معرفتك باإلسالم هذا

ة صورة من صور جاريته بأيأو  ضرب مملوكه فكفّارته أن يعتقه، وكذلك من يؤذي عبده من
  .عن اجلاينالعفو أو  يقبل العبد اين عليه بالتعويضإن مل  املعنوي، فضالً عن القصاصأو  اإليذاء البدين

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Gould, The Mismeasure of Man, p.105. 

�2� Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-

1882, New York pp. 232-233. 

���  �	
�+$%,�� : ����!��� 
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من �: الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال روى
هذا إىل  واستناداً.  قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن خصى عبده خصيناه

واحلديث . قتل عبداً متعمداًإذا  يقتل قصاصاً أن احلُرإىل  احلديث الشريف ذهب الرأي الراجح
 قطع طرفاًإذا  قتص منهيأي قتله، واألطراف، إذا  يقتل ،السيد يقاد بعبده يف النفسعلى أن  لدلي
. الشفة كما يف القاموسأو  اليدأو  األذنأو  إذ اجلدع هو قطع األنفجزءاً من جسم العبد؛ أو 

وهي إزالة ، اإلسالم وحشية اليت سادت يف كل األمم قبلعادة خصي العبيد ال أيضاوحيظر احلديث 
على اغتيال رجولة أقدم  ي العبد الذكر، ونص احلديث صراحة على خصي السيد نفسه إنخصيت

  .العبد املسكني

  .)وعدة العبده، ختتلف عن عدة احلره(: عادل يقول

  !اجتهاد فقهي ال نص عليه هذا

  .)على قريش ةحصر اخلالف(: عادل يقول

  !طرقه فيها ضعف احلديث

  ٠)هم عناصر الدينأأحد  اليت هي ةشكال العنصريإوكل ما شابه من ( :عادل يقول

بتسامة ا" على العنصرية، فقط أحاديث ضعيفة واجتهادات فقهيةاآلن  تأت بدليل واحد حىت مل
  ."تعجب

كثار من هلي واضح وصريخ ومباشر،، واإلإنص أي  ،، وهي اليت مل يايت ا ةالعبودي( :عادل يقول الزميل
سالمي بالذات ذهب جلعل حترير العبيد هو جزاء وعقاب له اإلن اإلإيمني،، وتشريع السيب،، بل الذكر ملك 

   .ةوفك الرقب ةوهي ما تسمى بالكفار ةالذي يقصر يف العبادأو  ،للمخطئ

  ).األخالق ن الدين حيث على حسنأعاء با ذلك االدا قاطعكثر جيعلنا نرفض رفضأهذا و كل

على هذه الشبهة اليت هي بالغ جهدكم يف البقاء  أن أردأريد  ألين ؛مللفأنك فتحت هذا ا رائع
  !على شقاوة الكفر

ة العمل واحلياة هو حتما سينتقد منظوماآلن  البداية أحب أن أقرر أن الذي ينتقد العبودية يف
طاع استق: ويف تعريفها الرمسي ،"عبودية جزئية" فاحلياة الوظيفية هي رق جزئي الوظيفية اآلن،
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شخص ما، ويتقاضى مقابل ذلك أو  شركةأو  ساعات معينة من وقت املوظف لصاحل مؤسسة
فهو  ،ملعاصرةوال يستسيغ مسألة الرق فقط بسبب ا ،اآلن ، وهو يستسيغ املنظومة الوظيفيةأجرا

، بل إن الفرق اجلوهري بني الرق واملنظومة ، ومل يعاصر مسألة الرقمعاصر للمنظومة الوظيفية
يفية هو فرق زمين ال قيمي، فاملنظومة الوظيفية هي رق وقيت، وسخرة جزئية كما يتفق على الوظ
  .عوناملُشر ذلك

åØÛ@₣î±‰bm@òÛd�½a@Ý–ÐŽã@bäÇ…bZ@ @

العبودية هي مرحلة أساسية يف تاريخ اجلنس البشري، ومن مقتضيات عصور بشرية  :أوالً
  .أصيلة

وال فلسفة وال مذهبا وال فرقة، إال وأجازت الرق ال يوجد يف تاريخ البشرية ديانة  :ثانيا
  .واعتربته بديهة وجودية

 –حمل البشر اآلالت اليت حلت  –اختفاء الرق يف القرن املاضي كان فقط لظهور املكائن  :ثالثًا
  .وإال فالرق كان وسيظل موجودا ما وجد اإلنسان

لمي وال فلسفي وال إحلادي مينع من ال يوجد مانع ديين وال أخالقي وال مادي وال ع :رابعا
والذي يزعم أنه يوجد مانع يتفضل بطرحه باألدلةممارسة الرِق ،.  

ولكن فقط نتيجة . .لرهافة إحساس األسيادأو  مل يتوقف الرق فجأة لضجر العبيد :خامسا
  .استغناء مباشر عن العبيد باملكائن اليت ظهرت يف القرن املاضي

وانتهاء العبودية مل يكن عن وعي  ،خ ناقدا للعبودية على طول اخلطمل يعرف التاري :سادسا
العبيد ومل يكن عن شفقة األسياد، وإمنا جاء كنتيجة بديهية لعدم احلاجة إليهم، وكما قلنا فقد 

  ".التلو أمطرت السماء حرية ألمسك العبيد مظ"  :ولذا يقول نيتشه.. .حلت املكائن حمل العبيد

  :وسنذكر بعض األمثلة ،مفهوم الرق مفهوم مقبولعلى أن لها أطبقوا الدنيا ك وفالسفة

  وكان من أشد املؤيدين هلا واحلريصني عليها ،بدهيأمر كان أرسطو يرى أن العبودية  - ١

  .عند مستوى ما من العبودية أيضاالذي خيضع للقانون هو  :قال أرسطو - ٢

  .يدمجهورية أفالطون الفاضلة ال ختلو من العب - ٣
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  .يؤيد هيجل العبودية بشدة ويرى أن العبد حيقق متعته يف خدمة سيده - ٤

  .���بدون عبيد ال وجود ألمريكا الشمالية :يقول كارل ماركس - ٥

عتراف، ويف هذا هي الرغبة يف نيل االنسان يرى هيجل أن الغريزة األساسية يف اإل :سابعا
إىل  وهو يف ذلك يسعى ،د حيقق متعته يف خدمة سيدهاإلطار فالعبد حيقق غايته متاما، حيث أن العب

فهو  ء،ال يعرف أنه ينقصه شي أصلًا ألنه ؛الرغبة يف االعتراف، والعبد ال يتمرد على سيده أبدا
رغباته املادية حيققها من أموال سيده ورغباته فوق املادية مثل الرغبة يف االعتراف حيققها برباعته يف 

حتقيقًا هلذه الرغبة، لذا فالعبد ال يشعر أنه أكثر  إخالصا لسيده كانر أكث عمله، بل وكلما كان
فالعبد يف البداية  ،العبيد ردعبد، بل يتحرك يف إطار عقالين يستوعبه ويستوعب سيده، لذا مل يتم

  ."متاما كالسيد" الدور املطلوب منهإىل  والنهاية مسوق

شاسعة هم أفقر  وا ميلكون أراضٍوالذين كان ،ميةامللوك يف أمريكا القد" يقول جون لوك  :ثامنا
فهذا صحيح على املستوى املادي ومستوى املتع اليت  ."جنليزي يف ورش مانشستر إا من عامل مادي

حيصل عليها العامل، لكن امللك لديه من يعترف به فتزداد سعادته، فالسعادة قيمة نسبية ال عالقة 
  .هلا بالوسائل املادية املتاحة

يف حلظة ما عندما حنتاج للعبيد سيعود العبيد خاصة وأنه بعد اختراع األسلحة النووية  :سعاتا
خيسر العامل كل التكنولوجيا ميكن أن حلظة أي  ظهرت يف األدب العاملي فكرة احتمالية، أنه يف

 تجلمنل the road warriorاحلديثة ونعود للخيل واجلمال مرة أخرى، ويف فيلم حمارب الطريق 

  .�!�االسترايل جورج ميلر، نرى حضارة مستقبلية قائمة على اخليل والعربات اليت جترها احليوانات

 ة العمل واحلياة الوظيفية اآلن، هو حتما سينتقد منظوماآلن  الذي ينتقد العبودية: كما قلت إذن
اعات معينة من استقطاع س: ويف تعريفها الرمسي عبودية جزئية، ،فاحلياة الوظيفية هي رق جزئي

، وهو يستسيغ شخص ما، ويتقاضى مقابل ذلك أجراأو  شركةأو  وقت املوظف لصاحل مؤسسة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://www.marxists.org/archive/marx/410.htm� 
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 فهو معاصر للمنظومة  ،وال يستسيغ مسألة الرق فقط بسبب املعاصرة ،اآلن املنظومة الوظيفية
هو فرق زمين ، بل إن الفرق اجلوهري بني الرق واملنظومة الوظيفية الوظيفية ومل يعاصر مسألة الرق

   !رق وقيت، وسخرة جزئية كما يتفق على ذلك املُشرعونال قيمي، فاملنظومة الوظيفية هي 

كانت  أن يصور األدب الغريب، بالصورة القامتة ملعاملة العبيد اليتول االرق ليس كما حي أيضا
مالك خري شاهد عرب جتري يف الدولة الرومانية، فقد كان الرقيق أئمة الدنيا وعلماء الدين ودولة امل

  . الزمان

واحلفاظ على حقوق الرقيق هو الوصية . .عرب التاريخ وعرب اجلغرافيا بدهيأمر الرق  إذن
  " ٢١-٥سفر التثنية " العاشرة من الوصايا العشر يف التوراة 

إىل  الرسالة" ووجوب طاعتهم من قبل العبيد هو وصية اإلجنيل  ،على حقوق األسياد واحلفاظ
  " ٦:٥سس أف

فقد  ،بِدعا من الرسل ، ومل يكن النيب صلى اهللا عليه وسلمديانبِدعا من األسالم يكن اإل ومل
  .جاءت الوصية مباشرة حبفظ حقوق الرقيق يف اإلسالم

  :حقوق الرقيق يف اإلسالم حفظ
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سبحانه من أراد أن يتزوج من أمته أن ينكحهـا بإذن أهلهـا وأن يعطيهـا مهرهـا أمر ف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣٦(اآلية : سورة النساء ���

  .)٢٥(اآلية : سورة النساء �!�
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  !!كامالً

 .....فتاي وفتايت :وليقل .عبدي وأميت :ال يقولن أحدكم� -٣
 ���

�   

إنّ إخوانكم خولكم جعلهم اهللا حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يده فليطعمه مما � -٤

 ....فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم ؛يأكل وليلبسه مما يلبس، وال تكلفوهم ما يغلبهم
 �!�.  

صار الرقيق يف الدولة اإلسالمية ملوكًا وحكـاما، وأصبحت فترات تارخيية كاملة يف  ولذا
  ].يف مصر ليك ادولة املم[ را على الرقيق بعض الدول حكْحكم 

ـًا أشد حرصا على الرقيق من اإلسالم وال يكفي أن تعلم أن . .يعرف تاريخ اإلنسانية دين
هناك ثالثة يون أجرهم مرتني يوم القيامةؤت:  

  والكتاب اآلخر، مث أدركين فآمن يبول رجل آمن بالكتاب األ - ١

  مة فأعتقها وتزوجهاله أكانت  ورجل - ٢

  .ى حق اهللا وحق مواليهدأوعبد  - ٣

  .الذي يطيع سيده له أجره مرتني والعبد ،الرجل لو أعتق جاريته وتزوجها له أجره مرتني إذن

لوال  ،والذي نفس أيب هريرة بيده� :قال أبو هريرة رضي اهللا عنه يف احلديث املُتفق عليه ولذا

  . مملوكوأنا  ألحببت أن أموت ،مياجلهاد يف سبيل اهللا واحلج وبر أ

-العربدة الرومانية  –ال ختتلط عليك الصورة النمطية اليت رمسها الغرب عن الرقيق  إذن
  !!..والصورة اليت حددت لنـا أُطرهـا اآليـات واألحـاديث

  ؟حيق للملحد أن ينتقد مسألة الرق هل :يبقى السؤال لكن

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .صحيح مسلم ���

  .متفق عليه �!�
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  :ن جييب عن اآليتأن ينتقد امللحد مسألة الرق عليه أ قبل

هذه هي كوريا الشمالية، وداخل اآلن  الدولة الوحيدة امللحدة على وجه األرض - ١
عرف بإىل  االدولة يتم تقسيم الناس رمسيسم السوجننب اسادة وعبيد، يف نظام ي

Songbun نسانوحسب هذا النظام، يتم حتديد كمية الغذاء حسب طبقة اإل، 
هذا ... واألماكن اليت يدخلها اعة العمل املسموح وكذلك يتحدد حسب طبقته طبي

النظام معمول به منذ قرابة نصف قرن ومل نسمع أن ملحدأو  اا عربيعلمانيا مترد ا غربي

  .��� ؟..قدهنتا أومر على هذا األ

أليس التمرد على الرق هو مترد صريح على الداروينية وعلى قانون كوين حيكم  - ٢
  لألصلح ؟وهو قانون البقاء  - عتقدكم طبقا مل  -وجودنا

  أليس التمرد على الرق هو مترد على احلتمية املادية ؟ - ٣

خاب األقوياء واألكثر نتا عرب على االنتخاب الطبيعي  ةًأليس الرق يساعد مباشر - ٤
الداروينية قضية نت اوك ،صحيحا اإلحلادوكان  ،، إذن لو كان امللحد ملحداسيادة

  أليس كذلك ؟. .لحدعودة الرق قضية حياة امل حتمية، ألصبحت

  ا حىت يتبناها امللحد ؟هل متت الربهنة عليها علمي. .األخالق ما معىن - ٥

على أنه لطخة بروتوبالزمية ثالثية األبعاد، حدود الطبيعة هي نسان امللحد ينظر لإل - ٦
أ يف الرق مث ى له أن يستوعب اخلطحدوده وقوانني املادة هي قوانينه، فكيف تسن

  ينتقده ؟

 ،، إذن ليس هلا مصدر مادي" تشفري يف اجلينات"ال يوجد لألخالق ترميز جيين  - ٧
  ا ينتقد من خالله عملية الرق؟كيف يتبىن امللحد منوذجا أخالقيف

  ما هو الضمري الذي ينادي امللحد من خالله خبطأ الرق ؟ مث

  ..!!.ايتافيزيقيم امللحد عن الرق هو دفاع يف حقيقته ملوث دفاع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� http://en.wikipedia.org/wiki/Songbun� 
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  هو الضمري ؟ ما

  ؟ األخالق هي ما

  ؟نسان هو اإل من

  ..!!.مل يكن لألخالق وجود مادي يف اجلينات فباطلة هي كومة الفضائل يف هذا العامل إذا

ري يسري عكس الضمألن  ؛وهذا حتما مستحيل  ،مل يكن للضمري تفاعل كيميائي يفرزه إذا
  .!!.به فباطل هو االستدالل ،املادة

  .!!.هي لغو فارغ :قُلأو  فاألخالق غري موجودة ،مل يكن اهللا موجودا اإذً

حدود الطبيعة . .وإمنا يأيت يف قمة اململكة احليوانية على أحسن تقدير ،اًإنسان ليس فامللحد
حىت أو  يلفظهاأو  قوانني الطبيعةأو  ال يعقل أن يتمرد على تلك احلدود املادية. .املادية هي حدوده

  ا ؟سريها املُقدر هلا سلفً هل الذرة تتمرد على خط. .يفهم معىن التمرد عليها

امللحد يف أحسن حاالته تقوده املادية احلتمية والبيولوجية الداروينية والبقاء لألقوى  إذن
  ..واالنتخاب الطبيعي لألصلح

اليت  األخالق يمةقأو  مركزيتهأو نسان مل يستطع امللحد أن خيرج بدليل على تفرد اإل إذا
يف  ئشيء سيأي  شيء جيد يف هذا العامل، وال أن ينتقدأي  فلن يستطيع أن يربهن على ،حيملها

  .!!.هذا العامل

دخل هذا العامل برأس مال أخالقي مبدئي نسان اإل.. .جاء مبقدمة مساويةنسان صراحةً؛ اإل لكن
شيء وقوانني نسان اإل.. ادية حتميةتفكيكه طبقًا لفلسفة مأو  يستحيل تبسيطهنسان اإل. .رهيب

اليت  الرقولذا هو ينتقد الصورة املشوهة من  ،متاما امللحد يدرك ذلك..!.متاماآخر  الطبيعة شيء
  .ورث رؤيتها عن أنظمة العبودية يف الدولة الرومانية القدمية

  ! الصور املشرقة للعبيد يف دولة اإلسالم بعض

  .ميالدية ١٨١١إىل ١٢٤٠م، منذ عام عا ٦٠٠مصر قرابة ليك ااملم حكم

، بل لوال خيانة حممد علي كان حتت سيادة املماليكسالم نصف تاريخ مصر والشام يف اإل
  .سادة الدنياليك اوجرميته الشنعاء حني قام بذحبهم يف مذحبة القلعة الشهرية، لظل املم
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  .مجيع املقاطعات والواليات حيكمها مماليككانت  عهدهم ويف

ويف احلديث الصحيح أن النيب . .ال مينع الرقيق أن يكونوا سادة الدنياسالم أن اإل اآلن الشاهد
 . وإن كان عبدا حبشيا ،والسمع والطاعة. .أُوصيكم بتقوى اهللا� :قال صلى اهللا عليه وسلم

  .!!.أُمرنا بالسمع والطاعة للرقيق حني حيكمون بالدنا

أن قدم إىل  ا رقيقًا وظلوا رقيقًا زمنا طويالً،إن قطز وبيربس حني وصلوا حلكم مصر كانو بل
فاجتمع قطز باألعيان والقضاة واألمراء، وطلب منهم مجع املال لتكوين  ،بالد الشامإىل  التتار

 موطالبهم أن يكاتبوا أنفسه -رمحه اهللا–بن عبد السالم فقام اإلمام العز  ،جيش مصري عمالق
واملكاتبة يف الشريعة اإلسالمية هي  ،فسهم بأموال عظيمةحىت يقتدي م باقي املماليك، ففدوا أن

وهذا حق جوهري من حقوق الرقيق يف  ،أن يدفع العبد مبلغا من املال لسيده مقابل حريته
 لةما قيمة املكاتبة يف دو: هنالكن السؤال . .وبالفعل ظهر اجليش املصري العمالق  ،سالماإل

  ؟.وارفة الظالل واخلري واألماندلة ابودية يف دولة إسالمية عاإلسالم، وما مدى أمهية التخلي عن الع

من أعظم جيوش الدنيا، وقد هزم املغول يف ليك اسادة الدنيا وكان جيش اململيك ااملم وكان
  ..١٢٦٠معركة عني جالوت عام 

صر على الربتغال نتا السلطان اململوكي قنصوه الغوري الذي حكم مصر والشام واحلجاز، أيضا
من سالم ، ودافع عن عدن وعن ديار اإل١٥٠٨تريد تطويق أفريقيا يف موقعة ماالبار عام  اليت

  .!!.هجمة املستعمر اجلديد

جهود عظيمة يف شق الترع ومشاريع عمالقة، ومل يكن يف الدنيا جيش ليك اللمم وكان
النكراء يف  ولوال خيانة حممد علي وجرميته.. .إال جيش اخلالفة العثمانيةليك ايضاهي جيش املم

 نممر وهللا األ ،وعلى استعمارهاسالم حق املماليك، رمبا ما جترأ املستعمر الغريب العفن على ديار اإل
  .!!.قبل ومن بعد

ولذا متىن أبو هريرة .. فأجرهم ضعف أجر السيد بنص احلديث.. .سادة اآلخرة أيضا والرقيق
  .!!.أن يصري عبدا يف دولة اإلسالم

  .!!.لصورة النمطية وليس الرقاملشكلة هي ا إذن
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بن حارثة وأم أمين ومسية بنت خياط، كلهم فإن بالل بن رباح وعمار بن ياسر وزيد  وإال
ويف التابعني من . .رقيق وكلهم عظماء الصحابة رضي اهللا عنهم، وما قلَّل رِقهم من قيمتهم شيئًا

 عباسابن عمر وعكرمة موىل ابن العلماء الرقيق العدد الكبري، منهم احملدث العظيم نافع موىل 
وجماهد وعطاء ومكحول وابن سريين واحلسن البصري وسعيد بن جبري، أئمتنا وسادتنا رضي اهللا 

  .!!.عنهم أمجعني

بشأن قطع يد السارق واعتراضه على كون القرآن مل يفصل يف  "عادل"عن حديث الزميل أما 
يا زميل السنة  -بتسامة تعجبا-كر للسنة النبويةهذه املسألة، فيبدو أن الزميل هنا ينتقد حماور من

  !النبوية شارحة للقرآن ومفصلة مله، هذه إشكالية على من ينكر السنة النبوية ال أكثر

  !معىنأي  هذه ليس هلا مداخلتك

ن يسن أفقط، هو من يستطيع نسان وهي من الثبات ما ميكننا من اجلزم بان اإل( :عادل يقول الزميل
  ).ا للعصر الذي يعش بهتمعه وفقً التشريعات

إمالئية ولغوية، إال أخطاء النظر عن أن نصف الكلمات اليت تكتبها تقريبا حتتوي على  بغض
هنا تفترض أن التشريع خاص بالزمن أنت ا، فالعبارة تتحدث عن نقطة مجيلة جد أنك يف هذه

  ....الذي يعيش فيه املشرع وال يتجاوزه

 ،ض التشريعات، لكن أن تطلق هذه الدعوى لتشمل التشريع اإلسالميقد يصح يف بع وهذا
  :هنا قد أتيت جبناية كربىأنت ف

حممد صلى اهللا تعلم أن تشريع راعي الغنم الذي كان يرعى الغنم على قراريط ألهل مكة  هل
  م؟ هم وقوانينهتشريع هذا الرجل أصبح دستورا يستمد منه األولون واآلخرون مواد عليه وسلم،

القانون  أصوليف دراسة مستقلة أن  Marcel A. Boisardبويسارد . مارسيل أ يقرر
  . الدويل احلديث مستمدة باألساس من دواوين الفقه اإلسالمي

  .مستمد من الفقه املالكي Napoleonic Code , French civil codeنابليون  وتشريع

للتشريع والقانون يف عدد من املؤمترات ومت االعتراف بالشريعة اإلسالمية كمصدر عاملي  بل
 -٢.م١٩٣٢القانون املقارن الدويل يف الهاي عام  -١:منها) م١٩٣٢(الدولية العلمية منذ عام 

املؤمتر  -٤.م١٩٣٨مؤمتر القانون املقارن يف الهاي  -٣.م١٩٣٧مؤمتر الهاي املنعقد يف عام 
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م ١٩٥١دويل للقانون املقارن شعبة احلقوق بامع ال -٥.م بواشنطن١٩٤٥عام  ويلالد
اعتبار التشريع اإلسالمي مصدرا  -أ:قرارات هامة هي اتوقد صدرت عن هذه املؤمتر.بباريس

أي  أو إىل القانون الروماينإىل  الشريعة اإلسالمية قائمة بذاا ال متت -ب.رابعا ملقارنة الشرائع
متثيل الشريعة اإلسالمية يف  -د.ألمكنةصالحية الفقه اإلسالمي جلميع األزمنة وا -ج.أخرىشريعة 

  .القضاء الدويل وحمكمة العدل الدولية

كونك تريد أن تسخف التشريع اإلسالمي حىت تنتصر إلحلادك الكهنويت التبشريي  إذن
فهذا جيعل مشكلتك مع احملاكم الدولية ومؤسسات اتمع الدويل اليت تعترف بعظمة  ،امليتافيزيقي

  .وليست معنا حنن التشريع اإلسالمي،

يف هذه املناظره فهي مبثابة رد على سؤال لطاملا طرحه الكثري من  األخريه مداخليتأما ( :الزميل عادل يقول
 ،وعابوا به على حممد ،يف القرآن لذكروه أن العرب وجدوا خطألو  :دين الدين االسالمي، والذي يقولاتباع ال

  ).املنتصر ن التاريخ يكتبهأن اجلميع يعلم بأ يقيةقح
 أيضاوال قيم ويتعمد الكذب، وأخالق  هذه دعوى صحيحة يف حال كان املنتصر بال :أوالً

  !ة وثيقة للمهزوم يسجل فيها احلقائقوهو انعدام أيآخر  هلذه الدعوى شرط

صاراته كان نتا يف قمةسالم من أكذب الناس، فاإلأنت فسالم عندما تربط هذه الدعوى باإلأما 
  .يومأول نضباط للقيم اليت أسس هلا من يف غاية اال

مل يسجل فيما ترك لنا من وثائق إال كل احترام وتبجيل وتوقري  ةاملهزوم يف قمة حنق أيضا
  !من أن حتصىأكثر  والشواهد يف ذلك ،سالمونيب اإلسالم لإل

 ١٣ا يف نظر حممد ملدة باملتوقع منه تأمل ت ةاحملمدي ةن القرآن والدعوأن حنكم بأفلنا ( :الزميل عادل يقول
  ).عام

بل وبدايات تلك احلقبة أرى عجائب يف هذه  ،لتلك احلقبة املكيةأنا  الواقع عند قرائيت يف
  :النقطة ختالف تصورك السطحي متاما

تعاين فيه الدعوة األمرين كانت  ويف الوقت الذي ،مثالً يسجل يف بدايات الدعوة فالقرآن
���x��w��v :يوم الدينإىل  ويسجل حقيقة بقاء الدعوة ،سالميةيسجل حقيقة عاملية الرسالة اإل
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وينسبون  ،الدعاوى الزائفة عرب التاريخ يتقدمون يف دعاواهم ألنفسهم مع الوقتأصحاب  أيضا
يف البالد بينما أو  ،ألنفسهم مراكز روحية أعلى مع كل امتالك ملساحة جديدة سواًءا يف القلوب

  .عاه يف بداية رسالتهحياته نفس ما ادآخر  عى لنفسه يفحممدا صلى اهللا عليه وسلم ادد أنّ جن

حتدث القرآن الكرمي يف بدايات الدعوة أن العرب سيكون هلم ذكر يف العاملني بسبب هذه  أيضا
هلباء أُمةً من اسالم الرسالة اليت ستغري شكل العامل لألبد، وبالفعل مل متض سنوات حىت خلق اإل

هذا  ضعلى القرون جيالً من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبداً لوال و ىواستبق ،ضخمة
¦���: فيها الدعوة على احملككانت  الكتاب م، وقد تقررت هذه احلقيقة يف اللحظات اليت

�¬��«���ª©��¨����§�
�!�

�  

االف  ١٠مكة جبيش قوامه إىل  عاد ان حممدأ يخبعد اهلجرة واستمالك القوه، خيربنا التار( :عادل يقول
  ).ي جمنون ذلك الذي سيخرج يف مواجهة جيش كهذا يف ذلك الزمن وتلك املنطقهأمقاتل، و

شأفة ارمني الذين قاتلوه أصل إذن كان بإمكانه صلى اهللا عليه وسلم أن يست أحسنت
، لكنه يف املقابل مل يرق نقطة دم وقتلوا أعز أهله وسلبوا أموال املسلمني ،بوا عليه األمموألَّ

  . õbÔÜĐÛa@ánãdÏ@aìjç‡a� :واحدة من دماء املشركني وقال مقولته اليت سارت ا الركبان

        !!!!هنا تأتي بدليل لنا أن نفتخر به على غائية الرسالةهنا تأتي بدليل لنا أن نفتخر به على غائية الرسالةهنا تأتي بدليل لنا أن نفتخر به على غائية الرسالةهنا تأتي بدليل لنا أن نفتخر به على غائية الرسالةأنت أنت أنت أنت 

سالم اإل ، وسطع جنم حممد وامتدت رايةةويثرب والقرى ااور ةحملمد يف مكمر استتب األ( :عادل يقول
  ).تبوك يف الشمال واليمن يف اجلنوب وعمان والبحرين والبصرة والكوفةإىل 

وأن رسالته  ،فقد أخرب النيب بعاملية رسالته ،ومعجزات النبوةسالم من بشريات دين اإل وهذا
  !ستصل اآلفاق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���  �	
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ي هداه هلذا ولكن هل حقا كل من دخل االسالم، دخله مقتنعا مكربا مسبحا حبمد اهللا الذ( :عادل يقول
  ).!!!!الدين

  .تثبت نقش اإلسالم :والثانية ،اإلحلادتنسف  :إحدامها ؛هنا أتيت على نقطتنيأنت  الواقع يف

ا ويف باطنه كافر، وهذا يعين أن فهو حديثك عن الذي يسلم ظاهري اإلحلاداليت تنسف أما 
يـة هو عامل موجود داخل النية هي األساس يف كل عمل وليس العمل املادي الظاهري، و عامل الن

 أنبلأن يقوم بنسان فينـا، وهو عامل احلريـات املطلقة، وداخل هذا العامل يستطيع اإلإنسان  كل
وعامل النية تستطيع أن  ،وهو عامل تتسـاوى فيه االختياراتأخس البذاءات، أو  التضحيـات

ال يوجد يف : "ا يقول نيتشهولذ ،شيءأي  تفعل بداخله كلَّ شيء دون أن يتغري يف العامل املادي
 دون لق،أخس اخلأو  أشرف اخللقأن تكون ، فعامل النية عامل تستطيع فيه "جهنم ضحايا أبريـاء

ما هو املربر  ،أن األعمال بالنيـاتسالم احلد الذي اعترب فيه اإلإىل  تغيري يذكر يف عامل الواقع،أي 
  منا؟إنسان  الدارويين لوجود عامل النيـة داخل كل

فهي إخباره صلى اهللا عليه وسلم حبدوث الردة مع أن هذا  سالمالنقطة اليت تثبت نقش اإلأما 
يف عصره، وكان الناس يأتون للدين أفواجاً وتسلخ ظهورهم لتركه فما يزيدهم متاما  كان مستبعداً
  .وقد كان ما تنبأ به صلى اهللا عليه وسلم ،اهذا إال متسكً

ن معظم املسلمني ارتدوا عن أخيربونا  ةه ممن كتبوا عن حروب الردي وغريفها هو الطرب( :عادل يقول
  ).مبجرد مساعهم مبوت حممدسالم اإل

واليت ال جند هلا دليالً يف دراستنا للتاريخ اإلسالمي إال  ،الواقع هذه إحدى األساطري الشائعة يف
  .هلفطات املعاصرين من احلاقدين

وإال ما كان أليب بكر قبل مبحاربة كل هؤالء، فالذين  ،امالعرب ال يعين ارتداد مجاع فارتداد
عامة أهل القرى أما  ،ارتدوا يف الواقع كانوا القيادات الظاملة اليت أُشربت حب الظغيان واجلربوت

واملدن والقرى  لكل القبائسالم فكانوا ثابتني على احلق، قائمني بالعهد، وقد ثبتت على اإل ،واملدن
و بعض أشجع و أسلم، و  ، والثقفيني واملدنيني وزينة و غفار و جهينة و بليالكربى كاملكيني
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  .���و هذيل و أهل السراة و جبيلة و خثعم يئثقيف، و عبس و طوائف من بين سليم، و ط

  :خرآا خرى نطرح سؤالًأمن ناحية ": الزميل عادل يقول

ويسودها االحنالل اخللقي  ،األخالق ب معدمةالعركانت  العرب؟ هلأخالق  فضل جديد يفأي سالم لإل هل
  ؟بكل جديدسالم فجاء اإل

متم منا بعثت ألإ( :سالمي بقول حممدال يقر الدين اإلأومل تعرفه العرب،، سالم اجلديد الذي جاء به اإل ما
  .األخالق وجد مكارمومل يقل أل ،)خالقألامكارم 

  !؟جبديد تأمل يسالم ن اإلأعلما ب ،نسانلإلسالم نتحاور يف نظرة اإلإذا  فكيف

تثبيتهم على ما هم عليه من إىل  الكثري من األمور الضابطة ألخالق العرب إضافةًسالم لإل نعم
  .اخلري والفضل والكرم

  :ـبسالم اإل فجاء

 :الذي يستغل فيه األثرياء املعوزين –ربا اجلاهلية –حترمي الربا الذي كان شائعا يف اجلاهلية  -١

﴿��x��w��v��u�¢�������������¡������~��}��|��{��z���y﴾�!�.   

  .���﴾[���^���_��`����c��b��a﴿ :حترمي وأد البنات واعتباره جرمية ال تغتفر -٢

أن قتل نفس سالم شيء، وقد اعترب اإلأقل  حترمي قتل النفس الذي كان مستباحا على -٣
واثيق والعهود الدولية املعاصرة بعد، وهذه مرحلة مل تصل إليها امل ،واحدة هو جرمية ضد اإلنسانية

 مابين ،ل املتعدد الذي ال يحصىحيث تقصر هذه املواثيق اجلرائم ضد اإلنسانية على حاالت القت
��T���S��R﴿: أن قتل نفس واحدة هو جرمية ضد اإلنسانية قال تعاىلسالم يقرر اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٣/٢٤٢(و تاريخ الطربي ) ٤٢-٤١ص(حروب الردة للكالعي  :انظر ���

�!�  �	
������� : ����!�H�� 

���  �	
���
;C�� : ����H, J�� 
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  .واجبة جعل التصدق على املساكني فريضة -٤

، واشترط كحد أدىن غسل لكامل البدن مرة كل ةبالنظافة العامة يف بيئة قاحلة املياأمر  -٥
  .ا يف املتوسطوغسل للجوارح مخس مرات يومي ،أسبوع

��z}��﴿ :اجلرائمأكرب  حترمي الزنا الذي كان شائعا عند العرب، واعتباره جرمية من -٦

�b���a��`������_�����~��}|﴾�!�.  

وكان يتغزل ا العرب يف  ،حترمي اخلمر وكافة أنواع املسكرات اليت تذهب العقل -٧
��G��F�������E��D��C��B��A﴿ :التنازل عنهإىل  ويعتربوا شيء ال سبيل ،معلقام

O��N��M��L��K��J���I��H﴾���.  

 :عرب اجلاهليةواليت كان يعاقرها  ،حترمي املقامرة وكافة صنوف الغرر يف التعامالت املادية -٨
﴿��`��_�� �^��]��\���[���Z��Y��X��W��V��U��T��S��� �R��Q

�e���d��c��ba﴾�9�.  

يهنا لكن فيما قلنا نتا وأضافها، ولو سردناها ماسالم هناك الكثري من القيم اليت منحها اإل املهم
  .يغين عن كثري مما مل نسرد

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وكان لب مداخالته يدور حول  ،ظرة األساسيةالزميل عادل مل يتعرض ألطروحة املنا لألسف
 ،وبفضل اهللا قد تعرضت مبا فيه الغنية ملوضوع املناظرة ،، لذا أجدين يف اخلتاماإلحلادالدفاع عن 

  ...واخلالق اإلحلادفأحب أن أُركز يف ختام مناظريت على  ،نسانلإل اإلحلادورؤية 

أم يتمسكون بإحلادهم  "مسري"زميل وقبله ال ،"عادل"الحظته يف حواري مع الزميل  والذي
حديثنا عن اخلالق ال يلزم أن يكون هو اهللا سبحانه وتعاىل، وهذه إشكالية عند متحصها ألن  ؛فقط

يف حد ذاته ليس حل، وإمنا هو  اإلحلادفهي حتوي على معىن ضمين أن  ،يتبني أا يف قمة السخافة
  .موقف وقيت ال أكثر دجمر

ل العلماء والفيزيائيني واملفكرين والفالسفة حني يتفكرون يف اخلالق ال فإن كمر واقع األ ويف
ة صورة وثنية أذهام أيإىل  ولن يقفز ،يستقر يف أذهام إال صورة اإلله اخلالق الواحد املتجاوز

  .احتمال سفسطي بال معىنأي  أو أرضية،

ليس ألم ال  ديانمع بقية األ وخالفنـا. .وال يوجد معبود يف مجيع ديانات األرض إال اهللا بل
فجميع . .يعبدون اهللا، ولكن ألم جعلوا هللا شركاء يف الدعـاء والطلب والتصرف يف الكون

 ثنيـة؛الديانات إغراقا يف الوأكثر  حىت. .األرض تعبد اهللا وهو عندهـا اخلالق العظيم أديان
  "آهلة صغرية" أدىن منه مرتلةواعتربوهم ،  نسبوهم للخالقنيا له شركـاء متشاكسلكنهم جعلو

Subordinationism.  

ذلك املكان الصغري كان يوجد ثالمثائة وستون صنما، هدمت كلها يوم فتح  االكعبة مثلً ففي
 :قال القرآن على لسام… تتخذ وسائط متعددة إلله واحد كانت  لكن هذه األصنام.. مكة

��f��e�����d���c��b��a��`�
���.  

اهللا، وقد ألغى اهللا الواسطة بينه وبني خلقه على لسان مجيع إىل  إال تقربا وواسطةيعبدوم  ما
¥��¦��§��¨��©����ª»��¬®��¯���°��±���³��² :أنبيائه، ولذا يقول تعاىل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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األصنام فلم يكن العرب يعبدوا لذاا، ومل أما " :الشهرستاين عن أوثان العرب قدميا يقول
  ."جمرد قطعة من حجرتكن عندهم 

إنه يوجد يف اهلند قريبا من أربعة آالف من اآلهلة، وهذا ال مثيل له يف العامل، ومع ذلك  بل
اهللا سبحانه وتعاىل  وجتسيدات للكائن الواحد األعلى  ينظر هلذه الكثرة الكاثرة من اآلهلة أا صور

هت نتا وفيه أن النتيجة العامة اليت ،يف اهلنداحلكومة الربيطانية إىل  ، وهذا ما ذكره التقرير املرفوع

  .�!�إليها اللجنة من البحث هي أن كثرة اهلنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة يف كائن واحد أعلى

أن هذه األلوف من اآلهلة هي نفس ما تفعله الكنائس املسيحية من ] ول ديورانت[ ويرى
ولو للحظة واحدة أن هذه اآلهلة اليت ال  ذهن اهلنديإىل  فال يتطرق ،تقديس آلالف القديسني

  .���حصر لعددها هلا السيادة العليا

، ال يف "إفراد اهللا بالعبادة " فقد كان الرتاع بني الرسل وأقوامهم يف توحيد األلوهية  ولذا
 وإمنا ورد مبعرفة ،، وهلذا مل يرد التكليف مبعرفة وجود الصانع"إفراد اهللا باخللق "توحيد الربوبية 

األصنام أم  عبادومن ظن يف " :ابن تيمية رمحه اهللاسالم يقول شيخ اإل. .التوحيد ونفي الشريك
غري أو  ختلق احليوانأو  ،أا تنبت النباتأو  ،أا ترتل املطرأو  ،كانوا يعتقدون أا ختلق العامل

بالقبور للقبور  نيذلك، فهو جاهل م بل كان قصد عباد األوثان ألوثام من جنس قصد املشرك

  .��9"املعظمة عندهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���  �	
�?_�� : ����!��� 

 �٢٠٩ص  ٣جملد ] ول ديورانت[قصة احلضارة للملحد  �!�

 �املصدر السابق ���

 �١/٣٥٩: جمموع الفتاوى ��9
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واجلميع يؤمنون باخلالق، فالغريزة الدينية التوحيدية .. .اهللا فطرة البشـر مجيعـا فتوحيـد
  .وهي إحدى الرتعات اخلالدة لإلنسانية ،توجد يف كل األعصار واألصقـاع

أنقى سالم ن اإلفقط يقرر حقيقة ما انطبع يف الفطر من صفات اخلالق، ولذا كاسالم واإل
وهو منشور عقيدة  ،ديانات التوحيد على اإلطالق، وكان املنشور اإلسالمي هو منشور الفطرة

هو سالم مجيع أنبياء العهد القدمي وهو منشور الصبغة اليت صبغ اهللا الناس عليها، وكان الكفر باإل
  .باخلالق مباشرةً كفر

أو  فلسفًةأو  رج منه وهو يزعم أن دينامث خ ،من دخل ميدان البحث العلمي والعقلي ولذا
ه ئأكذب اخللق وأفجر اخللق يف ادعا فهو ،هو األقرب للعقل واملنطق والفطرةسالم فكرا غري اإل

  .مهما زعم من حيادية وعمق يف البحث

التصميم، لكن كل عاقل يتبني له أن كل أدلة الحظت دعوى أخرى خبصوص قصور  أيضا
ها من آثار التصميم بقدر ما حتمل من إدراك، كالنحل والعنكبوت واألميبا الكائنات احلية يصدر عن

درجة من درجات أي  ونواة اخللية واإلنزميات اهلاضمة واهلرمونات وكل شيء، فهناك تالزم بني
عن ذلك اإلدراك، لذلك حنن يف موقع القوة لكي نعمم هذا  ئوالسلوك التصميمي الناش كاإلدرا

يف كل أنظمة الوجود، فتقريرنا بوجود املُصمم ليس  األصل جد ما ينفيه بل هوألنه ال يو ؛التالزم
نقطع به حىت يرد ما أصل فهو  ،حتكما وإمنا بناًءا على مشاهدات مطردة مل خيرمها استثناء حقيقي

ية اإلثباتية اليت حنملها، فقضيتنا هي قضدلة نفيا ال تقل قوة أدلته على تواتر قوة األ األصل ينفي هذا
من الطراز  أيضاية هي قضية ال عقلية وال منطقية اإلحلادعقلية ومنطقية من الطراز األول، والقضية 

  .األول

إن مسة التعقيد ال ينفك عنها موجود، والتعقيد دليل مباشر على إرادة، فالتعقيد مرتبة زائدة  بل
التعقيد؟ إن كمون على مرتبة وجود الشيء، فهل يوجد شيء هو موجود فقط بال أدىن درجات 

  .صفة التعقيد يشمل الذرة واإللكترون واخللية وبذرة الفاكهة واهلرمون وكل شيء يف الوجود

مع عدم سذاجة االحتكام  كما يظن امللحد ،تفسرينا ال يرتبط بواقع اخلربة البشرية فحسب إذن
  .للخربة البشرية، ولكنه تفسري لقياس بعض الطبيعة على بعض
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شرية قاطبةً تعجز عن الوفاء بشرح نفحة من نفحات التصميم الكامن يف أدق إن خربات الب بل
أدق األنظمة املادية يف الذرة ونواة الذرة وحديقة حيوان اجلسيمات أو  األنظمة احلية كاخللية،

Particle Zooحيط بكلمات اخلالقحيط مبا بقي من أسرار، علينا أن نولكي ن ،: ﴿���������Å��� � � � � �Ä��Ã

��Æ��������Ô�������Ó��Ò��������Ñ��Ð���������Ï��Î��Í��Ì��������Ë��Ê����É���È��Ç﴾���.  

  .�!�﴾¯���°��±���³��²﴿ :أن نحيط حبدود أمره قبل ذلك وعلينا

إن الصدفة اليت يروج هلا امللحد ويدفع ا يف وجه اخلصم، هي اليت تعترب مر يف واقع األ بل
ة نظرنا لألمور يف تفسري ما حولنا، والواقع أا مل خترج خارج فهي حالة ذهنية تتبع طريق ،سفسطة

تعقيدي،  ظامنأي  دور للصدفة يفأي  نطاق احلالة الذهنية حىت يومنا هذا، فلم يثبت العلم التجرييب
وحالة ذهنية  ،دور هلا يف تعقيد نظام حيايت بسيط، بل هي حمض افتراض عقليأي  إذ مل يتم رصد

  .عةغري مرصودة وال واق
والزمن مل يظهر  ،شرط الصدفة هو الزمنألن  ؛جتد حديث عن الصدفة يف الفيزياء إنك لن مث

واملادة مل تظهر  ،إال مع ظهور العامل، والشرط الثاين للصدفة هو وجود املادة اليت تطبق نفسها عليها
  .إال مع ظهور العامل

عبرت عن قناعايت الداخلية، بطريقة لقد " :مل يتردد داروين نفسه يف نفي الصدفة حني قال ولذا

  .���"واضحة وناصعة أن الكون ليس نتاج صدفة

أدلة وليس على  ،اإلدراك املباشر لكشف التصميمأدلة إن برهان التصميم واخللق يعتمد على  مث
ورأيت آلة معقدة فحتما ستدرك أن  ،الكواكب املهجورةأحد  القياس، فمثالً عند نزولك على

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �)١٠٩(اآلية : سورة الكهف ���

 �)٦٨(اآلية : سورة القصص �!�

�3�  Charles Darwin to W. Graham, the Life and Letters of Charles 

Darwin, vol.1, p.285� 
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  .فهو إدراك مباشر وليس دليل عقلي له مقدمات ميكن طرحها للتفنيد ،ميمهااآللة مت تص
إشارة أي  الكوين أن رصد cosmosإن كارل ساغان امللحد الشهري يعترب يف مسلسل  بل

  .معناصل االتوحتاول  معقدة من الفضاء اخلارجي سيعين نشأة حضارة عمالقة
ستدالل على وجود يكفي امللحد لال اعقلي اتوفر دليلً -حروف-إشارة حتمل بضعة بتات جمرد

 ٣حضارة عمالقة وحياة وتقانة عالية يف ناحية ما من الكون، يف حني نفس امللحد يتظاهر بأن 
أو  حكمةأي  بليون رسالة داخل اجلينوم حتمل شفرات ورسائل وظيفية غاية يف التعقيد ال متثل

  .���﴾�F��E��D��C��B��A﴿ :إرادة

احلفريات إناء يف منطقة ما من العامل، فإم يبحثون فورا عن حضارة مندثرة  وجد علماءإذا  بل
  . يف تلك املنطقة رد وجود إناء

الذي يفيد العلم –القرآن الكرمي تعتمد مباشرةً على اإلدراك العقلي املباشر أدلة  وقوام
����Ä﴿ :مقدماتإىل  ال القياس العقلي الذي حيتاج -الضروري �Ã��Â� �Á� � �À

�Ó��Ò�����������Ñ��Ð��Ï��Î��Í��Ì���ËÊ��É��È��Ç��Æ���Å﴾�!�.  

قاطبةً تقوم على معاندات عقلية يف قمة السخف العقلي والتبجح  اإلحلادأدلة املقابل قوام  يف
والشيئية يف  يف املُحدثزلية املنطقية والشواهد البديهية، فتفترض الوعي يف العدم واألدلة لكل األ

نتقال لألفضل واال ايةاحلياة يف الال حي، وذاتية التنسيق والضبط والعنإىل  نتقالاالالالشيء، وذاتية 
 ،ولالكفرية قضية جحد للعقل يف املقام األ اإلحلاد، فتصري قضية "الفوضى"على مستوى الكاوس

عاندة للوجدان يف اجلوهروم: ﴿���Æ��Å�������������Ä��Ã����Â���������Á��À�������¿��������¾��½�������Ç﴾���.  

†à§aë@´½bÈÛa@l‰@�@ @

@ @ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �)١٤(اآلية : سورة النمل ���

 �)٥٣(اآلية : سورة فصلت �!�

 �)١٠(اآلية : سورة امللك ���
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  هيثم طلعت.د
ال يسعين إال أن أشكر اجلميع، وأشكر اإلشراف على طول أناته وصربه، وأشكر  ،النهاية ويف

احلكم على هذه املناظرة اهلامة وما يترتب عليها من قيام حجج هو للمتابعني، أما احملاور على أدبه، 
  .ا باحلق وهو خري الفاصلنيننا ربنويوم القيامة يفصل بي
  .ا ورسوًالوبمحمد صلى اهللا عليه وسلم نبيً] ،ديًناسالم وباإل ،ارضيت باهللا ربً]

  !عليكم والسالم                           
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 املناظرة الثالثة
بني الدين خالق املناظرة حول األ

  واإلحلاد
  هيثم طلعت.بني د

  !overlordوامللحد      
ðˆÛaë@kz�ãa@bèäßNN@ @

pŠu@bèqa†yc@¿@ô†näß@†îyìnÛa@óÜÇ@òØj‘@oã�ã⁄a@@ @
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  هيثم طلعت.د

كثريا معضلة اخلريا ما يتحدوملاذا  ،ث امللحدون عن معضلة الشر ويتناسون املعضلة األكرب إ
  ما هو املربر املادي هلذه املعضلة ؟.... .ما العلة لوجوده.... .اخلري موجود يف هذا العامل

. .فما قيمة اخلري بل واخلري الكثري يف هذا العامل ،فناء واالنقراض هو مصري كل حيوإذا كان ال
  ؟..ملاذا اخلري موجود وبوفرة

مبا  األرضيقصد : "يف فندق كما قال الشيخ ندمي اجلسرأنت تقيم فيه فأنت  هذا الفندق الذي
ال يحصى من حولك  هذا اخلري الذي". ونِعم ال تحصى ،وسكن وراحة ومستقر ،فيها من خريات

  ملاذا اخلري موجود ؟؟... .ياإلحلادما هو مربره 

  ؟.......!!.ما هو تفسري امللحد ملعضلة اخلري يف إطار إحلادي وليس يف إطار ديين

حصى إحلادي؟؟..اكيف يتم تربير ذلك اخلري الذي ال ي  

ف عام ما ذكرنا منه تربير كل هذا اخلري يف العامل الذي لو جلسنا نتحدث عنه أل كيف يتم
 الثوابت الفيزيائية املدهشة يف الكونإىل  ا من تركيب الذرةفاخلري موجود يف كل شيء بدًء ،..شيئا
نسان نسبة اهلرمونات يف اجلسم اليت لو تغري جزء من املليون يف املليون منها لتحولت حياة اإلإىل 
ا فبالفعل علمي ،...ألفناها ال نشعر بقيمتها م امللموسة اليت من كثرة ماعوماليني الن ،..جحيمإىل 

مثال ثابت طول بالنك لوال أنه ثابت ألصبحت  ؛..نعمة واحدة من النعم ال نستطيع أن حنيصها
قاعة أنت وأنا  ختيل لو أن ثابت بالنك ليس ثابتا كنا عندما ندخل ،اجحيمنسان حياة اإل

 ،...ري معديت يف معدتك وأمعائي يف أمعائكفتص ،احملاضرات حتدث لنا خاصية التداخل واحليود
وهي نعمة بسيطة من مليارات النعم اليت ال  ،ولذا فاحلمد هللا أن ثابت بالنك ثابت بالفعل

  .!!.ندركها

ومع ذلك هو  ،اا مستحيل فيزيائيهذا املثال مستحيل مادي ،..مثال آخر يف معضلة اخلري
فالنقطة اليت بدأ منها  ،شة من نقطة يستحيل وجودهاهذا املثال هو نشأة الكون املده ،..موجود

ا هذه النقطة علمي ،..ويستحيل تواجد شيء أصغر من طول بالنك ،الكون أصغر من طول بالنك
، ٣٧أس ١٠حرارا  -ا اجلدار الثاين الذي ال ميكن جتاوزه فيزيائي -تفوق حرارا حرارة بالنك 

. .ا أن تتجاوز احلرارة جدار بالنكويستحيل فيزيائي ،٣٢أس  ١٠حني أن حرارة بالنك هي  يف
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ففي خالل جزء من مائة على سرعة الضوء مليار مليار مرة، هذه النقطة توسعت بسرعة تزيد  أيضا
عت النقطة اليت بدأ منها الكون من حجم أصغر مباليني املرات من ألف جزء من الثانية توس

أقل  ليصبح حجمها حبجم اموعة الشمسية يف ؛ااضيوهي نقطة نصف قطرها صفر ري ،الربوتون
 كيف صارت هذه النقطة حبجم جمموعة مشسية يف حلظة ،..من جزء من مائة ألف جزء من الثانية

من جزء من مائة ألف جزء من الثانية يعين يستحيل أقل  وهذه اللحظة هي ،من أن تذكرأقل 
ا حدث فجأة تالؤم مذهل يستحيل حدوثها فيزيائيويف نفس تلك اللحظة املدهشة اليت  ،..تصورها

نسان آلالف الثوابت الطبيعية اليت لو اختل واحد منها مبقدار جزء يف مليار املليار لتحولت حياة اإل
 وهذه الثوابت ،وإشكاالت ال ميكننا استيعاا ،جحيم وعناء ال يطاقإىل  الذي سيظهر فيما بعد

 ،وثابت قطر النواة ،وثابت الطاقة الكهرومغناطيسية ،لكترونإلمثل ثابت اجلاذبية وثابت حجم ا
ا حدوث هذا املثال البسيط من كيف نفسر إحلادي ،.....اوغريها الكثري والكثري جد ،وثابت بالنك

  ؟.!!.كيف نفسر معضلة اخلري العظيمة املدهشة املستحيلة هذه..أمثلة اخلري اليت ال تحصى
overlord 

  .من أيام اإلنسان احلجري.. قبل األديان األرضموجود على ..اخلري والشر

  ملاذا؟

أو ، هذا ما جيعلك ترى أنثى الفهد ترعى وليد الغزال"واحلنان واالهتمام  ، تعلم الرعاية..غريزة األبوة واألمومة
إىل أن  اهيم الغريزيةإىل تعميم هذه املف ىأد.. حتور وتنميق هذه الغرائز الطيبة".. أنثى الكلب ترعى قططًا صغرية

  ..باحلقوق الكونية. بعض الليربالينيأو ما يتداوله .. تطورها ملا يسمى اليوم باإلنسانيةأدى 

  ..أما بشأن الكون

  .عليها ولوال ظروفها البيئية ملا كان، رغم كل الكوارث الطبيعية..لإلنسان مستقر األرض

  ..لكن حبجم الكون الشاسع الذي تدركونه مجيعا

اشعاعات كونية ".. "ال غذاء".. "وتال ص."".وكسجنيال أ"الكون فراغ ال يعيش فيه حي  م حجممعظ
  ."ثقوب سوداء"، "انفجارات كونية"، "أجسام كويكبية مدمرة"، "وجنمية قاتلة 

درجة ".. "أغلفة غازية حتوي غازات سامة .. "غري صاحل ملعيشته" ه قدم إنسانما قد تطؤ"أرض الكون  معظم
  ."أكثر شدةأكثر تكرار و كوارث طبيعية".. "طبيعة جيولوجية عنيفة".. "ا جد ا، أو ساخنةجد باردة حرارة

  .يف كوننا فرصة ضئيلة للحياة..وما مياثلها من كواكب غري مكتشفة بعد. ..األرضمما جيعل 
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  ؟..للكون ةوما الذي جيعلنا ساد..فما الذي مييزنا

  هيثم طلعت.د

  ).اإلنسان احلجريأيام  من.. قبل األديان األرضموجود على ..الشراخلري و(: أما قولك

ول األنسان فاإل. .اا وموحدكان مؤمنول األنسان واإل. .احلجرينسان موجودة منذ اإلديان األ
 وإنشاد املزامري دائم التطلع ،هو نفسه صانع العبادات واملُعتقدات والطقوس والرسوم على الكهوف

 ورمبا ،ومل يكن خيرج يصطاد إال وخيضع نفسه لطقوس غـاية يف التعقيد ،حقيقيآخر  عاملإىل 
. .لكن مل توجد مدينة بال معبد ؛توجد مدن يف التاريخ بال أسوار بال جيوش بال مصانعكانت 

النيانتردال إنسان  ؟؟ وحىت التطوريون القائلون خبرافةأي ملحد أليس كذلك هذه حقائق ال ينكرها
إىل  وكان يدفن ،هتمامإنسان النيانتردال كان يدفن موتاه بكل ا جرية اعترفوا أنالسابق للعصور احل

الذي أنا  واآلن. .وهذه تصرفات ال تبعث إال عن عقيدة دينية ،جانب موتاه العطايا والرموز
  نسان األول؟ي الذي ورثه اإلاألخالق أسألك بصدق ما هو مصدر رأس املال

هذا ما جيعلك ترى أنثى الفهد ترعى  ،واحلنان واالهتمام تعلم الرعاية.. ةمومواأل بوةغريزه األ(: قولكأما 
إىل تعميم هذه املفاهيم  أدى.. حتور وتنميق هذه الغرائز الطيبة. ".أو أنثى الكلب ترعى قططًا صغريه، وليد الغزال

  ).باحلقوق الكونية. الينيبعض الليربأو ما يتداوله .. تطورها ملا يسمى اليوم باإلنسانيةإىل أن أدى  الغريزية
ا ما حلادي؟؟ هذه كلمة ملوثة ميتافيزيقيإ؟؟ ما معىن كلمة غريزة من منظور هذا يا زميل ما

  الذي جرى لك ؟؟ 

ن إىل حد أ رةهناك غرائز كثرية محي" :يقول "األنواعأصل "يقول تشارلز دارون يف كتابه 

عطي قُراد نظرييت بكُليتهاائي القوة الكافية إلفستصورها رمبا سي..." ���.   

 THE GREAT"يف كتابه  Gordon R. Taylorويقول العامل التطوري الشهري 

EVOLUTION MYSTERY" يقول: "ال جند تفسريومع ذلك  ،ا ملعىن كلمة غريزةا واحد
   "....نثبتها وإال لسقطت النظريةالبد أن 

 ؛والتدرجيية يف الغرائز تعين املوت الفوري ا،االكتساب يكون تدرجيي؛ ألن الغريزة ال تكتسب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� the origin of species P233. 
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أن يكون حامال هلذه إما ا الرضاعة والبحث عن ثدي اُألم مبجرد الوالدة فإن الكائن احلي فمثلً
ا فال سبيل للترقي والتدرج يف اكتساب ميوت فور، أو الغريزة مباشرة محال كامال مبجرد والدته

موت فوري للكائن احلي فال سبيل للقول ، أو ملة فجائيةأا منحة إهلية كلية كاو إما  ،الغرائز
ليتزاوج مث يورث  أصلًا صاحب الغريزة األولية القاصرة لن ينمو؛ ألن بالنقل التدرجيي للغرائز

  .بل هو سيموت مبجرد والدته ،حفاد الذين سيطورون الغريزةإىل األ غريزته األولية

   ".غريزة"تراجع يا زميل عن كلمة 

دائمـا خالق واأل. .اليومإىل  مع املُحرمـات وال تزال كذلكاألخالق  قد ولدتيا زميل ل
ويف  ،يف حدود الطبيعةنسان فاإل. .نسانحترمي يناقض الغريزة احليوانية يف طبيعة اإلأو  مبدأ تقييد

 النسان لكن اإل. .عقل ا ذابل هو على أحسن الفروض حيوان ،اإنسان حدود قوانني املادة ليس
بن للطبيعةف كايتصر، ال يشعر بقيمته وقيمة القبس اإلهلي . .ف كمغترب عنهـاولكنه يتصر

ـا شيء من يأكثر احليوانـات رق وليس يف. .ترفَّع عن الطبيعة اليت نشـأ منهـاإذا  بداخله إال
ليس يف عامل احليوان شيء ما يشبه ولو بشكل بدائي : " يقول األستاذ علي عزت بيجوفيتش..ذلك

نسان عند اإلكانت  احملظورات اليتأو  الفنأو  احملرمـاتأو  املسرح الدراميأو  الدين أوالسحر
ـً ".ولاأل ـاحليوان عندمـا يذهب للصيد يسلك سلوك ـا عقالني ا يدور بني الكفاءة ا منطقي

 للصيد إال بعد أن يخضع نفسه لطقوسنسان لكن ال يذهب اإل ؛ستجابةاملثري واال.. واملنفعة
تظل دائمـا بدون تفسري نسان إن أصالة ظهور اإل.. .ومراسيم ال متت لعامل الطبيعة املادي بصلة

  .مل يستجب للعامل حوله بالطريقة الداروينيةنسان فمن الواضح أن اإل ،عقالين

  ..أما بشأن الكون( : قولكأما 

  .عليها لطبيعيةالبيئية ملا كان رغم كل الكوارث اولوال ظروفها ..مستقر لإلنسان األرض

  ..لكن حبجم الكون الشاسع الذي تدركونه مجيعا

إشعاعات كونية ".. "ال غذاء".. "وتال ص."".ال أوكسجني"معظم حجم الكون فراغ ال يعيش فيه حي 
  "ثقوب سوداء."".انفجارات كونية."".جسام كويكبية مدمرةأ..""ةوجنمية قاتل

درجة ".. "أغلف غازية حتوي غازات سامة .. "صاحل ملعيشتهغري " إنسانه قدم ما قد تطؤ"الكون معظم أرض 
ا، أو ساخنةحرارة باردة جد كوارث طبيعية أكثر تكرار وأكثر شدة".. "طبيعة جيولوجية عنيفة..""ا جد."  

  .يف كوننا فرصة ضئيلة للحياة..بعد وما مياثلها من كواكب غري مكتشفة..األرضمما جيعل 
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  ).؟..للكون لذي جيعلنا سادةوما ا..لذي مييزنافما ا

فقد قرأت هذه النقطة  ،أشعر أن لديك شبهة كبرية تتعلق حبجم الكونأنا  صدقين يا زميل
 ،كرب حجم األفالك ليس شبهة وال شيء صدقين ،ا يا زميلورأيتك تسردها كثري ،كثرية لك

%  ٩٩.٩٩فراغ ميأل ومبعىن فيزيائي ال ،قلت فالفراغ ميكن أغلب املكانأنت  وكما ،فاحلجم نسيب
 ٠.٩ما يقارب السنتيمتر املكعب إىل  امثلًاألرض ولذلك بدون فراغ يتحول حجم  ،من املكان

cm  موعة الشمسية كلها داخل كيس إ: الزمالءأحد  وكما قال ،ببساطةأينه ميكننا وضع ا
إن الكون كله يعين بأسلوب فيزيائي لو حذفنا الفراغ ف ،..........فحجم األفالك نسيب. .شيبس

الكون نقطة نصف قطرها أصل ن ، وهل نسيت أمبىن البنتاجون يف أمريكـا حيل حملّميكن أن 
   ؟..صفر كما تقول الفيزياء احلديثة

ويل نظريت اخلاصة خبصوص هذا  ،خبصوص حجم الكون اكبري اوضعت حبثًأنا  ومع كل ذلك
مركز األرض وأن  ،من هولوغرامات بديعةأكثر  أرى أن النجوم العمالقة حولنا ليست، فأنا الشأن
ن فكرة إ" :وقال ،"التصميم العظيم"وهذا ما حتدث عنه ستيفن هاوكنج يف كتابه األخري  ،الكون

وفكرة األفالك اهلولوغرامية ... .ضربة لتاريخ العلومأكرب  الكون اهلولوغرامي لو ثبتت فإا ستكون
  ".، وإمنا فقط آالف السننيمبليارات السننيفليس الزمن  ،حولنا هلا شق زماين وشق مكاين

وال أمانع يف التكملة ،ا باحلوار معكسعدت كثري، حيثما  أسأل اهللا أن يهديين وإياك للحق
نتبي، رضينا بهمث ي.  

overlord 

  .أن أحييك على حسن أخالقك أود... قبل كل شيء

وسأرسل لك الثاين يف رسالة خاصة حفاظًا ..الثسأسرد منها هنا األول والث..حماور ةيتكون تعقييب من ثالث
  .على املوضوعية

   :ن بني يدينا رأينيأ :نستطيع أن نقول

 ،لى األرضل حلياه اإلنسان عمفص" حيائيإثقايف سياسي اجتماعي "نثروبولوجي أأن هناك تاريخ  :األول
  .واألديان ةوالفلسف ةوابتداعه للغ تهيصف ثقاف

  ..خلق البشر هو رجل واحد مؤمن باهللا ةن بادئأحتكي ..إسالميةلوجيا يدوأأن هناك هو  :والثاين

  ..ةمدعم ةعن تفاصيل دقيق.. كال الرأيني ةردنا مسائلأن إ
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  وشروحات ..وعينات ..اعطائها تارخيًإل..صحأسنجد أنّ األوىل 

  .ةمقدس ةيدولوجيا سوى قصص منقولبينما ال جتد األ

  .علمأاهللا ..ستجيبين..األرضدم على آط لو سألتك يف أي عام هب :ايعين مثلً

نواع اإلنسان اليت عاشت هو تصنيفه أل..ركيولوجيه بشأن اإلنساننثروبولوجي األبينما جتد يف مسلمات األ
  ..والفروق بالطبع بينهم مجيعا..مع اال الزمين لكل نوع منهم ..األرضعلى 

  ..وهكذا

  ..ةالثيولوجي ةالروايو..النظرية العلميةهنا يكمن الفرق بني 

ن من حق كل منا امتالك رأيه الذي يكون منظوره إ.. الفكريةمن مبدأ حمافظيت على الليرباليه  ..اعيد جمددأُ
  .االنتولوجي

  ).من احملرماتخالق ولدت األ( :تقول
  "حسب تصويرك للشر"نه يعين فقط االمتناع عن الشر أل..هذا التصوير قاصر

هل هذا ..صلة قرابة تربطك بهاجة دون أن ن تساعد شخصا حبأيعين ..اخلريأجل  لكن ماذا بشأن اخلري من
ـً..حيتاج لعصا جتربك على القيام به   .ابتـات

  .. واالهتمام ةللرعاينزعة شخصية  لكنه جمرد

   Good Without Godسم اليرباليه ب ةهناك محله توعوي..يف بريطانيا اليوم

حدأمن  ةوليس خماف..نك تريد ذلكأل ؛ن متارس اخلريأ..ختاف من اهللادون أن ا بيعين أن تكون خري..  

الرقي األخالقي اإلنساين املعاصر ةهذا هو قم.  

  ..حديث نوعا ما..مناقشتك لدافع اإلنسان للصيد

حني تشتد جتعلنا نعود  ةالضروره الطبيعي..حيانا للبقاءأاإلنسان القدمي كان يأكل حلم جثه املتويف من مجاعته 
  .البقاءأجل  اتنا البدائيه منبسط مسلمأل

 ةحينما اضطر طلب ،رجنتني يف السبعيناتنديز يف األاليت سقطت على جبال األ ةهل تعرف قصه الطائر
  ...ول حلم جثث بعض من زمالئهم للعيشالتن.. ةمدرس

  .اجتعلك مالكً ةوالثاني..ةتركتب فظاعات يف نظر اإلنسانيوىل جتعلك األ..ةموماأل ةالبقاء بغريز ةال ختلط غريز

  .جد أي اختالف بني ظنك وظين بشأن الفضاءأوال 
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  هيثم طلعت.د

  .)أن أحييك على حسن أخالقك أود..يءقبل كل ش(: أما قولك

  .يا زميل أوفر أشكرك

رسالة  وسأرسل لك الثاين يف..سأسرد منها هنا األول والثالث..حماور ةيتكون تعقييب من ثالث(: أما قولك
  .)ةاملوضوعي خاصة حفاظًا على

  على الرحب والسعة 

ثقايف سياسي "نثروبولوجي أأن هناك تاريخ  :األول ؛ن بني يدينا رأينيإ :نستطيع أن نقول: (أما قولك
  .واألديان ةوالفلسف ةوابتداعه للغ تهيصف ثقاف لى األرضاإلنسان ع ةمفصل حليا" إحيائياجتماعي 

  ..خلق البشر هو رجل واحد مؤمن باهللا ةن بادئأ حتكي..إسالميةيدولوجيا أأن هناك هو  :والثاين

  ..ةمدعم ةعن تفاصيل دقيق.. كال الرأيني ةردنا مسائلأن إ

  وشروحات ..وعينات .عطائها تاريخإل..صحأسنجد أنّ األوىل 

  .ةمقدس ةيدولوجيا سوى قصص منقولبينما ال جتد األ

  .علمأاهللا  :ستجيبين..األرضدم على آيعين مثال لو سألتك يف أي عام هبط 

نواع اإلنسان اليت عاشت هو تصنيفه أل..ركيولوجيه بشأن اإلنساننثروبولوجي األبينما جتد يف مسلمات األ
  ..والفروق بالطبع بينهم مجيعا..مع اال الزمين لكل نوع منهم ..األرضعلى 

  ..وهكذا

  ..ةالثيولوجي الروايةو..النظرية العلميةهنا يكمن الفرق بني 

امتالك رأيه الذي يكون منظوره ن من حق كل منا إ.. الفكريةمن مبدأ حمافظيت على الليرباليه  ..اعيد جمددأُ
  .)نتولوجياأل

  متاما  فهمتين غلطأنت  اآلن

  .أنا أحتدث من منظور ما تؤمن به وال أُلزمك بالنصوص الدينية املقدسة

بل علمي  ،م من منظور ديينا مل أكن أتكلوأنه كان موحدول فأنا عندما ذكرت مثال آدم األ
  .أريكولوجي أيديولوجي أنثروبولوجي
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بودات وأن كل مع ،ن التوحيد كان أوالإ :الديانات أصوليقول مشيث والنج ومها باحثان يف 
فالتوحيد كان أوال مث  ،لعبادات توحيدية يعبد فيها اهللا الواحد األحد ةالوثنيني جاءت كمرحلة تالي

  . مرحلة الحقةالوثنية والتعدد تأيت يف

ومع ذلك ينظر هلذه  ،وهذا ال مثيل له يف العامل ،يوجد يف اهلند قريبا من أربعة آالف من اآلهلة
 وهذا ما ذكره التقرير املرفوع ،الكثرة الكاثرة من اآلهلة أا صور وجتسيدات للكائن الواحد األعلى

هت إليها اللجنة من البحث هي أن نتا اليت النتيجة العامة :وفيه أن ،احلكومة الربيطانية يف اهلندإىل 

  . ���كثرة اهلنود الغالبة تعتقد عقيدة راسخة يف كائن واحد أعلى

أن هذه األلوف من اآلهلة هي نفس ما تفعله الكنائس املسيحية من تقديس ديورانت ويرى ول 
يت ال حصر هلا هلا ذهن اهلندي ولو للحظة واحدة أن هذه اآلهلة الإىل  فال يتطرق ،آلالف القديسني

   .-لذهن أتباع الكنيسة الكاثوليكيةمر كما ال يتطرق األ ..السيادة العليا

للكنيسة آخر  ورمبا لو نظر باحث أيديولوجي أركيولوجي أنثروبولوجي من كوكب
يعبدون األرض فإنه سيكتب ألتباعه من املالحدة أن هناك طائفة من سكان  ،الكاثوليكية الغربية

  .يطلقون عليهم اسم قديسني آالف اآلهلة

  .�!�خناتون بكثريإي عني مشس ومنف قبل ا يف مذهبعتراف بوحدة اإلله اخلالق كان موجوداال

  م.ق ١٠٨٧-١٥٧٥نزعة التوحيد مبصر استمرت من الفترة 

وردت به بعض  ،التمثال النصفي الذي اكتشفوه إلخناتون يف تل العمارنة مبحافظة املنيا
خناتون عن رسم صور إلله النور األعظم خالق إوى  ،له إال إله النور األعظمالفقرات مثل ال إ

  .الروح واجلسد والنيل خالق كل شيء

حيكمها رجل ) يف رحالته ألمريكا(ذكر كولومبس يف رسائله ومذكراته أنه رأى جزيرة محراء 
مون ببعض الكلمات يتكلّ ،عريب ينادى بأيب عبد اهللا، كما اكتشف أن أهايل جزيرة سان سلفادور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �٢٠٩ص  ٣جملد  ديورانتقصة احلضارة للملحد ول  ���

�2� wilson-the culture of ancient egypt p228.� 



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

ذات العربية مع بعض التحريف يف النطق، وذكر أنه رأى يف اهلندوراس قبيلة سوداء مسلمة يطلق 
ويف مذكراته الشخصية ذكر كولومبس أنه شاهد مسجدا يف كوبا فوق رأس . عليهم لقب إمامي

  .يف إفريقيا تستعملكانت  جبل، كما أن األسلحة اليت يستخدمها سكان هايييت هي نفسها اليت

إن : يقول) يشغل منصب أستاذ للتاريخ جبامعة هارفرد(وقد كتب املؤرخ األمريكي وينر 
  .كولومبس اعترف بوجود مسلمني يف العامل اجلديد

عتقاد القدمي بأن وال يزال اال: (ا موسوعته قصة احلضارة يقولمفتتحديورانت يقول امللحد ول 
ا اعالدين ظاهرة تعم البشر مجيعتقادوهذه يف رأي الفيلسوف حقيقة من احلقائق التارخيية  ،اا سليم

ألنه  -على حد زعمه  -لباطل والنفسية فهو ال يكفيه أن يعلم عن الديانات كلها أا مليئة باللغو ا
دم ظهورها ودوام  معينا أعين مشكلة العقيدة الدينية من حيث ققبل ذلك باملشكلة يف ذا

  .���)نسان ؟س هذه التقوى اليت ال ميحوها شيء من صدر اإلفما أسا ،وجودها

ومن غري علوم ومن غري فلسفات لكن ال توجد  ،لقد وجدت وتوجد مجاعات من غري فنون
  .هنري برجسون.. .مجاعة من غري ديانة

احلياة إىل  الغريزة الدينية مشتركة بني كل أجناس البشرية حىت أشدها عجمية وأقرا
  .معجم الروس.. .يةنسانواالهتمام باملعىن اإلهلي هو إحدى الرتعات اخلالدة لإل.... ...احليوانية

ال أُلزمك بالقصص املنقولة املقدسة إين  وصلتك فكرةأن تكون بعد هذا السرد باملصادر أمتىن 
على حد تعبريك  -األنثروبولوجية االركيولوجية األيديولوجية دلة وإمنا باأل -على حد تعبريك  -
  .ره وأمتىن أن أُوفق لهوبداهة هذا حقك يف احلوار أحترمه وأُقد - ضاأي

  "حسب تصويرك للشر"نه يعين فقط االمتناع عن الشر أل..هذا التصوير قاصر(: أما قولك

هل هذا ..صلة قرابة تربطك بهاجة دون أن ن تساعد شخصا حبأيعين ..اخلريأجل  لكن ماذا بشأن اخلري من
ـً..لى القيام بهحيتاج لعصا جتربك ع   .ابتـات

  .. واالهتمام.ةللرعاينزعة شخصية  لكنه جمرد

   Good Without Godسم اليرباليه ب ةهناك محله توعوي..يف بريطانيا اليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �٩٩ص  ١جملد  ديورانتقصة احلضارة للملحد ول  ���
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  ..حدأمن  ةوليس خماف..نك تريد ذلكأل ؛ن متارس اخلريأ..ختاف من اهللادون أن يعين أن تكون خريا ب

ساين املعاصرالرقي األخالقي اإلن ةهذا هو قم(.  

  ؟ اإلحلادبني الدين واألخالق  هل متانع يف إقامة حوار ثنائي خبصوص

  .!!.مسحت اإلدارة الكرميةإذا  هذا

  انتظر ردك ورد اإلدارة الكرمية 

  !!ونكمل هنا بقية جوانب احلوار

  ؟..حيث أن املوضوع أساسا خبصوص معضلة اخلري والشر وما هو تربير امللحد ملعضلة اخلري

  آلن نكمل احلوار مع الزميل أوفر وا

  "حسب تصويرك للشر"نه يعين فقط االمتناع عن الشر أل..هذا التصوير قاصر(: أما قولك

هل هذا ..يعين ان تساعد شخصا حباجة دون أن تربطك به صلة قرابة..لكن ماذا بشأن اخلري من أجل اخلري
  .ـابتـات؟..حيتاج لعصا جتربك على القيام به

  .. واالهتمام .نزعة شخصية للرعايه لكنه جمرد

   Good Without Godسم اب ةهناك محله توعية ليربالي..اليوم يف بريطانيا

  ..وليس خمافة من أحد..ألنك تريد ذلك ؛أن متارس اخلري..يعين أن تكون خريا بدون أن ختاف من اهللا

  ).هذا هو قمة الرقي األخالقي اإلنساين املعاصر

  ختاف من اهللا ؟؟ أن  دونتكون خري بأنت 

. .ضد العقـل. .ضد املـادة. .احليـاة ضد الطبيعة :تعين يف صورا النهائية الرائقةخالق األ
  ...ضد املصلحة الشخصيـة

 يف القوة ناتج عن التزامهنسان ولذا يقول نيتشه قصور اإل ،األصيلةاألخالق  هذه هي
 فماذا نستفيد. .ـاغري مرحبة عمليخالق فاأل ،ننساي يمثل قيدا لإلاألخالق لتزامفاال.. ياألخالق

  ن األسبان مل يرحبوا من القضاء على اهلنود احلمر ؟؟إ :نقولنستطيع أن هل . .قلنا الصدقإذا 

يني ؟؟ األصل أو أن املستوطنني البيض مل يستفيدوا من اإلبادة الشاملة لسكان أمريكا الشمالية
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ال ا الفن اإلباحي أووهل خيسر ماديبل هي عبء  ،غري مرحبةاألخالق  اكتابات الداعرة ؟؟ فمادي
أنتكاسة يف مفهوم  ومتثل أعظم ،ثقيل على صاحبها وهي ضد املادة وضد املصلحة وضد الفائدة

ضربة بيولوجية أكرب  هياألخالق  أعترب أنأنا  بل، نتخاب الطبيعي والبقاء لألنسباال
ا ما يكون غري مثمر وال ة ليست يف جناحه حيث أنه غالبالتضحيأو  فعظمة العمل البطويل...للتطور

فهذا ميثل ظهور مبدأ  ،وعندما نؤيد العمل البطويل ،ألنه عادة ما يكون غري معقول ؛يف معقوليته
  !!..جديد مناقض ملبدأ املصلحة واملنفعة

معية اليت جمتأخالق  املصلحية املنفعية املادية وتسمىاألخالق  وهياألخالق  منآخر  هناك نوع
 ،يةاألخالق األصل وهذه ليست ،)أكون حلو علشان تعاملين حلو ( ....النفاقأخالق  يسموا

  اليت نسمو إليها األخالق  وليست نوع

وما هي القاعدة اليت  ،وما هو األساس الذي ستعتمده ،تتحدث يا زميلأي أخالق  واآلن عن
  مادي ؟  من منظوراألخالق  ستنطلق منها لتقنع الناس بقيمة

  بانتظار اإلجابة 

overlord 

  ..صباح اخلري يا سادة

  .وإىل إداره املنتدى إلتاحتهم هذه الفرصة واستضافتهم يل بصدر رحب ..حتيايت أولًا إىل مناقشي دكتور هيثم

من املنظور  ةالقدميبشأن تطور األديان ..ا للدكتورأ يف الرد بالتنويه عن إرسايل ردويسعدين قبل أن أبد
  .النقاش ةالتزاما مبوضوعي..يف رسالة خاصة األركيولوجي األنثروبولوجي

  ..واآلن أجيب عن سؤال الدكتور

عراف أهي نتاج تراكم  ةخالقيه ضمرييأعراف أن كل ما منلكه يوم من أب..ايف البدايه جيب أن نعلم مجيع
خوه أتعلم اإلنسان كيف يعيش مع  نأفبعد ...ن داست قدم اإلنسان األرضأمنذ  ةمتالحق ةمم كثريأتمعات 

نشاء قواعد اجتماعيه اضطرت الضروره إل..تكونت مستعمرات إنسانيه.. بقاء كالمها ةلضمان مصلح .اإلنسان
  .يف يومنا هذا" دساتري "صبحت أواليت .. أعضاء هذه املستعمرات ةلتنظيم حيا

وهناك ما هو ..فهناك ما هو نافع.. خلري والشربدأت بقدرته على التمييز بني ا..ايناإلنسخالق صناعه مبادئ األ
  ..فال تضرب..فأنت تؤملين ..ن تضربينأ... ضار

  .فارحم..ذىفأنت حتميين من األ..ن ترمحين بائساأ.. فال تسرق.فأنت تؤذيين..ن تسرقينأ
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م واصبح يقي..اإلنسان بابتكاره اللغات ةتطورت فلسف... والضر.ق بني النفعوهكذا تعلم اإلنسان الفر
يف املنظور ..وبه اصبح الرقي االديب".. ةميالد علم الفلسف.".ل عنها مجيعاءويتسا..الكلمات..السلوك...شياءاأل
  .ةخمتلف ةعراف اجتماعيأيف كل عصر  ةمأوهلذا يوجد لكل ...كل عصر هلا ةقدم للسلوكيات طبقا لتقييم فالسفاملت

وليس ..عامليف كل ال..يف يومنا هذا اوغريب اشاذ افعلً لكن هذا يعد..ختهأخ يتزوج األ كان..ةففي مصر القدمي
بأن القيم .. وارثيف ظل اعتراف كلي مت.. تتطور يف كل عصر ةعراف اخلالقين األأوهذا يؤكد .. مصر فقط
  .وتقدير لكل ملتزم ا..ساس احترامأهي ..األخالقيه

  " ةتماعياالج ةالدارويني"الذي يسمى ب و.. ن نأيت ملا وصفته سيادتكاآل

وحيث على  ،مذهب اجتماعي جيانب اإلحلاد"  ةالدارويني"ويظن بأن ..اسف هذا املفهوم يساء فهمه كثريلأل
  "الضرورات تبيح احملظورات"االنتفاع بقاعده 

  "...الرتعه للبقاء."عمق جيناتهأتنبع من ... ةقدمي ةإنساني ةال وصف لظاهرإولكنه يف الواقع ليس 

ومن مث الحظها يف  ،يف احليوانات ةتشارلز دارون من مشاهدته للطبيع اليت وصفها..ةهذه الرتعه الطبيعي
متجاهال ". رق بني احلق والظلمالفهم اإلنساين املعاصر للف ةحتت مظل "..فبعض البشر ينتفع بالظلم... البشر

  .ع نفسه عن الضر بدون رادعومين..حىت يعرف اخلري بدون دافع ةا كفايإنساني نه مل يرتقِأل..ةعراف األخالقياأل

  ..ن تعدأأكثر من  ةالتارخيي ةمثلواأل

  .اصبح خلوقًأ..ليها اإلنسانإذا ما ارتقى إ"..امسى بشريالعرف األخالقي األ" ةعلى أن اإلنساني..قوىالدليل األ

 ةظلحتت م..مدركا خطأه..خيطئ..وكافر..اهللا ةوخيطئ مدركا خطأه حتت مظل..ان هناك مؤمنأ ةهو ببساط
  .القانون

  ..ةوذلك الفتقاد كالمها لإلنساني..ممياإرغم اختالف .. يف اخلطأ..ا سيانكالمه

وال يبقى بعد احلرب سوى .. احيانأأن اخلري ال ينفع صاحبه أنكر  أستطيع أنال .. من منطلق حيادي حبت
  .حجتهكانت يا أاملنتصر 

  .مبن يبقى ومن ينقرض..ال تبايل..ةصامت..ةطبيعتنا جامد..ةلفيلم وال ملحمبعد من أن تكون سيناريو أفطبيعتنا 

 .. والقاتل.. سيبقى بيننا الكاذب.. وحد للبشرالدستور األخالقي األ ..ةأن تصبح اإلنسانيال إ...ن يكنإو
  ..واملخادع.. والسارق

  رويدا رويدا ...والتعليم احملترم ةالسليم ةشباع البشر ا سوى بالتربيإل ةوال توجد طريق

  . يف آخر املطاف هي اختيار شخصيخالق فاأل
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عن فعل الشر سوى  ان مينع إنسانأيستطيع .. ى األرض وال يف السماءفال رادع حقيقي عل...بيناأشئنا أم 
  .نفسـه

ا ويزداد احترامه لنفسه سوى روح تسامح وتعاطف إنسان خلوق يرتاح نفسي..وال دافع حقيقي لفعل اخلري
  .بفعل اخلري

  ...:.اخريأقوله  ودأما 

  ".وهي مبدأي األخالقي الشخصي ن اإلنسانيهإ

  ..وال جنس وال دين بشر..وال نوع..على اثن ةليست مقصور

على سطح ....ةأميف كل  .ةيف كل حمافظ..ةيف كل قري..يف كل شارع".. قلعلى األ"فهناك إنسان حقيقي 
  . األرض

  هيثم طلعت.د

التاريخ نسان لقد دخل اإل، العنصر الثابت يف تاريخ العامل  هونسان ال تطور فيها واإلخالق األ
   .برأس مال أخالقي مبدئي هائل

 فمن وجهة نظر ،ولكن ال تطور فيها على اإلطالق ،هلا موجات صعود وهبوطاألخالق  إن
 ،ية عن العصر احلجري القدمياألخالق يف القيم ةنتكاسا فإن العصر احلجري احلديث يعترباألخالق 

  .يف استقالل عن الزمنخالق فاأل

وهذا طبقا ملؤلفات النج ومشيث وبورس وكوبرز  ،اا بسيطًوالدين يف بدايته كان توحيدي

  .���وغريهم

ومل تكن قد حلقت بالعصر  ،ستة آالف سنةإىل  أمريكا عند اكتشافها متخلفة من مخسةكانت 
ورسوم معبد بونامباك للهنود  ،ثي كان أرقى من العصر احلدياألخالق احلديدي بعد لكن باملقياس

وفن النحت . .هذه الرسوم جتد مكاا داخل أعطم متاحف العاملاألخالق  احلمر اليت تبني معضلة
   .وهذه حقائق ال جدال فيها. .حلضارة املايا ميثل مدرسة أخالقية كاملة

ا قومأمريكا وجد  ئإىل شواط مرةول أنه حني وصل أسطوله أل :يقول كريستوفر كولومبس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  Andrew lang: the making of religion 1968 
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 ،وأحضروا معهم ببغاوات وخيوطا من القطن ،قوارب السفينةإىل  وأقبلوا ساحبني ،أوفياء خلوقني

   .���لقد استقبل املتوحشون مستعبديهم يف املستقبل بدماثة املتحضرين. .وكانوا راضني كل الرضى

ون بكرم ضيافة ومن املعروف أنه يف الدول األفريقية والعربية القدمية كان مجيع األغراب يتمتع
  .عبدإىل  يف حني أن الغريب يف روما مثال يتحول ،ال مثيل له

ا من إن األسبان الغزاة كانوا أحط أخالقي ،إن رعاية املعوقني مصدرها قبائل إروكويز البدائية
  .قبائل اهلنود احلمر

بعد ية األخالق والفلسفة. .العصر الذهيب لألخالقكانت  يرى هيجل أن اليونان القدمية
  .تقدم على اإلطالقأي  أفالطون مل تحقق

  .اليومإىل  ال تزال صاحلةاألخالق  وكتابات شيشرون يف

عصر من أي  ية ومسرحيات سوفوكليس املأساوية ميكن وضعها يفاألخالق وأفكار أرسطو
 ي يفاألخالق وحيدث التدهور ،بطبيعتها ال تتطور وإمنا تبدأ من جديدخالق واأل ،العصور لتناسبه

  .الغالب يف اية احلضارات

ية يف أزمان ما قبل التاريخ األخالق ة نساء تروجانيمسرح Euripidesلقد ألف يوربيدوس 
  .وأكملها سارتر بعد اآلف السنني دون فجوة زمنية تذكر

منطقة أخالق أي  ال ختتلف عن –ا مناطق العامل ختلفًأكثر  وهي –األقيانوسة أخالق  إن
فنون األقيانوسة اليت تسرد وقائع أخالقية جتد مكاا يف املتاحف األوربية و ،متحضرة بالعامل

  .وال مثة فجوة حضارية بينها وبني مثيالا الغربية ،واألمريكية

األمام منذ العصر إىل  مل ختط خطوة واحدةاألخالق  إن القاعدة اليت ال خالف عليها أن
 مصلحني مجيعهم علموا البشريةأو  وا أنبياءفجميع معلمي البشرية سواء كان. .احلجري القدمي

ختالف يف السلوكيات اريخ األمم عرب كل العصور جند االوعندما نسرد ت.. .نفسهااألخالق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٦ص ٢٣جملد .. ديورانتول .. قصة احلضارة ���
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وهذه  .ا بل تطابقا مطلقافال جند توافقً ،يةاألخالق ويف القيماألخالق  يف قواعدأما  ،الرمسية فحسب
 أسس ميتافيزيقيا"ام املطلق كما عرفها كانط يف كتابه لتزتسمى عند الفالسفة قاعدة االالقاعدة 
  .!!."األخالق

  .ال تطور فيهاخالق فاأل

òßbç@òÃìzÜß..  بني الشرق والغرب للدكتور علي عزت سالم اطمح أن تعود لكتاب اإلأنا
 أنقل الكثريوأنا  ،اسردا مدهشاألخالق  يف إطار اإلحلادألنه يسرد للفرق بني الدين و ؛بيجوفيتش

  .���املداخالت وهذا لألمانة العلمية من كالمه يف هذه

  .)"ةاالجتماعي ةالدارويني"والذي يسمى بـ.. اآلن نأيت ملا وصفته سيادتك(: أما قولك
وحيث على  ،مذهب اجتماعي جيانب اإلحلاد"  ةالدارويني"ويظن بأن  ..فهمه كثريهلألسف هذا املفهوم يساء 

  ."ح احملظوراتالضرورات تبي"االنتفاع بقاعده 

  "...الرتعه للبقاء" أعمق جيناتهتنبع من ... ةقدمي ةال وصف لظاهره إنسانيإولكنه يف الواقع ليس 

الحظها يف  ومن مثّ ،يف احليوانات ةتشارلز دارون من مشاهدته للطبيع اليت وصفها..ةالطبيعي ةهذه الرتع
متجاهلًا األعراف  "املعاصر للفرق بني احلق والظلماين الفهم اإلنس ةحتت مظل " فبعض البشر ينتفع بالظلم... شرالب

  .ومينع نفسه عن الضر بدون رادع ..حىت يعرف اخلري بدون دافع ةا كفايإنساني ألنه مل يرتق؛ ..األخالقيه

  )...أكثر من أن تعد ةالتارخيي ةواألمثل

وهذا  ،قوىأال يوجد إحلاد أخالقي هذه حقيقة هذه حقيقة لكن أخالق  يوجد ملحدون على
وال أرغب بالتعجل باحلديث عن هذه  ،ا يف املداخالت القادمة إن شاء اهللامناقشته سويول اما سنح

احلياة والبشر من إىل  جتماعية هي التطبيق العملي لنظرة امللحدو الداروينية اال... املسألة اآلن
  ..حوله

ليها إذا ما ارتقى إ"..امسى بشريقي األالعرف األخال" ةعلى أن اإلنساني قوىالدليل األ(: أما قولك
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :كتاب اإلسالم بني الشرق والغرب على هذا الرابط ���

http://www.laelhad.com/index.php?p=8-0-15. 
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  .اأصبح خلوقً..اإلنسان

 ةحتت مظل..مدركا خطأه..خيطئ..كافرو..وخيطئ مدركا خطأه حتت مظلة اهللا..هو ببساطه أن هناك مؤمن
  .القانون

  ..ةوذلك الفتقاد كالمها لإلنساني..مرغم اختالف إميا.. يف اخلطأ..كالمها سيان

وال يبقى بعد احلرب سوى .. اأنكر أن اخلري ال ينفع صاحبه أحيان أستطيع أنال  ..من منطلق حيادي حبت
ا كانت حجتهاملنتصر أي.  

مبن يبقى ومن ..ال تبايل..ةصامت..ةطبيعتنا جامد..ال ملحمه بعد من أن تكون سيناريو لفيلم وأفطبيعتنا 
  .ينقرض

 ..والقاتل ..سيبقى بيننا الكاذب..وحد للبشرالدستور األخالقي األ..ةإال أن تصبح اإلنساني...يكن وإن
  ..واملخادع ..والسارق

  .)رويدا رويدا...وال توجد طريقه إلشباع البشر ا سوى بالتربية السليمة والتعليم احملترم

  التدريب لغو فارغ 

شهداء متواضعني إىل  املذنبني بني يوم وليلةأو  األمور دهشة حني يتحول أعىت الطغاةأكثر  لعل
إنه حتول ينبع من ذات  ،ا حركة يف أعماق الروحأأو إقناع  حأصال مل تسبق هذه التوبة عمليةو

  .هو احلرية واخللقما افجوهر هذه الدر ،فال توجد عالقة شرطية وال حىت تفسري عقلينسان اإل

فكل ما تستطيعه  ،نسانح اإلصالإ وال توجد قوانني ميكن انسان فاخلري والشر يف باطن اإل
ن إما نتاج حركة االيقظة الروحية واهلداية تلقائيتإن . .القوانني أن تغري السلوك ظاهريا ووقتيا

  .الروح

ال يوجد تدريب مادي لتصبح املرأة . .نساني لإلاألخالق فالتدريب ال تأثري له على املوقف
س اإلحتاد بل إن الدكتور أمحد عكاشة رئي. .يصبح الرجل أمينا فهذه صفات الروحأو  شريفة

نسان أن التوجيه املُلح ينمي لدى اإل "ثقوب يف الضمري"العاملي للطب النفسي يعترف يف كتابه 
شار الشذوذ اجلنسي يكون على يد األفالم والربامج اليت تناقش هذه نتا وبداية. .سلوك مضاد متاما

واألقوى األوىل  ا احلجةوهي مناقضة للتدريب ويف هذ ،فالتنشئة احلقيقية هي تنشئة ذاتية. .القضية
  .للروح
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يف هداية ديان األأصحاب  يعتقد امللحدون يف تغيري السلوك عن طريق التدريب بينما يعتقد
 –والدين بني الفلسفة الوضعية  اإلحلادوهنا يكمن الفرق بني  ،الدائمة عن طريق الروحنسان اإل

ية اليت هي أهم نسانلسفة النفس اإلوبني ف –ا يف مجيع جامعات أوربا هت دراستها عملينتا اليت
  .!!.أركان الطب يف مجيع جامعات العامل أال وهي طب النفس

فهو نظام  ،التدريب فهو حيواين يف جوهرهأما ..نسانإن اهلداية نشاط جواين داخل نفس اإل
بينما التدريب من نسان اهلداية والتنشئة من خصائص اإل. .لفرض سلوك معني على الكائن البشري

  !!..صائص احليوانخ

إن أروع الروايات األدبية تا هي تلك الروايات اليت تتحدث عن شخصيات خاطئة ظاهريا ر
ا بينما هي مفرغة منبينما هم يف أعماقهم طاهرين نبالء يف مقابل شخصيات طاهرة ظاهري 

الروح  هذا التقابل بني هذه الشخصيات هو أمسى ما مييز. .مبجرد أن ختلو بنفسهااألخالق 
وساعتها فقط سأعترف لك  ..فلن يكون هلذه الروايات معىن ،ية وإذا مل يكن هناك روحنساناإل

ية اليت ظاهرها نسانتناقض يف الشخصية اإلأي  فساعتها فقط لن تالحظ ،بقيمة التدريب والتلقني
انبيال وباطنها عربيد.!!.  

  .!!.إنساين إن التدريب وإن قام بفرض السلوك الصحيح فهو يف جوهره ال

ى األرض وال فال رادع حقيقي عل...شئنا أم أبينا ق يف آخر املطاف هي اختيار شخصياألخال(: أما قولك
  .عن فعل الشر سوى نفسـه ان مينع إنسانأيستطيع .. يف السماء

ه ا ويزداد احترامه لنفسسوى روح تسامح وتعاطف إنسان خلوق يرتاح نفسي..وال دافع حقيقي لفعل اخلري
  .بفعل اخلري

اقوله  ما أودوهي مبدأي األخالقي الشخصي" ةإن اإلنساني: أخري.."  

  ..وال جنس وال دين بشر..وال نوع..على اثن ةليست مقصور

على سطح ....ةيف كل أم. ةيف كل حمافظ..ةيف كل قري..يف كل شارع".. األقل على"فهناك إنسان حقيقي 
  .)األرض

حيمل يف مر فإن هذا األ ،ية لكن كملحدنسانإلميان بالروح اإلهذا الكالم صحيح فقط يف ظل ا
قوانني الطبيعة هي قوانينه وطبقا للطبيعة .. يف الطبيعةمتاما  مستوعبنسان داخله تناقضا عجيبا فاإل
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نسان فاإل ،اهو إميان ملوث ميتافيزيقينسان مث إن اإلميان باإل ،فالبشر ولألسف الشديد غري متساوين
وهذا يعين ايار املشروع  ،هو الطبيعة املادية وقوانينها وحتمياااألصل  وإمنااألصل  ليس هو
على حد تعبري الدكتور عبد الوهاب نسان وبذا يصفَّى اإل) نسانمشروع اإلميان باإل( اهليوماين

ر رئيس وقد اختص ،ويسقط يف هيمنة املادية احلتمية ،متاما املسريي حلساب الطبيعة وسيتم استيعابه
ية أا حاكم نسانحينما أعلنت اإل: (التشيك فاكيالف هافل كل ذلك يف عبارته الرائعة حني قال

فالفلسفة اهليومانية ضحت  ،)نساينالعامل األعلى، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بعده اإل
 ،فلسفة ذاتية اهلدمفهي  ،عتبار الطبيعة هي املُطلق وهي املرجعنسان وعادت الما ضحت باإلأول 

نكون مثل الطبيعة، جيب أن : (وقد جنح هتلر يف فك هذه الشفرة بكفاءة غري عادية حينما قال
  .!!.وقد تبع يف ذلك داروين ونيتشه ودوركامي وفرويد .)الشفقة أو  والطبيعة ال تعرف الرمحة

فاملساواة  ،على يتجاوز املادةوقيمته ومسوه إال باإلميان مبطلق أنسان وال يأيت اإلميان مبركزية اإل
فالناس جبالء وبال أمل غري متساوين  ،افإذا مل يكن اهللا موجود ،بني البشر هي مسألة دينية حبتة

  .!!.وتأسيسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء املطالبة باملساواة

  ؟؟..ويف اخلتام يبقى السؤال كيف تقنعنا باألخالق

   .ا على أخالقهمخلدامه على نفقته اخلاصة خوفًحىت فولتري امللحد أنشأ كنيسة 

ويف نفس الوقت  ،ية لزمالئهاإلحلادفولتري أشهر ملحد عرب كل العصور كان يشرح فلسفته 
إىل  وكان يدفعهم ،اإلحلاديف إطار الدين خلدامه وخيشى على خدامه من األخالق  كان يشرح
رية لو مل يكن هناك إله خلانتين زوجيت يف إطار ديين وكان يقول كلمته الشهخالق اإلميان باأل

بل وقام فولتري امللحد يف أواخر حياته ببناء كنيسة بالقرب من قصره نقش على . .وسرقين خادمي
مدخلها يا رب اذكر عبدك فولتري وادعى أا الكنيسة الوحيدة املخصصة هللا وحده على هذه 

الكنيسة بانتظام إىل  يرسل خدمهفهي خمصصة للقديسني وكان  ،األخرى الكنائساألرض أما 

   .���ويدفع أجور تعليم أبنائهم قواعد الديانة

٨٤ا من الزمن إن فولتري عاش دهر سنة كان يف شبابه ملحدومع الوقت  ،ا على كل دينا حاقد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �٢١٤صفحة  ٣٨الد  ديورانتقصة احلضارة ول  ���
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  .اإلحلاديف إطار ديين واكتشف مصائب األخالق  اكتشف أنه ال رادع للبشر إال

وفولتري  -ديورانت والكالم للملحد ول  -أحقر حيوان نسان إلقارب أن جيعل من ا اإلحلادف
بنة أخته شائنة اكانت عالقته بو ،عاىن من إحلاده خاصة خالل عالقته الطويلة مبدام دي شاتيليه

مث ماذا عن املاركيز دي ساد ؟ لقد أوضح دي ساد أنه لو  -بال مكياج  اإلحلادفهذا هو  –خمزية 
فليس مثة معىن يف أن نكون  ،فلو مل يكن هناك جنة ونار ،شيء مباحامل يكن هناك إله لكان كل 

مل يكن هناك إله فليس هناك خري وال شر بل هناك فقط ضعفاء إذا  ..ملذاتناإىل  طيبني لنسيء
العملي يف  اإلحلادلقد كان املاركيز دي ساد منظومة كاملة من . .وأقوياء والضعف هو الشر

هو طوفان فاجر يف أزمان الكفر وأرضه وايته احلتمية هي تقويض  اداإلحلإن . .شهوانيته وفجوره

  .���ي وايار األمماألخالق أركان النظام

ا على فقد ظهر مؤخر ،بالدنا العربية وبعيدا عن فولتري واملاركيز دي سادإىل  واآلن لننظر
اد وهرة علياء املهدي والقَاملنتحر إمساعيل أمحد أدهم والعا. .ساحتنا العربية ثالثة ملحدين ال غري

حر يف ريعان الشباب بعد أن حصل على نتا هل ظهر غري هؤالء الثالثة ؟ أوهلممر اكرمي ع
والثانية تركت كلية اإلعالم لتعمل عاهرة يف السويد لصاحل  ،يف الرياضيات من موسكو هالدكتورا

  .م عملهاا هلا وينظّادووالثالث يعمل قَ ،االت الفرنسية
  ..به على األرضِ ي اُهللاحلاد هو أعظم ذنب عصاإل

وما هي القاعدة اليت ستنطلق منها لتقنع  ،يبقى سؤايل قائما ما هو األساس الذي ستعتمده
  من منظور مادي ؟األخالق  الناس بقيمة

  .سعيد باحلوار معك أسأل اهللا الذي ال تؤمن به أن يوفقك للخريأنا  بصدق

overlord 

ستياء رغم أنك شكرتين عليها يدفعين لال ن املراجع اليت أهديتك إياها يف الرسائل اخلاصةعدم استفادتك م
ا جتاهلك الذي سأعده سهوا لبعض األحكام البسيطة يف تعقييب ا مصاحبا وكليراك ختتلف معها ضمنيأحينما 
  . ال يتكرر االلتباس مره أخرىمما سيدفعين الستخدام وسائل حتديد كتابيه ملا أود التركيز عليه حىت.. السابق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �٢٧٦- ٢٧٥ص  ٣٨قصة احلضارة ول ديورانت ملجد  ���
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  ).واإلنسان هو العنصر الثابت يف تاريخ العامل ،األخالق ال تطور فيها(: تقول

 ..ن جممل مفاهيم األخالق كمصطلح بشري لن خترج عن منظور اإلنسان املتحور يف كل عصر ومكانأحبكم 
أقول  أستطيع أنوال ..األولها ؤبتدعها ومنشفهو م..اثابت اسيكون اإلنسان عنصر..األخالق ةفبالتأكيد عن دراس

  .األرضلى ع ةا مما قد يصل إليه شكل احلياحيانأالذكاء االصتناعي يدفعين للتوجس ألن مستقبل  ؛خرياأل

  .سأبدأ من هذا االقتباس حلكمك اجلزايف بشأن األخالق تعقييب

حدة إىل األمام منذ العصر إن القاعدة اليت ال خالف عليها أن األخالق مل ختط خطوة وا(: تقول
  ).احلجري القدمي

  ..جعلك ترد على نفسكقبل أن أ رد عليهأولن 

ألنك  ؛وبالطبع هذا احلكم.. األرضلى حياته ع أمنذ بد..تتطور طول تاريخ اإلنسانن األخالق مل إ :قلت
ال خيتلف معك يف " د براهيمي موحإميان إ"رسالة آدم  من السماء مع ةزلت جاهزتريد الوصول إىل أن األخالق ن

  ...هذا مسيحي وال يهودي

  .األرضلى ع ةوكل قار..يف كل قرن من الزمان ةخالقيأكتشاف فروق اميكنك ..ةلكن ببساط

ولكن ال تطور فيها على اإلطالق فمن وجهة  ،إن األخالق هلا موجات صعود وهبوط( :تقول 
 ،األخالقية عن العصر احلجري القدمي يف القيم ةنتكاساخالق العصر احلجري احلديث يعترب نظر األ

  .)فاألخالق يف استقالل عن الزمن

  مرتني ...ال يناقض إنسان نفسه يف سطر واحد كل يوم

وإن كان حىت ..م السلبأ ..جيابسواء كان باإل..ن القيم األخالقيه تتغري مع الزمنأهذا اعتراف منك ب
وال أعلم كيف توصلت "خالقيات اإلنسان احلجري أعن  ةيعدها متخلف ةخالقيات اإلنسان احلديثأمنظورك حنو 

  ..لذلك

  .يصالهحتاول إا عن التصوير الستاتيكي الذي بعيد ةواهلبوط يا سيدي أقرب للديناميكيالصعود 

على كفر البشر باهللا وتفرقوا بعد أن و...جاء من السماء..ةرث األخالقي للبشريأن اإلك بإميانيف ظل 
  .ويأمروا مبكارم األخالق.... ليهدوهم للحق..ياءأنبم أرسل إليه ..األرض

  ..واستراليا..فريقياأووسط ..ةوالشماليأمرييكا اجلنوبية  يف أنبياءظهور ... تثبت يلتستطيع أن هل 

م إليه ذا مل يصلإ..من أين هلم هذه املفاهيم..تسائلأومن هنا .. أخالقية متقدمةن هلؤالء مفاهيم أألنك تقول ب
  ..توعيهم ةيد بشريأبرسالة إهليه  يوال أ ..أنبياء



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  .يف هذا احلكم.. خرآيل تساؤل 

  ).لقد دخل اإلنسان التاريخ برأس مال أخالقي مبدئي هائل( :تقول

   .يف اختيار أي تقومي يناسبك ةولك احلري .بالسنني من فضلك..مىت حدث هذا؟

  ".والتعليم  ةنك كنت تقصد التربيأعتقد أ "بل يف حديثك أيضا عن التدريب  ..مل تناقض نفسك هنا وحسب

البشرية وذيب  والتعليم ودورها يف صقل النفسالتربية لتزدري ..مروال أعلم كيف وصل بك األ
  .خيأال خيتلف عليه أحد يا  يءهذا ش.. ن ختالفين يف الرأيأرد ..خالقهاأ

  ).التدريب ال تأثري له على املوقف األخالقي لإلنسان: (انظر ملا قلت

ويف هذا احلجة األوىل  ،فالتنشئة احلقيقية هي تنشئة ذاتية وهي مناقضة للتدريب: (قلت مث
  ).واألقوى للروح

ا بأنه ن مدركًآيات القرآأمه يتلو هل يولد اإلنسان من بطن  ية ؟ميان ال حتتاج لترباإلتعتقد بأن أخالقيات وهل 
  ؟يستطيع أن يأكل بيده اليسرىال 

  "بدون تربيه"..رث األخالقي اإلنساينه إىل اإلهل سيصل اإلنسان يف حيات

  .حباجة لتكوين وصقل ةلين ةاإلنسان يولد عجين

  .أنت حىت ذكرت مثال يؤيدين

  ).حىت فولتري امللحد أنشأ كنيسة خلدامه على نفقته اخلاصة خوفا على أخالقهم(: تقول

  ؟..ملاذا

جدك تزدريها والثواب والعقاب الذي يزدريها وأ ارجباإل ةا بنفس منهجيعلى االلتزام قصر... نه كان يدرمأل
  .يف مثالك هذا

  .)ال يوجد تدريب مادي لتصبح املرأة شريفة أو يصبح الرجل أمينا(: تقول

  امتـــامالتربية سالمي يف نه هو املنهج اإلأل ؛واتفق معك كليا يف فشله.. ع يوجديف الواق

  .الواقع يف كالمك ةسأثبت لك مدى اخللط ومعاكس

وسحبه للمسجد بدون ..ذنهأيات يف آ ةستجدها تستهدف اجلنني يف املهد بتالو..سالميةاإلالتربية هل تناسيت 
عليه بالعصا يف  ةوفرض الصال. ..ةن يف السادسآشراكه يف مدارس حتفيظ القرإو ..ةيف الرابع ةأن يفهم الصال

  ..لك دريب كافال يعد هذا تأ ...ةعشر ةوالصوم بالعصا يف الثاني ...ةالعاشر
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وال كتب ..أمورولياء أوال  ..وال تابعني...أنبياءملا احتاج اهللا إىل ..لو كــان كـل ما تقـوله صحيحـا
  .اليت جتلس فيها بقدمك اليمىن ةأن تدخل الغرفليعلمك ..ةمساوي

  .امسلمومتوت ..امسلم اليت تدربت ا لتكون سالميةاستقيته من تربيتك اإل..نكل ما تدافع عنه اآل

 ..ص على اختاذ سلوك يريده املريباشخرهاب لتدريب األوالثواب والعقاب واإل..ةببناء اجلدران املشوكالتربية 
  ...ويسعدين اعترافك ذا ..اكلية فاشل

ستجد أن الوسيلة . املصابة بالسكس فوبيا..أقصد كل اتمعات اإلسالمية، لو نظرت لبعض ...اسأعطيك مثالً
اب واملنع الغليظ ألي من يريد والتوبيخ والعق.. بني الذكر واألنثى مها املريب املسلم هو بالفصلتخدالذي يس

  ..اوالذي يفرز جمتمعات مسعورة جنسي ...وهذا ما يؤدي للكبت اجلنسي.. قتراب من اجلنس اآلخراال

  ..ن هذا اخللل التربوي اجلاسمحىت امللحدين العرب الذين تربوا يف هذه اتمعات مصابني ذا املرض الناتج ع

  .إن أكثر اتمعات حترميا للجنس هي األكثر هوسا به: يقول مشييل فوكو

فشل املنظومة األخالقية اإلسالمية رغم صالح ... ا أن كل ممنوع مرغوبألنه من املعروف تربويوهذا ما ي
  .منها متاما ي لعكس املهتدفا يؤدا عقيموذلك بسبب اختاذها مسلكً... مبدأها

  ..عمىأ الفلسفة بأنه قيد تربوي صلد والدين معروف منذ فجر تاريخ 

الفقري من قتل ومنع ..ةخراس العامإل ةمثالي ةوسيل..:وقال عنه نابليون،..الشعوبهلذا مساه ماركس بأفيون 
   ةالغين وصاحب السلط

يصبح مبدأه األخالقي مبين على ف..هى عنها لتفكر فيما تؤمر به وتنوال يعطيك جمالً..وينهيك..مركأميان ياإل
  " مثايل يف عني املشرع"جبار القسري الختاذ سلوك اإل

او لالنتفاض الثوري ضد ..صوالنق ةميان الدائم بالدونيالعمياء اليت يغذيها اإل ةتؤدي للطاع ةباستخدام وسيل
من وجهه نظر شخصية حتل حمل النظر  ةعادإثر التحليل وإانتفاض مرجعيته العقل ..ةجلربيحكام اهذه األ

ةوإنساني ةبعني أكثر رمح ةوتنظر يف أمر العام..عاملشر.  

  اآلخرين  ةحذيأقبل أن تسخر من  انظر حتت قدميك العاريتني

  

فلسفة النفس اإلنسانية اليت هي أهم أركان الطب يف مجيع جامعات العامل أال " شري إىل التباس آخر لك هناأ
  ..!!وهي طب النفس

فهو نظام لفرض سلوك  ه،أما التدريب فهو حيواين يف جوهر..هلداية نشاط جواين داخل نفس اإلنسانإن ا
  ..!! "اهلداية والتنشئة من خصائص اإلنسان بينما التدريب من خصائص احليوان.. معني على الكائن البشري
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  .وطب نفس حيواين..نه يوجد طب نفس إنساينأماذا لو اخربتك 

يوجد علم ..فسيولوجي مقارن..تشريح مقارن..فكما يوجد..والتدريب..التقييم..بالتحليل ا منهما يقوموكل
  .نفس مقارن

  ..يروضك كيفما يشاء كما تروض كالب البيت بوليستطيع أن ..طبيب نفسي شاطر..وصدقين

  .!ثراء اجلانب األخالقي لإلنسانإيف " وحالر"دور .. اسألك حىت تثبت يل علميألن 

ثبات لدعم ك كله حباجة هلذا اإلءن بناأواعلم .. حقيقي هلا وال لتأثريهاال يوجد تفسري مادي نه ألنك تعلم أ
شرح أن أنك تطالبين يف آخر سؤال لك أرغم ..األخالقي يف النفس البشريها كأساس النمو إليه حجته اليت تستند

  التوجيه املادي لألخالق ؟ ةلك كيفي

  عفيك من سؤايلأو ،جيب عن سؤالك يف آخر تعقييبأس

فاإلنسان مستوعب متاما يف  ،اا عجيبلكن كملحد فإن هذا األمر حيمل يف داخله تناقض(: تقول
مث إن  ،فالبشر ولألسف الشديد غري متساوين ،قوانني الطبيعة هي قوانينه وطبقا للطبيعة.. الطبيعة

وإمنا األصل هو الطبيعة  ،األصلفاإلنسان ليس هو  ،ااإلميان باإلنسان هو إميان ملوث ميتافيزيقي
  )مشروع اإلميان باإلنسان(وهذا يعين ايار املشروع اهليوماين  ،املادية وقوانينها وحتمياا

  .إليه ا إىل ما وصلتبينما مل تصل يوم ...تصف نظريت للعاملتستطيع أن ال 

  ويستحق االحترام..الكنه محيد جد..التناقض حقيقي

ك ألصلك وتكون مدر، "دارس فسيولوجي وعلم نفس" ةان مدرك لطبيعته احليوانيكون إنسفأنت حينما ت
وتعلم .. ن حولكوتكون مدرك لقشور مالمح الكون م، " ةحياء تطوريأ و ةحياء جزيئيأدارس "التطوري احليواين 

   .خطأتأ اذإ ولن تعاقب. ..صلحتأ اذإ ..نك لن جتازىأوتعلم  ،ةوالالعاطفي..ةماهيته الالمبالي

  ..وتنهى عن الشر..تفعل اخلري..ومع هذا كله

  .ةاملمكن ةقصى درجات املثاليأفأنت متجسد يف 

  "..عدم تصديق وجوده "بعد عن أتقبل لك أي اعتراض على هذا النموذج أ أستطيع أنوال 

  .ةواثق ةإال بابتسامكتفي حيال ذلك أولن 

 هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد حينما أعلنت اإلنسانية أا حاكم العامل األعلى، يف(: تقول
عتبار الطبيعة هي ضحت أول ما ضحت باإلنسان وعادت الفالفلسفة اهليومانية ) بعده اإلنساين

وقد جنح هتلر يف فك هذه الشفرة بكفاءة غري عادية  ،املُطلق وهي املرجع فهي فلسفة ذاتية اهلدم
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وقد تبع يف ذلك ). ال تعرف الرمحة أو الشفقة جيب أن نكون مثل الطبيعة، والطبيعة ( :ا قالحينم
  )...!!داروين ونيتشه ودوركامي وفرويد

  من تتحدث ؟ع..علىأا حاكم أعن  ةأعلنت اإلنسانيمىت 

لتنبيه بأن مهد مع ا..ال يف منتصف القرن العشرينإمل تأخذ بعدها األخالقي العلماين احلديث  ةالفلسفة اهليوماني
ادت إىل ابتداع مصطلح  ةإميانيوكان له جذور ..كان يف القرن التاسع عشر..ةديثاحل ةاحلركه اهليوماني

TheoPhilanthropy ... رام اإلنسان مع احت ةالنهضة الفكرية احلديثاملنظور اهليوماين بدأ بدمج روح
تصبح تطورت هذه احلركات ل لالسف...يف ظل اعتراف بوجود خالقالتربية يف  ةديثاحل ةوتعزيز قيم اإلنساني

اإلحلاد "بشكل ثبت هذا مفهوم  ةيوماين احلديث مرتبطا بالعقالنيصبح املنظور اهلأو..فيما بعد ةديني ال ةعلماني
  "..األخالقي

ومن .. ةي منهم بالفلسفأل ةال عالق.. وفرويد كان طبيب نفسي..ةداروين كان عامل طبيع..أخيباهللا عليك يا 
أضافتها  مومن ثَ"..ةحديث"أخالقية كتوجيهات ة ية لطبيعه اإلنسان البدائيالعلم ربط وجتسيد شروحام..غري احلكيم

  "ال خيتلط الزيت باملاء سيدي القاضي.".ريخ اهليومانيزمالت

  :ةعن مبادئ اهليومانيزم العلماني ةسأعطيك نبذ

  .إمياينساس عقلي غري أهوم على واملف ةاختبار الفكر -١

   .إلنسانل ةبداعيتعزيز النمو الفكري واإل -٣

ا لضمان حق اإلنسان وتعزيز املسؤوليه ا وحماكمتها عقلياجتماعي ةحكام شخصية سياسيأالبحث عن  -٤
   .ةالشخصي

   ةوالتفرق ةواختزال العنصري..الفروقات بينهمبني كل البشر بغض النظر عن  ةتطبيق العدل واملساوا -٥

  .فضل لإلنسانأبناء عامل  -٦

االبتعاد عن تقديس حناول  حنن.. ةأشهر ملحدشهر ملحد أو أن هناك من هو أ ةعترض على تنصيب فكرأ
  .مكانشياء بقدر اإلالبشر واأل

  ..ا يف حياتهالعامل كان خمتلف جد.. قرون ةالرجل عاش من ثالث

  .ليكرسالة خاصة إ مشابه عن دارون يف يءشبأخربتك ين أأعتقد أيضا 

وهناك الكثري ..منظوره العلماين أو رجوعه للدين فهذا شأن شخصيتراجع إنسان عن  ةطالقا فكرإوال يهمين 
  .وبعض البشر ضعفاء..ميانلإل ةمن الدوافع العاطفي
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 ةحلاد مرعاد لإل مومن ثَ..عامني ةوصار يناقشين كمؤمن ملد..مامهأمه أ ةبعد وفا ميانعاد لإل..صديق عزيز يل
  .مهفقدانه أل ةى من صدمخرى حينما تعافَآ

  ...ةشاراإل  تستحقال ةاملسأل

خيطئ وهو مدرك خطأه حتت ..ةكافر بدون إنساني..نطبق على حكميي..هو مثال ممتاز..ماركيز دي ساد
  .القانون ةمظل

  حتدث عنها ؟أالذي  ةهو مثال لإلنساني" ةالسادي"أن صاحب ن تقنعين أهل تريد 

مساء جنراالت أتذكر يل قبل أن  وقت ةمسأل".. خالقاأل"متكرر يف كل نقاش لك بشأن  ه جمرد حشوٍنأعتقد أ
  ...ةالشيوعي

  .ترى العامل كله بلون واحد..ةملون ةحينما تلبس نظار ةهذه هي املشكل

ا عن فولتري واملاركيز دي ساد فقد ظهر مؤخرا على واآلن لننظر إىل بالدنا العربية وبعيد( :تقول
أمحد أدهم والعاهرة علياء املهدي والقواد املنتحر إمساعيل .. ساحتنا العربية ثالثة ملحدين ال غري

كرمي عأمر هل ظهر غري هؤالء الثالثة ؟ أوهلم أنتحر يف ريعان الشباب بعد أن حصل على 
الدكتوراة يف الرياضيات من موسكو والثانية تركت كلية اإلعالم لتعمل عاهرة يف السويد لصاحل 

اإلحلاد هو أعظم ذنب عصي اهللا به على ، هااالت الفرنسية والثالث يعمل قوادا هلا وينظم عمل
  ).األرض

  ال تعليق 

  .جيب سؤالكأن دعين اآل

  ؟..األخالق من منظور مادي ةكيف تقنع الناس بقيم

  عظيم 

  ..ختيل معكأس

  .ةبدون سلط..ةبدون عنصري.. إميانبدون ..خالقأبدون ..ةبدون ثقاف..ةجديد ةبشري

  .همتفا ةلغ...تواصل ةهو لغ..كل ما يوحدها

  "خالقلأل.".رشدهمأكيف 

  .)هناك ما ينفع وهناك ما يضر..(علمهم الفرق بني اخلري والشر..:أولًا
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نواع احليوانيه ال تدفع األ..كلنا نوع حيواين واحد".. (كلنا بشر"ا برباط عاطفي واحد ربطهم مجيعأ..ثانيا
  .)ا البشريجنسن ةا من أجل مصلحن نعمل مجيعأعلينا .. .انقراض ذاتينفسها لإل

 ةبشري ةهي فضالت ثقافي..الطبقات االجتماعيه والفروق االثنيه( ...انفسهم مجيعأبني  ةعلمهم املساوا.. :ثالثا
  .)ميكن التخلص منها 

ذيت أن إ( Self judgement..الترضى لغريك ما ال ترضاه لنفسك.. استخدم املنطق يف احلكم.. :رابعا
  )غصبا عين  فيمكن أن تتم اذييت..غريي برغبيت

 External +Enternal Respectورضا اآلخرين ..اربط االحترام الذايت بالرضا الذايت..:خامسا

Loci )عجاب إتعزيز الثقه باكتساب احترام وو. .عن رضا النفس ةناجت ةنفسي ةكل إنسان منا حباجة لراح
  )اآلخرين 

 .)وغريه سيحسن يل..ريه سيحسن لغريهوغ..سيحسن لغريه..حسنت لغرييأن إ(اخلري  ةزرع فائد.. :سادسا
Butterfly Effect   

  .)حليل النفسي للسيكوباثي كايف هناشرح الت( ةنفسي ةالشر ال مينح قو..:سابعا

دون أن جتعل ..استمتع حبياتك".. أنت حر ما مل تضر" ةوربطها باملسؤولي ةتقنني احلري..بعد كل هذا :اثامن
  .ةا ولو للحظغريك جحيم ةحيا

  هيثم طلعت.د
        السالم عليكم،،، السالم عليكم،،، السالم عليكم،،، السالم عليكم،،، 

كيف  ،جيب سؤالكأن دعين اآل: (عندما قلت، نبدأ من النقطة األخرية اليت طرحها الزميل أوفر
  ؟..األخالق من منظور مادي ةتقنع الناس بقيم

  عظيم 

  ..ختيل معكأس

  .ةبدون سلط..ةبدون عنصري.. إميانبدون ..خالقأبدون ..ةبدون ثقاف..ةجديد ةبشري

  .تفاهم ةلغ...تواصل ةهو لغ..دهاكل ما يوح

  "خالقلأل.".رشدهمأكيف 

  .)هناك ما ينفع وهناك ما يضر..(علمهم الفرق بني اخلري والشر..:أولًا

نواع احليوانيه ال تدفع األ..كلنا نوع حيواين واحد".. (كلنا بشر"ا برباط عاطفي واحد ربطهم مجيعأ..ثانيا
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  .)جنسنا البشري ةا من أجل مصلحمل مجيعن نعأعلينا .. .انقراض ذاتينفسها لإل

 ةبشري ةهي فضالت ثقافي..الطبقات االجتماعيه والفروق االثنيه( ...انفسهم مجيعأبني  ةعلمهم املساوا.. :ثالثا
  .)ميكن التخلص منها 

ذيت أن إ( Self judgement..الترضى لغريك ما ال ترضاه لنفسك.. استخدم املنطق يف احلكم.. :رابعا
  )فيمكن أن تتم اذييت غصبا عين ..برغبيت غريي

 External +Enternal Respectورضا اآلخرين ..اربط االحترام الذايت بالرضا الذايت..:خامسا

Loci )عجاب إتعزيز الثقه باكتساب احترام وو. .عن رضا النفس ةناجت ةنفسي ةكل إنسان منا حباجة لراح
  )اآلخرين 

 .)وغريه سيحسن يل..وغريه سيحسن لغريه..سيحسن لغريه..حسنت لغرييأن إ(اخلري  ةزرع فائد.. :سادسا
Butterfly Effect   

  .)حليل النفسي للسيكوباثي كايف هناشرح الت( ةنفسي ةالشر ال مينح قو..:سابعا

دون أن جتعل ..استمتع حبياتك".. أنت حر ما مل تضر" ةوربطها باملسؤولي ةتقنني احلري..بعد كل هذا :اثامن
  .)ةا ولو للحظغريك جحيم ةحيا

  !!!هل ميكن أن تنشأ األخالق داخل جمتمع إحلادي

لقد عاش اجلنس البشري آالف السنني حتت تأثري الدين واستطاع الدين أن يوفر مجيع أوجه 
كان من إذا  ية والقانونية والعقائدية وحىت اللغة ومن ثَم من حقنا أن نتساءل عمااألخالق احلياة

يل ملحد إحلادا كامال ؟ لكي تنجح هذه احملاولة البد من التنشئة يف عزلة تامة عن اج جأنت املمكن
يستحضر النشء ميكن أن  وإلغاء كل ما نساينللوجود اإلأما كل دين وعن كل فن وعن كل در

يف العامل نسان وبالتايل إلغاء مجيع األعمال الفنية اليت تصور صراع اإلآخر  أمامه من رؤيا لعامل
باإلغتراب يف هذا العامل وهو نسان شعور اإلإىل  كل هذه األمور ستؤديألن  لعامل أفضلوتطلعه 

  . .شعور ميتافيزيقي روحاين حبت

امللحدين يعيشون يف ظالل الدين وميكننا أن نزعم أن ألن  صعب يف الوقت الراهنأمر وهذا 
يقة صامتة غري حمسوسة امللحد هي جمرد تأثر بالدين ومبادئه اخللقية األساسية بطرأخالق  كل

أخالق فقد ترىب امللحد يف ظالل الدين عشرات السنني وهو يف نقده للدين يتأثر ب. .ولكنها ثابتة
 إن -يف أخالقياته وليس يف طبيعته املادية هذه حقيقة ثابتة نسان إن جوهر اإل -من ينتقدهم 
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  . .تمع إحلادي كاملينشأ جمإىل أن  امللحد هي عطية الدين هكذا علينا أن نزعمأخالق 

  ية اردة ؟؟نسانباإل مياناآلن هل ميكن التأسيس لإل

وأثبت . .ية اردة وهم ال يقل عن الوهم الديين اخلالصنسانإن األمل يف اإل :يقول ماركس
 :ويف البيان الشيوعي توجد هذه العبارة -خدعة الربجوازية  - خدعة ميتافيزيقية األخالق  لينني أن

  ..هذه حقيقة ال ميكن إنكارهااألخالق  ونالعمال يرفض

ي الكامل اإلحلادتفاؤال وأكثر ترتال ونفترض أنه مت التأسيس للمجتمع أكثر  لكن ملاذا ال نكون
مما أكثر  أن يطلبوا من الناس مزيدا من املثالية والتضحية رمبا اإلحلادلكن يف هذه اللحظة على دعاة 

كان إذا  -:وكما يقول جون لوك..ثَم إغراءات ماورائية نيب من قومه بإسم الدين فليسأي  طلب
قاصرا على هذا العامل وإذا كنا نستمتع باحليـاة هنا يف هذه الدنيـا فحسب نسان كُل أمل اإل

إا  ،فليس غريبا وال جمافيـا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء
   .معضلة وأي معضلة

ي الكامل ونتصور أن هؤالء اإلحلادرى ونتصور أنه مت التاسيس للمجتمع لكن نترتل مرة أخ
امللحدين قرروا التضحية وتبين منوذج أخالقي إمعانا يف حتدي جمتمع املؤمنني وقرروا أن يتركوا 

 ي ال يوجد معىن مادي للشراإلحلادهنا ستظهر املعضلة اليت بال حل فداخل العامل . .الشر والظلم
هو نفس احملل  اإلحلادالظلم هو وضع الشيء يف غري حمله وحمل األحداث يف عامل أو  رالظلم فالشأو 

كل حدث يف الكون إذا  ..الذي حتدده القوانني الفيزيائية ومبا أنه ال توجد ذرة ختالف تلك القوانني
املادي  ي وال يف الكوناإلحلاداملادي قد وضع يف حمله املادي ولذلك املفترض أال يوجد يف اتمع 

   .شرأو  ظلم

مبا فيه من نشاط عصيبٍّ ال خيطئُ ماديا بل يتبع كلَّ القواننيِ الفيزيائية الصحيحة نسان دماغُ اإل
املسئولَ عن اخلطإِ على أن الظلم فهذا دليلٌ قاطع أو  وال يتمرد على سننِها وإذا قلنا بوجود الشر

إىل  فاعالت وال قوانني مادية وهنا سنعوداملرجع الذي به حكمنا على خطئه ليس ت أيضاو
ما هي إال قوانني "أخالق من قيمٍ ونسان اإلإليه  فإن ادعى امللحد أن ما حيتكماألخالق  ميتافيزيقيا

لكنك ال تؤمن أا حالةً نفسيةً للروح : جنيبه". وضعيةٌ نتجت عن حاالت نفسية وعادات وتقاليد
فحىت تناطح الذرات هو تصرف ال خطأ ،نها أن تخطّئ حالةً ماديةً أخرىبل هي حالةٌ ماديةٌ ال ميك

  .فيه ما دام موافقًا للقوانني الفيزيائية الصحيحة



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

.... .) +السلوك املادي السليم للذرة يف الدماغ) + (السلوك املادي السليم للذرة يف الدماغ(
  .سلوك مادي سليم يف الدماغ= 

  .)..ملعاين اخلاطئة اليت يمثلها ذلك السلوك املادي السليم؟تلك اإذا  أتتأين  فمن

قلنا إذا  )يةاألخالق القيم(وبني ) سلوكيات املادة يف الدماغ(اآلن هل توجد دالة تربط بني 
بوجود الدالة فقد عدنا للميتافيزيقيا من أوسع أبواا وإن مل يكن ثَم دالة فلن تقنع أحدا بوجود 

  .يبدأقبل أن  ياإلحلادر اتمع الظلم وسينهاأو  الشر

معضلة كربى وإشكاالته تضع صاحبها يف مأزق  اإلحلاد. .قضية منتهية. .إا قضية خاسرة
  هى أنت ..ملحدإنسان الأو  متدينأما إنسان قضية خاسرة  اإلحلاد. .ال فكاك منهأمر إنه . .خميف

سالم بيجوفيتش من كتاب اإللألستاذ علي عزت األول هذه الفقرة السابقة اجلزء  :ملحوظة
  .بني الشرق والغرب واجلزء الثاين للحبيب الغايل أستاذي عبد الواحد

  .األرضلى ع ةوكل قار..يف كل قرن من الزمان ةخالقيأكتشاف فروق إميكنك ..ةلكن ببساط(: قولكأما 

  .مرتني...ال يناقض إنسان نفسه يف سطر واحد كل يوم

وإن كان حىت ..م السلبأ ..جيابسواء كان باإل..القيه تتغري مع الزمنن القيم األخأهذا اعتراف منك ب
وال أعلم كيف توصلت "خالقيات اإلنسان احلديثه يعدها متخلفه عن اخالقيات اإلنسان احلجري أمنظورك حنو 

  ..لذلك

يصالهحتاول إا عن التصوير الستاتيكي الذي الصعود واهلبوط يا سيدي أقرب للديناميكيه بعيد.  

على كفر البشر باهللا وتفرقوا بعد أن و...جاء من السماء..ن االرث األخالقي للبشريهأك بإميانظل  يف
  .ويأمروا مبكارم األخالق.... ليهدوهم للحق..أنبياءم أرسل إليه ..األرض

  ..واستراليا..فريقياأووسط ..ةوالشماليأمرييكا اجلنوبية  يف أنبياءظهور ... تثبت يلتستطيع أن هل 

م إليه ذا مل يصلأ..من أين هلم هذه املفاهيم..تسائلأومن هنا .. أخالقية متقدمةتقول بان هلؤالء مفاهيم  ألنك
  .)توعيهم ةيد بشريأبرسالة إهليه  وال أي ..أنبياء

دخل نسان وأن اإل ،األخالق يا زميل أوفر يبدو أنك مل تستوعب مداخليت خبصوص عدم تطور
 ال ميكن قياسها باملعايري الزمانية. .ال تطور فيهااألخالق  ..هائل التاريخ برأس مال أخالقي مبدئي

فال .. .ورمبا العكساآلن  االشعوب حتضرأكثر  ا منقبيلة بدائية أرقى أخالقيكانت  املكانية فرمباأو 
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ا احلضارات تدخل فمثلً. .ال تطور فيهاخالق فاأل ،مكاينأو  مبقياس زميناألخالق  ميكن قياس
  ..ي يف مراحل تدهور األمماألخالق يارويأيت اال ،رأس مال أخالقي كبريالتاريخ ب

بل يستحيل  ،ال عالقة هلا بالزمان وال ميكن وضعها يف قالب تطورياألخالق  فاملقصود أن
ية لسكان األخالق ية القدمية لساحل العاج أروع من الثقافةاألخالق فالثقافة ،وضعها يف هذا القالب

متحررة من خالق فاأل ،ورمبا العكس حيدث يف منطقة أخرى من العامل ،اليجنوب إيطاليا حا
 هذا ما أوردته. .ا أن تضعها فيه حىت تربر إلحلادكجاهدحتاول أنت  املقياس الزماين التطوري الذي

بل ظننت أن هناك تناقض ورمبا ..يف مداخليت السابقة وهذا لألسف مع ببساطته ما مل تستوعبهأنا 
إىل  وال تشعر خبلل ذايت يؤدي ،الباطن على أنه تناقض حىت يتسق مع أيديولوجيتكأصر عقلك 

من أقصى أكثر  أيديولوجية تعصبية اإلحلادصدقين . .أنت يار لكن بالفعل القضية قضيتكاال
  .!!.اتعصبديان األ

مر ينطبق على عدم استيعابك لتفرقيت بني التنشئة والتدريب واعتربت األمر األ أيضاو
  .!!.تناقضا

ولذا ال  ،ثغرة معرفية كربى يف النسق الكوينخالق فاأل ،متثل ثغرة يف النظام الطبيعيخالق األ
أو  ،حتميات داروين العضويةأو  ،ميكن إخضاعها لقوانني الطبيعة وحتميات ماركس التارخيية

سه يف االختالف والطبيعة يعبر عن نفاألخالق  هذا االختالف بني ،جتماعيةحتميات دوركامي اال
  .يةنسانواملؤشر يف العلوم اإل ،بني املؤشر يف العلوم الطبيعية

الرعيل أخالق  املسلمني املعاصرين ال تبلغ عشر معشارعلى أن أخالق ولسنا حباجة للتدليل 
  .من السلف الصاحلاألول 

عن السلوك لسنا حباجة للتدليل على ذلك مبا قاله عامل األحياء بامجهيلز يف حبث متخصص 
البدائيني أخالق  ا منعلى العامل الغريب أن يتعلم كثري( -:اجلنسي لدى البشر عرب التاريخ حني قال

  .)األخالقي احلقيقي ومبادئهم يف العالقات اجلنسية حىت يتسىن له الرقي

ثغرة يف الزمان خالق فاأل ،مبعىن أدق ال عالقة هلا بالطبيعةأو  تسري عكس الطبيعةخالق فاأل
وهذا يؤكد أصالة . .اهللا ال ينتج وال يشيد وإمنا خيلقألن  ؛واهللا خلقها كاملة ،فهي نتاج خلق

  .نسانظهور اإل
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تدور حول الشمس والشمس بدورها األرض ا فيف عامل الطبيعة توجد األشياء وجودا موضوعي
نفعلها وكم من  كم من أشياء فعلناها وكنا ال نريد أناألخالق  يف عاملأما  .هذه حقائق .تتحرك

إذن هناك عاملان عامل القلب وعامل الطبيعة هذه .!! .أشياء وددنا أن نفعلها ولكن مل نفعلها أبدا
  .!! .والعاملنسان العالقة بني اإلرادة والفعل تعكس التناقض املبدئي بني اإل

 هنا يسعى كل حمامي إلثبات عدم. .جرمية وأصر أنه فعلها بدون قصدإنسان  وإذا ارتكب
معترف  أيضاالواقع وارم أرض  القصد مع أنه باملنظور املادي والعقلي اجلرمية وقعت وانتهت على

أنه ارتكبها لكن يتدخل القانون ملعرفة القصد والنية ومعرفة حالة النفس أثناء ارتكاب اجلرمية هل 
ادية اردة فنحن يف وهنا نضع النفس يف مركز أعلى من احلقائق أعلى من الواقعة امل. .الأم  بقصد

ليس نسان فاإل. .احلقيقة ال حنكم على ما حدث يف العامل لكن حنكم على ما حدث داخل النفس
  .!!.مفصل على طراز داروين

ثغرة . .وثغرة قيمية. .وثغرة زمانية. .ثغرة يف نظام الطبيعة املادي ثغرة معرفيةخالق فاأل
وقد تساءل  ،عبء على صاحبهاأكرب  رة بل هيبل ضا ،ا غري مرحبةعقليخالق فاأل. .عقلية

لتقدم اتمع األخالق  اإلجنليزي ما أمهيةاألخالق  أستاذ علم Bernard mandevilleماندفيل 
  .ال شيء بل لعلها تكون ضارة :والتطور احلضاري ؟ وأجاب ببساطة

ية نساناألفكار اإلأقدم  اوالدين مهخالق واأل ،إىل اآلن االربهنة عليها عقلي مل تتمخالق ولذا فاأل
ترا وقد ظهراليت حيملهااألخالق   وغائيةنساينكل هذا يؤكد أصالة الظهور اإلنسان ا مع اإلا سوي.  

وبالطبع هذا .. منذ بدئ حياته على األرض..قلت بان األخالق مل تتطور طول تاريخ اإلنسان(: أما قولك
ال " براهيمي موحد إإميان "دم آمن السماء مع رسالة  ةزلت جاهزألنك تريد الوصول إىل أن األخالق ن ؛احلكم

  )....خيتلف معك يف هذا مسيحي وال يهودي

وحبمد اهللا املناظرة  ،ا يعارض هذه النتيجةا واحدكملحد تناظرين وال جتد دليلًأنت  بالفعل وها
  .تسري بقوة ذا اإلجتاه

نك شكرتين عليها يدفعين أرغم  ةياها يف الرسائل اخلاصإك هديتأعدم استفادتك من املراجع اليت (: أما قولك
يف  ةحكام البسيطا لبعض األعده سهواا جتاهلك الذي سا مصاحبا وكليراك ختتلف معها ضمنيأستياء حينما لال

  . )خرىأ ةرلتباس مود التركيز عليه حىت ال يتكرر االأملا  ةمما سيدفعين الستخدام وسائل حتديد كتابي..تعقييب السابق

ورمبا ردي مل يصلك  ،رددت عليهاأنا  ال صدقين مل أجتاهل إطالقا رسائلك اخلاصة بل
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وموسوعته ديان موسوعة يف تاريخ احلضارات وتاريخ األأكرب  صاحبديورانت وأخربتك أن ول 
وطاف من أجلها العامل كله مرتني يقول ول  ةسن ٤٥جملد قضى يف كتابتها  ٤٢قصة احلضارة يف 

 ،سنة ٦٠٠٠ن حضارات العامل كله عمرها فقط إ :٧صفحة  ٣٩امللحد يف مقدمة الد رانت ديو
هي مبقياسنا األوىل  واحلضارات ،وقبل ذلك ال شيء -سنة  ٦٠٠٠وال توجد حضارة قبل 

. .اأن تاريخ البشرية حديث جدأي  -النجع أصغر من قرية صغرية  -العصري ال تتجاوز النجوع 
ا وإن أردت أن نفرد لذلك حوار ،ل يف حوارنا وال عالقة له مبوضوع املناظرةلكن هذا ال يدخ

إذا  فعلى الرحب والسعة ،اخاصا القائمني عليهامسحت لنا اإلدارة الكرمية جزى اهللا خري.!!.  

ستجد أن الوسيلة . املصابة بالسكس فوبيا..أقصد كل اتمعات اإلسالمية، لو نظرت لبعض(: أما قولك
اب واملنع الغليظ ألي من يريد والتوبيخ والعق.. بني الذكر واألنثى.. ي يستخدمها املريب املسلم هو بالفصلالذ
  ..اتمعات مسعورة جنسيوالذي يفرز جم... وهذا ما يؤدي للكبت اجلنسي.. قتراب من اجلنس اآلخراال

  ..الناتج عن هذا اخللل التربوي اجلاسم حىت امللحدين العرب الذين تربوا يف هذه اتمعات مصابني ذا املرض

  .إن أكثر اتمعات حترميا للجنس هي األكثر هوسا به..يقول مشييل فوكو

فشل املنظومة األخالقية اإلسالمية رغم صالح ... ا أن كل ممنوع مرغوبألنه من املعروف تربويوهذا ما ي
  ).املهتدف منها متاما ا يؤدي لعكسا عقيموذلك بسبب اختاذها مسلكً... مبدأها

لقد تبني أن السعار اجلنسي . .هذه أضحوكة كان يضحك علينا ا العلمانيون يف الستينات
ا لصيقة باتمعات املتحررة جنسيأمراض غتصاب هي اهلوس اجلنسي والشذوذ اجلنسي واالو

شار بيوت الرذيلة وبني نتا فهناك عالقة طردية بني ،ا بيوت الرذيلة ئاتمعات اإلباحية اليت متتل
   .اهلوس اجلنسي والسعار اجلنسي

  وهذه قائمة بالدول صاحبة أعلى معدالت اغتصاب يف العامل

وليس كما كان  -ا ا وسعاردول العامل هوسأقل  -القائمة آخر  الحظ البلدان العربية يف

   .���يضحك علينا العلمانيون العرب اخلبثاء يف الستينات

دراسة أجريت  BCCا فقد نشر يف يب يب سي عار اجلنسي هم املتحررون جنسياملصابون بالس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes� 
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من شخص يف نفس أكثر  من الربيطانيني اعترفوا بإقامة عالقة مع% ٤٢:دولة أظهرت أن ١٤على 
  !!!)أي مع غري أزواجهم(األمريكيني يقيمون عالقات غري شرعية % ٥٠بينما  !!!الوقت

  .���٪ ٣٦ويف فرنسا  ٪ ٣٨النسبة يف إيطاليا كانت و

  .�!� !!امن مليون طفل سنويأكثر  ويف أمريكا وحدها يقتل باإلجهاض

   .الروابط لألخ احلبيب املهندس أبو حب اهللا يف مناظرته مع إيزابيال: ملحوظة

اهلوس .. .دقيقة ٣٠ اجلنس يف أوقات العمل كل يفوقد قرأت منذ فترة أن الغريب يفكر 
  .نتشار الفواحشاجلنسي هو مرض لصيق با

  )لقد دخل اإلنسان التاريخ برأس مال أخالقي مبدئي هائل( :سؤالكأما 

  .أي تقومي يناسبك ولك احلريه يف اختيار... بالسنني من فضلك..!!!مىت حدث هذا؟

  .الذي يسأل هذا السؤال السفسطي يا أوفرأنت  لست

هلذا مساه ماركس بأفيون .. وي صلد وأعمىالدين معروف منذ فجر تاريخ الفلسفة بأنه قيد ترب(: أما قولك
  .)ومنع الفقري من قتل الغين وصاحب السلطة... وسيلة مثالية ألخراس العامة..وقال عنه نابليون، ..الشعوب

ربر الظلم اإلجتماعي ،ا للشعوب كما يدعي ماركسالدين ليس أفيوننشئه  ،فالدين ال يومل ي
فما من نيب إال ولقي مقاومة  ،ا كل هذه خرافاتوقها وطبعالربجوازيه حىت تنسى الربوليتاريا حق

أول بل والقرآن نفسه يذكر أن املُترفون هم . .قبل غريهم -الربجوازية  -من األسياد واألقوياء 
  :املكذبني للرسل واملقاومني لدعوم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://news.bbc.co.uk/٢/hi/uk_news/177333.stm� 

  :ية للسيطرة على األمراضاملراكز األمريكية احلكوم �!� 

http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss5511a1.htm. 

 



@RPP @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

��d��c��b����a������`��_��~��}��|��{���z��y��x��w�
���.  

ا هلم والدين مل يكن قط إفراز اتمع ومل ينشـأ ساتر ،من الربجوازيني فالدين مل ينشـأ بإيعاز
  .ومل يكن خمدرا للفقراء بل محل يف طياته قيم مستقلة خاصة به ،الطبقي

الدين تكليف وتبعات وليس ختديرفهو اهلارب احلقيقي من  ،الذي يدمن األفيونإمنا  اا وأفيون
  .عوبأفيون الش اإلحلادف ،الدين وتبعاته

عن العمل والكفاح والثورية إن نسان القول بأن الدين أفيون الشعوب وأن الدين يصرف اإل
ماركسية "روجيه جارودي من كتابه .. .ا مع الواقع التارخييا صارحيتناقض تناقضمر هذا األ

  ."القرن العشرين

هو ييج  اإلحلادف ،هو فقه ختدير الشباب باحلماسة وظنيات العلوم وحلم الشهرة اإلحلادبل إن 
  ..أيها امللحد قلبك يفند مائة مرة يف اليوم خطأ ذهنك، الفكر ال تنويره

  ويبقى السؤال

ا أنواع احليوان تقدما لوجدنا أن هناك فرقًأكثر  البدائي وبنينسان إذا ذهبنا نقارن بني اإل
جوهريأجل  وتتصارع من قطيع من احليوانات وهي تبحث عن الطعامإىل  انظر مثال. .اا مالزم

غارق يف أسراره أو  بدائي خائف مشوش مبعتقداته ومحرماته الغريبةإىل إنسان  مث انظر ،البقاء
منذ اللحظة اليت دخل فيها التاريخ ليس أنه خمتلف نسان لقد انصب يف وعي اإل. .ورموزه الغامضة

فإذا  ،يوان الذي بداخلهأن معىن حياته ال يتحقق إال بإنكار احل أيضاعن احليوان فحسب ولكن 
  ى له أن يبدأ يف معارضة الطبيعة ؟ هو ابن الطبيعة كما يقولون فكيف تسننسان كان اإل

 ،أخالقية يعلم أا تضعف كفاءته ئنسان بعض رغباته عندما يتمسك مببادعندما يرفض اإل
  .!!.نسانفكل هذا ال يأيت من ناحية عقله كل هذا يؤكد على أصالة ظهور اإل

متعذر فهمه غري نسان اإل. .بل كمغترب عنها ،ال يسلك يف حياته كابن للطبيعةنسان اإل
   .حتمية دوركاميأو  هذه مفاهيم يستحيل ترمجتها يف قوالب بيولوجية داروين. .راضٍ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ).٣٤(اآلية : سورة سبأ ��� 
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متثل ظهور مبدأ خالق فاأل ،ردة عن اإلنتخاب الطبيعي املزعومأكرب  متثلاألخالق  إن ظهور
  .صلحة واملنفعة املعروف عند احليوانجديد مناقض ملبدأ امل

. .ليس كذلكنسان لكن اإل. .الغريزة واملصلحة. .إدراك احليوان يدور بني املُثري واإلستجابة
فاحلس اجلمايل واخللقي ، النظام الطبيعيإىل  ظاهرة ضد الطبيعة ال ميكن بأي حال ردهنسان اإل

ي واهلداية املفـاجأة ألعيت الكافرين خالقاأل والوعي واملقدرة على مراقبة الذات ووخز الضمري
ختيـار حر كل هذا يؤكد أصالة ظهور اوب واملقدرة املطلقة على فعل اخلري والشر بشكل واعٍ

  .نساناإل

ـً ـا عقالنياحليوان عندمـا يذهب للصيد يسلك سلوك .. ا يدور بني الكفاءة واملنفعةا منطقي
يخضع نفسه لطقوس ومراسيم ال متت بعد أن للصيد إال ن نساستجابة لكن ال يذهب اإلاملثري واال

ـًنسان إن أصالة ظهور اإل.. .لعامل الطبيعة املادي بصلة ا بدون تفسري عقالين فمن تظل دائم
  .!!.مل يستجب للعامل حوله بالطريقة الداروينيةنسان الواضح أن اإل

وكأنه  ،يف وعيه مالمح هذا العامل وكأنه قد استقر ،حقيقيآخر  عاملإىل  دائم التطلعنسان فاإل
  ..كان فيه يوما ما ثُم طُرد منه

حياته بسيطة خالية من األسرار والطقوس الغامضة كانت ل اكاملً احيواننسان فلو كان اإل
وهنا يكمن معىن تلك اللحظة اليت  ،ا من هذا كلهوال يعرف احليوان شيئً ،واملعتقدات والرموز

صنعت عصراا جديد.  

وما هي القاعدة اليت ستنطلق منها لتقنع  ،السؤال قائما ما هو األساس الذي ستعتمدهويبقى 
  من منظور مادي ؟األخالق  الناس بقيمة

@ @ 
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ـ� ك لوبذ. .نتحارهل ستدفعه لال ؟ياإلحلادكيف ستتعامل مع امللحد املعاق يف جمتمعك  :أوً�
  ستعارض النظرية ؟أم  نتخاب الطبيعين قد خدمت االتكو

  لكادحني واملعوزين يف هذا العامل؟كيف تسلي ا. .كيف تسلي امللحد املعاق عن إعاقته :ً��ـ�
ـ	

  نتخاب الطبيعي ؟ أم ستعاند اال ا حبيث ال ينجبونهل ستقوم بتعقيم املعاقني ذهني :�ـ��ً�ـ	

كما قالت سيمون دي بوفوار أن أم  ياإلحلادل اتمع هل سيكون هناك زواج داخ :�ـرا�ً
  الزواج وتكوين أُسرة خديعة كربى ؟ 

وما هي املربرات املادية  ،هل ستمنع املمارسات اجلنسية الشاذة داخل اتمع اإلحلادي :���ً��
  لذلك املنع؟ 

لذي ا James J. Hillجيمس هل  أمثال ياإلحلادكيف لو ظهر داخل اتمع  :��دً��
هل لديك مربر مادي ) د طبقا لقانون البقاء لألقوىإن الثروات تحد( -:كان يقول

  ؟لكبح مجاحه

�رؤوس األموال أحد أصحاب  Andrew Carnegieيقول أندرو كارنيجي  :���ً
األمم هي استيالء األقوياء على مقدرات ) لقد وجدت حقيقة التطور( -:بأمريكا

إىل  ياإلحلادومع الوقت سيتحول اتمع  ،ب الطبيعينتخاحقيقة التطور وحقيقة اال
  جحيم ال يطاق كيف ترد ؟

أو  اإلفالسأو  من اخلطأ الشديد جمرد حماولة منع الفقر( -:فإنه Tilleطبقا لتايل  :	��ً��
جمرد مساعدة هؤالء خطأ جوهري يف . .حمدودي اإلنتاجأو  مساعدة الضعفاء
 naturalنتخاب الطبيعي ا مع االاسألنه يتعارض أس ؛النظرية الدروينية

selection تمع ) .وهو جوهر الداروينيةيكون أبشع البد أن ي اإلحلادفا
ى قوانني الطبيعة املادية ألنه بذلك فحسب يكون قد حتر ؛اتمعات طبقية يف العامل

  كيف ترد ؟

� ،ة الصحيةفإن فكرة وسائل الوقاي ٤١٥- ٤١٤.Social Status, pطبقا لسبنسر  :���ً
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وتلقيحهم تعارض أبسط بديهيات  وتدخل الدولة يف احلماية الصحية ملواطنيها
حماولة محاية املرضى واحلرص على بقائهم أو  ،نتخاب الطبيعي إن مساندة الضعفاءاال

  ؟كيف ترد.يتأيت يف حتد صارخ لقانون الطبيعة

ه في اإللحاد يوقع صاحب.. إنها معادلة مستحيلة.. األسئلة ال تنتهي
  ..وانتظر اإلجابة عن أسئلتي التسعة ،أكتفي بذلك.. حرج شديد

ُألشفق إين  فواهللا ،ويصلح حال حماوري ،حتيايت للجميع أسأل اهللا أن يرحم ضعفي ويغفر ذنيب
  !!.اللهم اهده يا رب العاملني ،عليه وأُحب له اخلري والصالح

  !!وبعد أسبوع

  .. لكن واأسفاه إا صدور خاوية ؛وا صدوركموال خرافة فابسط إميانواقعيون حنن بغري 

  .نيتشه

تعلن اعترافك أو  ،تعلن انسحابكأو  من أسبوع مل تردأكثر  يا زميل أوفر منذأنت  أين
  !!؟..باستحالة التأسيس العقلي لإلحلاد

نتناظر ألف سنة يف نظريات العلم وكلما جاءت نستطيع أن . .املستحيلةاملعادلة  صدقين إا
. .نسانيف اإل. .يف الروح. .يف القيم. .األخالق يفأما . .اعنت أختها وظل التناظر قائمنظرية ل

. .يةاإلحلادداخل منظومتك خالق ا لألا عقلييستحيل أن جتد تأسيس. .املستحيلةاملعادلة  صدقين إا
أو  ئهيؤسس ملبادأو  يؤسس لقيمهأو  يسليهنسان أو يستحيل أن جتد داخل عاملك ما يفرح اإل

  . .انسان إنسانيستحيل أن جتد داخل منظومتك ما جيعل اإل. .يؤسس ألخالقياته

 اإلحلادإن . .يبدأقبل أن  ال يقرر إفالس صاحبه. .إن املذهب احلق ال يوقع صاحبه يف حرج
األخالق أو  أجبدياتأو  املُثلأو  حوار حول القيمأي  يفلس صاحبه وجيعله خيرج صفر اليدين يف

  . .الوجودأو  النفس أو الروح

نتحاور يف مفردات العلوم ونظريات املادة ما شئنا لكن أن نتحاور يف ركن الوجود ميكن أن 
نتحار السريع لإلحلاد إا قضية فهذا يعين اال ،وصبغة اهللا اليت صبغ الناس عليهانسان اإلأصل و

  .تبدأقبل أن  خاسرة
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نسحاب منها أفضل بكثري من رد هش واال ،عتراف خبسارة املناظرةون االيف أحيان كثرية يك
م لك به فهذا ما ال أُسلّ ،من املناظرةمتاما  لكن أن ختتفي. .ايزيد الفكرة هشاشة والطرح ضعفً

تعلن أو  ،أن تطرح مداخلتك ونكمل املناظرة على بركة اهللاأما ف ،للحوار وإلدارة املنتدىحتراما ا
مشكور أنت  ويف األحوال الثالثة.!! .عقلي لألخالقتعترف باستحالة التأسيس الأو  انسحابك

  .كلهمر وجمبور نسأل اهللا لك السداد واهلداية يف األ

ال تنتهي داخل اتمع  األسئلةوما زالت  ،قمت بطرح تسعة أسئلة يف املداخلة السابقة
   -:وسأطرح شيئا منها ،ياإلحلاد

وأم يف مرتبة أعلى  ،ا من السوديولوجيلم أن اجلنس األبيض أفضل بماذا لو أثبت الع :���ً�ا
تمع اإلحلادي  يف سلم التطور هل سيتمالفصل العنصري بني البيض والسود داخل ا

وإقرار املساواة بني  ،نتخاب الطبيعيدة العلم والبيولوجيا ومعاندة االأم ستتم معان
  نيني؟ البيض والسود وساعتها ستكون أكرب خيانة للتطور وأكرب ضربة للعقال

ا منها ا وبيولوجياليت أثبتت تفوق اجلنس األبيض على اجلنس األسود ماديحباث هناك آالف األ
لويس أحباث و Samuel Mortonيـات الشهري صموئيل مورتن نسانعالم اإلأحباث قدميا 

الذي كان يقول بأن البيض ليسوا سفاحني حني أبادوا اهلنود احلمر  louis agassizأجاسي 
كنهم يتبعون قضية حتمية يف تشكل األعراق فهذه هي حتمية العلم وحديثا كتاب قوس اجلرس ول

bell curve  الكتب مبيعا يف السبعينـات وهو الكتاب الذي يتحدث عن أنه ال فائدة من أكثر
ألم أضعف عقال وأفقر ذهنـا من البيض والبد من إنفاق مراض حتصينهم من األأو  تعليم السود

  .فائدةأكثر  يف أُمـور املـال

وأن الرجل يف مرتبة أعلى بيولوجيا من املرأة  ،ماذا لو أثبت العلم تفوق الرجل على املرأة :��� ا���دي
هل ستتم املساواة بني اجلنسني داخل اتمع اإلحلادي أم سيكون هذا مطلب غري 

  عة؟علمي غري عقالين عبثي ميتافيزيقي يقف يف وجه التطور وحتميات الطبي

عن تصنيف الرجل متاما  ا ألدبيات التطور هلا تصنيف يف السلسلة احليوانية مستقلاملرأة طبقً
 Homoبينما الرجل حتت تصنيف  Homo parietalisفاملرأة تندرج حتت تصنيف 

frontalis  فدراسة حجم اجلمجمة يف القرن التاسع عشر أثبتت وجود فرق جوهري يف حجم
ن مخ املرأة أضعف إ :يقول bruccaوكتب كارل بروكا %  ١٩ -١٢ار املخ لصاحل الرجل مبقد
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واملرأة تأيت يف . .فحجم املخ اخلاص باملرأة يكاد يطابق ذلك اخلاص بالغوريال، بكثري من مخ الرجل

  .���نساناملرحلة السفلى من مراحل تطور اإل

فاملرأة يف البيت  ،البيت ضفاء البهجة علىإويرى داروين أن املرأة ال تصلح إال ملهام املرتل و

   .�!�أفضل من الكلب

  .املساواة املستحيلة إال يف إطار الدين

ية أن يتعايشوا يف سالم نسانمن خالل الدين فحسب ميكن للجميع على اختالف قيمهم اإل
 هذا ممكن فقط ،نونسان وأن البشر متساوفحقوق اإل( -:يقول أُستـاذي علي عزت بيجوفيتش

أو  وليست حقيقة طبيعية ،فاملساواة بني البشر هي خصوصية أخالقية ،ا هللاخملوقًنسان كان اإلإذا 
 ،نبالعقلي هم وبال شك غري متساويأو  الطبيعيأو  فالناس من املنظور املادي ،عقليةأو  مادية

وطاملا أننا حذفنا  ،وكأا عبارة ميتافيزيقية بال مضمون وال حقيقة ،وستبدو املساواة ساعتها
ا ا واجتماعيا وقومياملكان بأشكال من الالمساواة عرقي ئفسرعان ما ميتل ،الديين من حسابنااملدخل 
اوسياسي.  

ا فالناس جبالء وبال أمل فإذا مل يكن اهللا موجود ،فاملساواة بني البشر هي مسألة ميتافيزيقية حبتة
  .)باملساواة ا على الدين فقط يستطيع الضعفاء املطالبةوتأسيس ،نييغري متساو

�
ي دعوة تعميمية تنادي بإلغاء التفرقة بني اإلحلادماذا لو ظهرت داخل اتمع  :��� ا���
دودة أو  بل وحماكمة كل من يتعرض للفريوسات ،البشر واحليوانات واحلشرات

إال بضعة ماليني من األرض ودودة نسان ا ال فرق بني اإلألنه بيولوجي ؛األرض
  السنني ؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� Gould, The Mismeasure of Man, p.105. 

 �2� Charles Darwin, The Autobiography of Charles Darwin 1809-

1882, New York pp. 232-233. 
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 :يقول ٢٥٩ص  "ـاية التاريخ وخامت البشر"يف كتابه األشهر فوكوياما نسيس يقول فرا
نبحث يف حقوقه نسان قبل أن ا أن نفهم اإلإذ البد أولً ؛هلا مشكلة فلسفية عميقةنسان حقوق اإل"

 ،والطبيعةنسان أنه ليس مثة فارق بني اإلإىل  فالعلوم الطبيعية احلديثة تشري ،نساننفهم طبيعة اإل
إنكار  يشمل ذلكيمكن أن ف ،اختالفات بني البشرأي  دما نوسع يف املساواة اليت تنكر وجودوعن

إذ كيف يكون  ؛وتنشأ عن ذلك أسئلة ال حصر ،والقردة العليانسان وجود اختالفات هامة بني اإل
إىل  ا يف مرحلة ماوسنصل حتم ،قتل البشر غري مشروع يف حني قتل هذه احليوانات ليس كذلك

  ال التايل السؤ

  ؟نسانوملاذا ال تتمتع الطفيليات املعوية والفريوسات حبقوق مساوية حلقوق اإل :��� ا�����

إن عدم اهتمام الناس ذه املساواة يوضح أم ال يزالون يؤمنون مبفهوم ما عن تفوق قدر 
قط يدافعون عن وحىت محاة الطبيعة ومحاة احليوانات هم ف - وهو مفهوم ملوث ميتافيزيقيا  -اإلنسان 

رمبا تكتشف  ،وجمرد إفنائها ال سبيل لتعويضه مع ضياع فوائد.. ها معناءألم حيبون بقا ؛احليوانات
  .وليس من أجلها وهذا عكس حقوق اإلنسان ،ا فحىت محاة احليوانات هم لإلفادة منهامنها مستقبلً

كنا نؤمن حقا أن اإلنسان جمرد كائن  إننا لو.. إن مفهوم التوسع يف املساواة أدى إىل حريتنا الراهنة
وهنا البد أن تتساوى الكائنات مجيعا  ،يف سلسلة حيوانية خيضع لقوانني الطبيعة ليست له قيم متجاوزة

وال يسمح لنا هذا  ،وسيتعرض ساعتها املفهوم املساوايت للبشر للهجوم من أعلى ومن أسفل ،يف احلقوق
ا وبالتايل ال يسمح لن ،بية احلديثة بأن نرد على هذا اهلجوم أو ذاكاملأزق الفكري الذي أوقعتنا فيه النس

  .���فأما طبقية متفحشة أو مساواتية مستحيلة ،بالدفاع عن احلقوق املساواتية

بل ويرى أن خامت البشر سيكون  ،يرى أن املساواة مستحيلة داخل اتمع املاديفوكوياما حىت 
اشخص اعلماني امادي وحينها سيظهر خامت البشر  ،األرضتسود الليربالية املادية كوكب  حني اقُح

ا ما يف جمتمع مادي الذي سيظهر يومنسان يف هذا النموذج وهو ذلك اإلخري األنسان واإل
دخاله إمتاما وقولبته و تدجينه سيتمنسان هذا اإل ،ى تربية علمانية مادية كاملةويكون ترب ،بالكامل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مركز  ١٩٩٣الطبعة األوىل .. حسني أمحد أمني: ترمجة..ـاية التاريخ وخامت البشر.. امافرانسيس فوكوي ��� 

 .)- -(والكالم له باحلرف إال ما بني  ٢٥٩األهرام للترمجة والنشرص 
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  .���نسانن تصل الليربالية به اإلأأقصى ما تطمع  هذا ،القفص احلديدي

نه عاجز أغري قادر على اإلحساس باخلجل من  ،بسعادته اقانع ارائع اإنسان فخامت البشر سيكون

   .�!�اوبالتايل فان خامت البشر مل يعد بشر ،عن االرتقاء فوق مستوى احتياجاته

جدير باالحتقار خامت بشر عاطل عن الكامل يف هذه الصيغة هو كائن فج نسان أليس اإل
لقد مات . .يةنساناحلياة اإلاما درنساين ووهنا تضيع ملحمة الوجود اإل( االجتهاد والطموح

  .��� )يف النموذج املادينسان اإل

امللحد املادي الذي سينشـأ يف جمتمع مادي فوكوياما واملفاجاة الكربى لقد وصف فرانسيس 
  .نعم كلب.. كلببأنه  ية كاملةبالكامل ويترىب يف بيئة ماد

كما كانوا قبل  ،باحلرف أنه داخل الليربالية سيصبح الناس حيوانات من جديدفوكوياما يقول 
املعركة الدامية اليت بدأ ا التاريخ إن الكلب يقنع بالنوم يف ضوء الشمس طوال اليوم شرط أن 

أن أو  ن الكالب حاهلا أفضل من حالهمبا هو عليه ولن يقلقه أن غريه م نه راضٍوذلك أل ،يطعموه

  .��9ا يف بقعة نائية من العامل تصادف املذلة واهلوانأن كالبأو  مستقبله ككلب قد جمد

من كتابه أن حياة جمتمع مادي ليربايل كامل هي حياة بال  ٢٧٤يف صفحة فوكوياما ويتنبأ 
وستكون احلرف مبتذلة  ،العامةوقليلون سيتصدرون للخدمة  ،وال كفاءةما افنون وال أدب وال در

 ويف مرحلة ما سيكون هذا اتمع عاجزا عن الدفاع عن نفسه يف وجه احلضارات ،وغري متطورة
وخياطرون حبيام  ،أصحاا على استعداد هلجر الراحة واألمن األخرى حيث احلضارات ؛األخرى

  .القيمةأجل  من
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٧املصدر السابق، ص ��� 

 .١٧املصدر السابق، ص �!� 

 .١٨املصدر السابق، ص ��� 

 .٢٧١املصدر السابق، ص ��9 
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فاتمع  ،بأخالقياته وقيمه وثوريته ومبادئه إن علينا أن خنرب كل ملحد حناوره أنه مدين لنا
  .فوكوياماالكلب على حد تعبري نسان املادي الطبيعي يؤسس لإل

أن األطفال أم  ؟ءي مصطلح األبناء واآلبااإلحلادهل يوجد داخل اتمع  :��� ا��ا� 
وتنتهي األسرة كما  ،بنوخيتفي مفهوم األب واال ،سيدخلون جممعات خاصة

 ،ق ضيق يف روسيا امللحدة يف األربعينيات فترة حكم ستالنيحدث على نطا
  ؟ وسع يف أملانيا يف فترة حكم هتلروحدث بنطاق أ

وهذه من البديهيات فنجاح تربية  ،املاديةأو  يةاإلحلاد ئأمر العائالت ال يكمن يف املبادصالح 
ال عقالنية حبسابات وهي تضحيات  ،د وجناح املؤسسة الزوجية يتطلب تضحيات مدى احلياةاألوال

 –باء هروب اآل –سري التفكك األ( مريكيةرة والكثري من مشاكل العائالت األالربح واخلسا
إذ حني تصبح االلتزامات  ؛العائلة نظرة ماديةإىل  سببه نظرة أفراد العائلة) نسب الطالق ارتفاع
  .إبطال شروط العقدإىل  فإنه يسعى ،مما ينتظره املتعاقدأكرب  العائلية

 وا�#"�د��آ ��ة ���� ا�  ا���������� و ا��������ا ا��
ر ��  أآ���
���$�%�����        

�ا�#�) ا'%$&)� overlord ا�  ،و�0 /"�. -�, +�ء ��وا'��2 ا�#)�(�ة ��

        !!!!!!!!'%�'�(�ه�ة ا�4@4د ا: ��و-
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  هيثم طلعت.د

  على رسول اهللا وعلى آله وصحبه ومن وااله سم اهللا واحلمد هللا، والصالة والسالم اب

باألحباب،  امرحبمرحب ىا بالدكتورة.  

 موعة ىالدكتورةى أصبحت عضوة ىف  /أنا د( :قالت باحلرف يف منشورها الذي دخلت به ا
يان كلها األد. فيش جربيلم. مفيش جربيل. مفيش جربيلأهم نقاط املناظرة  ؛اموعة ومستعدة للمناظرة حالًا

أنا . فيش حياة بعد املوتم. مفيش جنة. مفيش نار. م اهللالكتب املقدسة كلها كالم البشر وليست كال. بشرية
  .)كلها وهو القيماخترت اجلزء العقالىن من األديان 

ïÔîÜÈmëZ@ @

  ؟مرات تنسفني ماهية وجود الشيء ٣ فيشنني يا دكتورة أنك بتكرار كلمة مهل تظ

  ؟ ية سحرية تخفني ا األشياءمرات هي تعوذ ٣ فيشتكرار كلمة م هل

أمام مشعوذ أو  هنا يف حوار ميثودولوجي معريف تقييمي، ولسنا يف حلبة سريك أنت يا دكتورة
  !يتكلم كلمات لوانية ال قيمة معرفية هلا

 مدعياً فالدليل، وهذه املناظرة هي ملعرفة مدىأو  إن كنت ناقالً فالصحة، :يونصوليقول األ
  !!هو الوهم واخلرافة والعبثأو  امتالكك لدليل،

  !!ونبدأ على بركة اهللا؛ ونطالبك مباشرةً بدليلك على وجود القيمة

  !!ديانتؤمنني بالقيمة بعيداً عن األأنت ف

ñŠ‘bjß@Þaû�Ûa@æŁa: ما هو دليلك على القيمة وعلى وجود القيمة بعيداً عن الدين ؟  

  !يداً عن الدينوهل تستطيعني التأسيس للقيمة بع

  هل تستطيعني إثبات وجود معىن للقيمة من خالل الرؤية املادية للوجود ؟

  هل للقيمة تشفري جيين مثالً، داخل اجلينوم ؟ هل تفرزها معادالت كيميائية ؟ 

  !!أنتظر الدليل على القيمة من واقع رؤيتك املادية للوجود

  !بانتظار الدكتورة
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  ى حممود
د ورد ىف وق ،مسى ى بالياء وليس باأللفاألن  ؛ناظرى غري متمكن من اللغة العربية والقرآنأوضح أن م :أولًا

﴾k��j��i��h��g��f﴿ن؛ آآية قاهلا حممد ىف القر
���

شرة أن مناظرى ال يعرف كتابة اوهى بداية غري مب. 

  .والنهى مجع ية وهى العقل الراجح الذكى احلكيم الذى أمتىن أن أمتلكه. مسىا

  .أريد مناقشة وجود جربيل أولًا :نياثا

ر ريشة واحدة من هذه أجناح ومل  ٦٠٠د جربيل الذى عنده على وجو ياعقل ياعلم اأرجو إعطاءى دليلً
  .كد جربيل أسطورة وليس حقيقةؤاألجنحة الكثرية، أ

  أبو ذر الغفارى

ا  ا يا دكتورة نرجو منك حذف مداخلتك األخرية هذهعذرصنةخش عبارة عنأل�!�.   

موعة ىف املناظرات فإن كنت أحد  منك اتباع املنهجية ىف احلوار وهذا هو فاملرجوقوانني ا
سالم رسال الرسل وصحة اإلإفسيكون النقاش حول  ،تؤمنني بوجود اخلالق كما ظهر من كالمك

ومنهم (من الغيب عن املالئكة سالم فإن ثبت ذلك ثبت كل ما أخرب به اإل ،حول ذلكدلة واأل
فقد  ،دلةقمت بتفنيد تلك األأو  وإن مل يثبت الدليل ،واليوم اآلخر وغري ذلك) جربيل عليه السالم

  .أنت حجتك علينا أقمت

فال داعى هلذا  ،والالدينية اإلحلادا ىف قضايا ا وأدباحملاورين علمأكثر  وحماورك هو واحد من
  .سلوباأل

  هيثم طلعت.د

  .مرحباً بالدكتورة ىمرحباً باألحباب مجدداً، 

أمساء أعالم، جتري ألا  ؛وهو الصحيح فيجوز فيه نهى وا خبصوص امسك فلو كان اسم علَم
حسب األعراف، وأمساء األعالم ليس هلا قاعدة وهذا مما أمجع عليه البشر، فمثالً كلمة محمد بضم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://en.wikipedia.org/wiki/Ad_hominem . 

 �!� �� �	
� : �����9�. 
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  .امليم الثانية هو اسم علم شهري بني القبائل العربية

  ! ان اسم معرب فهو نهى، وهي العقولأم لو ك

وبداهةً هذه نقطة يف قمة التفاهة، لكن سبحان اهللا يتضح منها ضحالة الفكر، والتسرع يف 
ختطئة اآلخر، واحلُكم املتعجل، والرمي بالتجهيل والتحقري، وأخشى أن يكون كفرك بالدين قائم 

ة، واملناظرة ستفصل يف يوِل بال تثبت وال راملتعج على هذا املستوى من التفاهة، والتسرع واحلكم
  !األمر

ستدالل على وجود سيدنا جربيل، وتعتربها حجتها الكربى، إىل مسألة اال قلت الدكتورةنتا مث
  .ودليلها الذي ال ينثين

بسيدنا جربيل ورد إلينا عن طريق الدين، فمن  مياناإل: واإلجابة يا دكتورة مبنتهى البساطة
كما .. .ني واآليات على صدقه فيما يبلغه عن اهللا كان صادقا يف كل ما خيرب به عن اهللاقامت الرباه

   .���ابن تيميةسالم يقول شيخ اإل

ومن هنا يؤتى ... .ا مستقالإمياننا بالرسالة احملمدية وليس ميانفنحن نؤمن باملُغيبات تبعاً إل
هو إمنا  يبة، وهذا خطأ عقلي ومنطقي وبرهاين،مغ بكُلّ مستقلّ إمياناملؤمن  إميانامللحد فيظن أن 

ومن قامت الرباهني واآليات على صدقه فيما يبلغه عن نا بالرسالة احملمدية اخلامتة ميانتابع إل إميان
   .اهللا كان صادقاً يف كل ما يخرب به عن اهللا

        !!!!!!!!!!!!انتهت اإلجابة عن سؤالك بمنتهى البساطة واليVسرانتهت اإلجابة عن سؤالك بمنتهى البساطة واليVسرانتهت اإلجابة عن سؤالك بمنتهى البساطة واليVسرانتهت اإلجابة عن سؤالك بمنتهى البساطة واليVسر

الثابت ألن  ؛النسبية ألينشتاين ويعتربها هراءينكر معادالت رض األهل يوجد عاقل على وجه 
  ال دليل عليه داخل النظرية ؟  Λالمبدا 

  ككل؟ املعادلة  تبعاً لتسليمنا بصحة Λ أم بوجود المبدلِّأم أننا نس

أن كفرك بالدين هو أُسطورة ومهية، وحكم متسرع، وخطأ معريف، وفهم اآلن  هل علمت
  مكتملة محكمة وبناء رصني ؟ متعجل على قضية 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ألننا ما زلنا يف بداية  ؛ظر اإلجابة عن سؤايل مباشرة، وأرجو عدم اللف والدورانأنت اآلن
املناظرة، وأقل احترام حملاورك أن تتباديل معه احلوار وأن تجييب عن أسئلته كما يجيب عن 

  !!أسئلتك

  ؟ ما هو مصدر القيمة عندك :سؤايل مباشرةً

  !!ديانني بالقيمة بعيداً عن األتؤمنأنت ف

  ما هو دليلك على القيمة وعلى وجود القيمة بعيداً عن الدين ؟

  !وهل تستطيعني التأسيس للقيمة بعيداً عن الدين

  وجود معىن للقيمة من خالل الرؤية املادية للوجود ؟إثبات  هل تستطيعني

  عادالت كيميائية ؟ هل للقيمة تشفري جيين مثالً، داخل اجلينوم ؟ هل تفرزها م

  !!أنتظر الدليل على القيمة من واقع رؤيتك املادية للوجود

  !!الدوران، واحترام حماورك، وتبادل الطرحأو  أرجو عدم اللف

وأنا اآلن أؤكد (عبارة فيه وهي كالتايل آخر  أنقلفأنا  خبصوص كتابك الذي طالبت بقرائته،أما 
استمتع باملتاح لك ىف الدنيا وهكذا صنعت مجيع الكائنات احلية عرب  ،هاة اآلن ىف الدنيا وال يوجد غريأن اجلن

  .!!.وتطالبني مبمارسة اجلنس وحرية اجلنس و و ،)ماليني السنني

باب املطالبة باحلرية –وصراحةً تأخر الالدينيون العرب نصف قرن من الزمان يف هذا الباب 
  . موري، فقد نادت مادلني-حليواناتاجلنسية وأن نصري مثل ا

  ى حممود
  ١٩٩٥وحىت عام  ١٩٦٣ومادلني باملناسبة كانت زعيمة امللحدين األمريكيني من عام 

األبقار ومنارس اجلنس دعونا نصري مثل  :وقالت ،باحلرية اجلنسية الكاملة ١٩٦٥وقد نادت مادلني منذ عام 
سية الشهرية، فهذا غاية ما تنتظره وتتمناه وبداهةً كانت مادلني موراي أيقونة جملة البالي بوي اجلن .مىت أحببنا

  .جمالت الدعارة، وبيوت الزنا، ومواخري البغاء
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  هيثم طلعت.د

من املُطلقات متاما  إن العامل الذي تريده الدكتورة ى والسيدة مادلني، هو عامل نظيف
 فاملرجعية النهائية هي ؛واملرجعية النهائية، فال مركز وال هامش عامل خالٍ من املعىن عامل نسيب متاماً

من عاملة جنس، أكثر  املرجعية، واملطلق الثابت الوحيد هو النسيب املتغير، فالزانية ليستإنكار 
القفص نسان عضو يف الربوليتاريا الكادحة، تقوم بنشاط اقتصادي منتج ويف هذه اللحظة يدخل اإل

نسان ذئبا ألخيه اإلنسان ويصري اإل) على حد تعبري ماكس فيرب ( احلديدي الذي صنعه لنفسه بيده
 ،)كما أخرب بنتـام( جمتمع مصلحية حبتةأخالق  جمرداألخالق  وتصري( على حد تعبري هوبز(

  ).كما أخرب داروين( على الصراع ا وجودنـا كله قائمريويص

ما أول مرجعها وقبلتها وهدفها الوحيد، ستضحي نسان فالفلسفة الالدينية اليت جتعل من اإل
فحينما أعلنت : "وقد اعترف رئيس التشيك فاكيالف هافل بذلك قائال ،نسانتضحي باإل

  ".نساينية أا حاكم العامل األعلى، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بعده اإلنساناإل

مادة إىل  فاللحظة اجلنسية هي حلظة مناذجية ذات خصوصية عالية وعندما تتحول األنثى
ة تساؤالت أخالقية أن تسكت أيحتاول تركيبية وأو  أن تستبعد أية خصوصيةاول حتاستعمالية و

غري مشروع فحتماً ساعتها ستموت، ال هي اليت ستموت أو  تتصل باخلري والشر، وما هو مشروع
  !!لكن أمسى ما فيها

اجلنس على  –يقول الدكتور عبد الوهاب املسريي رمحه اهللا خبصوص مسألة اجلنس العرضي 
الذي ميارس اجلنس العرضي وال جيد غضاضة يف ذلك، هو شخص : "يف موسوعته الرائعة -الطاير 

ية، وال حىت باآلخر الذي يصبح موضع شهوته نساناإلأو  يةأو األخالق ال يكترث بالقيم االجتماعية
اليت مبمارسته اجلنس العرضي، يسقط كل القيم اجلوانية نسان فاإل ،)متركز حول الذات(عابرة ال

ويتحرك يف عامل السطح وحسب، ويتشيأ  ،)يتهإنسان أي(تعبر عن خصوصيته وتركيبيته وتفرده 

شيئ اآلخروي"���.  

الذي يدعو للسلبيـة والالمباالة يف مواجهة األرض الالدينية هي املذهب الوحيد على وجه 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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سأجنح يف إين  :أقولال ..ال يوجد فيـه مقاومة للنفس وال مقاومـة لإلغراءات..شهوات النفس
الالدينية فمجرد احملاولة هي حماولة تأيت ضد أول أما أحإين  نفسي لكن فقط يكفيين أن أُعف

  ...!!.ضد املادية التفكيكية. .ضد القوانني احلتمية. .الطبيعة الداروينية

  !!التأسيس له كمذهب عقلي أن الالدينية هي دين الشيطان متّأقول دائماً أنا  ولذا

صياغته والتأسيس له كمذهب عقلي إعادة ت أدجلته والالدينية هي دين الشيطان متّف
  .!!.معاصر

من كل  يف حلّأنت افعل كل الفواحش، ف :يقول لكاألرض فال يوجد مذهب على وجه 
  .!!.شيء إال الشيطان والالديين واملُدمن يف حلظة إدمانه

  .الوحل وعيونه شاخصة للنجومكائن أقدامه مغروسة يف نسان لكن املشكلة أن اإل

  .كائن ميتافيزيقي يسأل أسئلة ائية عن معىن الكوننسان املشكلة أن اإل

  .ولد ليموت هيعلم أن اإنسان املشكلة أن أقصى متعة ال تكفي

املشكلة أنه بدون وجود إله تفقد كل الكائنات حدودها وحيزها وتنشأ إشكاليات يف النظام 
تفقد األشياء حدودها وهويتها ويصعب التمييز بينهما، كما تختفي التفرقة و املعريف واألخالقي،

  .بني اخلري والشر، وختتفي اإلرادة واملقدرة على التجاوز وتسود الواحدية واحلتمية

ويستحيل السؤال ساعتها عن اخلطأ والصواب والقيمي والنقدي، ويصري زنا احملارم كزنا 
   !ال، كالزواج احلاللاحليوانات، كالشذوذ مع األطف

ا إليه وهو النقطة اليت يتطلع ،فالدين هو التركيب الالائي املفارق حلدود املُعطى النهائي
مادة طبيعية صماء خاضعة إىل  وحيقق التجاوز من خالهلا، ومن مث بغيابه يتحول العاملنسان اإل

كم نسان إىل ويتحول اإل ،هالقوانني احلركة والصريورة اليت ميكن حصرا وإحاطتها والتحكم في
مادي ميكن أدجلته وقولبته يف إطار جمموعة من املعادالت الرياضية امليتة، ويف هذه اللحظة متوت 

يتجـاوز  إميانوقيمته ومركزيته ومسوه هو نسان باإل ميانفاإل ..نسانالروح ويتبعها موت اإل
سى الدين يف هذه اللحظة بالذات يكون أن يننسان فعندما يقرر اإل.. .حركة املادة وديناميكيتهـا
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  .!وأسأل اهللا التوفيق والسداد ،كتفي بذلك حىت ال نثقل على الضيفةأ

  ى حممود
  .أنا كتبت بوست خارج املناظرة أرجو نقله إىل هنا

كثرية ولألسف ضاعت حني  األىن كتبت نقاطً ؛أنا ىف سيرب والكهرباء تقطع سوف أضع كل نقطة ىف بوست
  نقطعت الكهرباءا

رى النقاط السابقةأىن ال كررت ألإذا  اعذر.  

ريد أنقاط و ٧لقد كتبت  ،أكملرى ما كتبت لكى أن أريد أ من فضلك :نداء لألدمن
  .كمالاإل

  .ناقش وجود جربيلأ ،أناقش وجود اهللاىن ال أل ؛عالىنرجو تغيري البوست اإلأ

  .نقاط ٧كتبته ظار اجلزء الذى انت ىف

  :ضطر لإلكمال دون مراجعة النقاط السابقةأسوف 

  .نا مسلمة مؤمنة متدينة عقالنيةأ ،أنس الدينمل  - ٨

  .عتنق الفلسفة الالدينيةأال  - ٩

  .على الغيب يعقل يال دليل علم ،إبليسال يوجد  ،ال يوجد جربيل ،ال يوجد شيطان -١٠

 ،ية واجتهادات بشريةإنسان ا فلسفاتمجيع يه اليتديان ؤمن برب واحد لكل البشر ولكل األأ
  .ابدأومل يتكلم إنسان  يا ومل يوح إىل أواهللا مل يرسل رسلً

ا وهو عتنق اجلزء العقالىن منها مجيعأدافع وأو، كلها بال استثناءديان حترم مجيع األأ -١١
  .القيم

تسبب باختالفها  اليتمهال الطقوس والشعائر والعبادات إ: دياناأل اهلدف من التجديد يف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هم من أغلى وأية نسانذلك النفس اإل يف يية وشعارنساناإل خوة يفالكراهية واحلرب والقتل بني اإل
  .فكرة دينية يأ

  .نا ىف الغردقة وىف سيرب تعبان والنور قطع تاىنأ

الصالة والصوم (ات الدينية مهال الطقوس والشعائر والعبادإ :هدفهديان التجديد ىف األ -١٢
  .املختلفة الكراهية واحلرب والقتلديان الىت تسبب باختالفها بني األ )واحلج

واحدة ىف ألا  ؛حناء العاملإوالبشر ىف مجيع نسان ية الىت توحد بني بىن اإلاألخالق عالء القيمإو
  .كل العامل

  .السالم العاملى والقضاء على الكراهية الىت تسبب احلروب :هلدف األولا

 . اإلنسانية أغلى وأهم من أى فكرة دينية أو سياسية أو عرقية النفس: شعارى

  .���﴾¬��®��¯﴿ :خوةإصبحوا ا برب واحد وقيم واحدة ألمن البشر مجيعآلو 

وصارت مجيع اجلهود البشرية ىف اجتاه القضاء على  ،والختفت احلروب وعم السالم واحلب
  .العامل ية ىف كلنسانواإلنسان الفقر واجلهل واملرض ووض اإل

  .طفال ىف الصغر الغيبعدم تلقني األ :كما هى مع تغيري واحدديان االحتفاظ باأل: منهجى هو

    

  أبو ذر الغفاري

  هذه هى النقاط السبعة الىت حتدثت عنها الدكتورة 

  ى حممود
، زدراءهانة واالالبعيدة عن اإلساءة واإلأشكر اموعة على إتاحة الفرصة يل للمناظرة العقالنية الراقية  -١

  .وأشكر األخ حممود طاباق الذى هو السبب ىف وجودى هنا

ألن  ؛ف اللينة املقصورة الىت تكتب ياءأعتذر عن عصبييت وغضيب عند كتابة امسى باأللف بدلًا من األل -٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ال�: وشعاري ىف ذلك حديث حممد العقالىن ،مسى باأللف وهذا خطأامجيع الناس يكتبون  ،هذه مشكلة عمرى

وأطبق ىف حياتى مجيع القيم ، فأنا اخترت واكتفيت باجلزء العقالىن من مجيع األديان) ثالث مرات(  تغضب
  .االسالمية وأمهها احللم واألناة

وإمنا تقليدا حملمد الذى فعل أغلبية أفعاله  ،تكراري أنه ال يوجد جربيل ثالث مرات ليس تعويذة سحرية -٣
  .وليس للسحر، وهذا للتاكيد وبيان لألمهية، وءحىت الوض، وأقواله ثالث مرات

فاحلب شعاري ، إمنا هو البحث عن احلقيقة واحلب، أؤكد أن اهلدف من املناظرة ليس التحدى وال العناد -٤
، والذى أمتىن أن يكون شعار كل إنسان على وجه األرض love to live and live to loveىف احلياة 

، وليست اجلنة اخلرافية األسطورية الومهية بعد املوت، ة أن حنوهلا إىل اجلنة احلقيقيةالىت نستطيع باحلب والعقالني
  .وأؤكد ال توجد جنة بعد املوت

وأحب اإلخوان املسلمني الذين كرهم أغلبية ، وأحبكم مجيعا) فاقد الشيء ال يعطيه(أنا أحب نفسي أولًا  -٥
وأخذت هذا . أحبك ألنك إنسان وكفى: عارى ىف ذلكوش، وأحب كل إنسان ىف العامل أمجع، الشعب املصرى

احلكمة (واحلب منتهى العقل ، ختار اجلزء العقالىن من أى دينأألىن ال أجد غضاضة أن  ؛املبدأ من الديانة املسيحية
  ).ضالة املؤمن أينما وجدها أخذها

أؤمن بوجود احملرك ، جود إلهمل أقل بعدم و،ال أعتنق الفلسفة الالدينية، لست كافرة بالدين، لست ملحدة -٦
وهو رب واحد جلميع البشر كلهم بال استثناء وجلميع األديان والفلسفات ، بصرف النظر عن امسه) اهللا(األول 

ومل يرسل أى ، ومل يوح إىل أي إنسان، واهللا مل يتكلم، الىت هى بكل تاكيد بشرية إنسانية، كلها بال استثناء
  .رافة وهو بكل تاكيد غري موجود ألنه ال دليل علمى عليهوجربيل بال شك أسطورة وخ، رسول

يعىن اخترت واكتفيت باجلزء العقالىن من مجيع األديان ، فأنا مسلمة متدينة عقالنية، أنا مل أنس الدين -٧
وحتقق السعادة ، وأجدد فيها لكى تواكب العصر، واحترمها مجيعا بال استثناء، وأدافع عن األديان، وهى القيم

وال تفرقهم بسبب الطقوس ، وتوحد البشر على احلب والعقالنية، قدم والنهضة والرفاهية لكل البشر بال استثناءوالت
  ).والشعائر والعبادات املختلفة

  .يم منذ الصغر ولن أخوفه بالنارن حفيدى القلقّأسوف  :أؤكد

أى كالم فهذه  قبل ،تعقىب على كالم الدكتور هيثمجيب أن  )ى حممود(ـأبو ذر الغفارى ل
   .حوار طرشانإىل  وال نريدها أن تتحول ،مناظرة

هيثم كيف أفعل القيم بدون غرس الغيب ىف عقول األطفال لكى أنشئ العقل العلمى وأقضى /هذا رد على د
  .على الفكر األسطورى
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  أبو ذر الغفاري

أو  دلتهاأعليها بتفنيد  وإمنا باقتباس فقرة والرد ،الرد ىف املناظرات ال يكون ذا الكالم العام
   .غريهاإىل  اإلقرار مبا فيها واالنتقال

  ى حممود
وأسلوب التفكري الغيىب  ،العقل العلمى وأسلوب التفكري العلمى هو أساس ضة األمم ىف مجيع أحناء العامل

لنهضةوجود بالدنا ىف مؤخرة ركب احلضارة والتقدم والرفاهية وا اخلراىف األسطورى الديىن هو سر.  
التقدم والسعادة والرفاهية بغري بعد الثورة املصرية العظيمة لن حنقق النهضة و: وهذا سبب وجودى ىف املناظرة

وأنا أحب وطىن وشاركت ىف الثورة من أول  ،مهال األسلوب األسطورى الغيىباعقالىن وعتناق أسلوب التفكري الا
  . ة الصراع بني العقالنية واألفكار الدينية األسطورية الغيبيةوتأملت ملا آل إليه الوطن من حرب أهلية نتيج ،يوم

  أبو ذر الغفاري

 Nohaمهزلة وليست مناظرة ألا  ؛اء املناظرةإعلى هذا النحو فسأقوم بمر لو استمر األ

Mahmoud.  

  ى حممود
؛ )حج - صوم-صالة (ر مهال الطقوس والعبادات والشعائإ: وحيد والتغيري والتجديد الوحيدعتراضى الا: دأؤك

  . ألا در الوقت واجلهد واملال وتستهلك الصحة النفسية واجلسدية الىت حنتاجها ىف بناء الوطن
التجربة العملية اإلنسانية، إن اتمعات ضت وحققت السعادة والتقدم : الدليل العلمى العقلى على القيم

  .ضت على الفقر واجلهل واملرضوالنهضة والرفاهية عندما فعلت القيم العقالنية وق
 . مفيش جربيل: العقالنية ىف األديان: قترح عنوانأ

   .بداأتكلم مفيش جربيل واهللا مل ي: عنوان املناظرة

دمان إ(احلضارة الغربية  وئديان وجتنب مسااختيار اجلزء العقالىن القيمى من األ :احلل
   .)الكحول والتدخني

   .العربة بالضرر والنفع وليست احلالل واحلرام :ضرار ال ضرر وال :شعار العقالنية -١٢
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  هيثم طلعت.د

ى شاهدت م فسدها، ومع ذلكداخليت كاملة، لذا قررت أن ختلع من املناظرة، أرادت أن ت
، !!نفس فلسفة عبدة الشيطانألا  ؛سأُعطيها الليلة درساً قاسياً إن شاء اهللا يف فلسفتها يف احلياة

ة اخلبيثة من لّاملُناظر فمن حقي فضح هذه السإين  على كتابيت تعليق هنا، لكن مبا أعتذر لإلشراف
مداخلة جديدة للمدعوة ى ما مل تلتزم بقواعد املناظرة، أي  ، وأرجو حذف!!اهليومانيني اجلدد

واحترام حماورها، والنقاش يف كل جزئية، وبفضل اهللا تشهد هذه اموعة فضيحة شخصية أُخرى 
حوار، وإمنا تلوذ هاربة وهلا أي  ة، الرتقة أخالقياً، اليت ال تصمد يفجالشخصيات املُلحدة الفَمن 

يا ى وأنيت ربني من املناظرة، ومل جتييب عن سؤال واحد، هل اآلن  ضراط، يا ترى ما شكلك
قيم به صاحبه رأساً؟ هروب مدوي مللحدة فاآلن  أدركتجة نزقة أن مذهبك ال يصلح نفساً وال ي

   ."!!!ببغاء يعاين من إمساك" أخالقياً تذكرين وهي تكتب بعبارة تشرشل الشهرية

  هيثم طلعت.د
        الحمد هللا، مرحبًا بالكرام،،،الحمد هللا، مرحبًا بالكرام،،،الحمد هللا، مرحبًا بالكرام،،،الحمد هللا، مرحبًا بالكرام،،،

  !اإلحلادأُجدد وأنا  هي تزعم أا تجدد اإلسالم، ال بأس :أوالً

تجيز الزنا واإلباحية  ، وعلى هذا األساسديانا تؤمن باهللا لكنها تكفر باألإ :هي تقول :ثانياً
ما هذا اإلله أدري  بكافة أشكاهلا، فهي تؤمن بوجود اهللا مث تخرجه بعد ذلك من كل شيء، وال

  !!الذي وجوده كعدمه

حاشاه ! يطعمهم ويرزقهم، وال حياسبهم إن هذه وأشباهها يريدون اإلله أن يكون عبد عندهم
  .سبحانه وتعاىل

فعندما خيتفي الدين خيتفي بالفعل اإلله، فال إله بدون ما متا وصراحةً؛ هي متسقة مع نفسها
  .دين

دليل على خطأ الفلسفة الربوبية هو أا فلسفة إحلادية يف كافة تطبيقاا، ويف رؤيتها أكرب  إذن
عن الربوبية يف  اإلحلادوالغاية، وال خيتلف خالق والقيمة واملُطلق واألنسان للوجود واحلياة واإل

  !ضربة يمكن توجيهها للفكر الربويب على اإلطالقأكرب  ية العملية؛ وهذهشيء من الناح



                                                                                                                                    

� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

كان الدين جمرد خرافة ووهم، فلماذا إذا  ، لكنديانهي تعتنق جانب القيمة يف األ :ثالثاً
  تتمحكني يف ظالله ؟

  أليس هذا اعتراف رمسي باستحالة التأسيس للقيمة واملعرفة واملُطلق بدون دين ؟

 غياب املعيارية والقيمة واملنظومةإىل  راف رمسي بأن غياب الدين، يؤديأليس هذا اعت
  ؟ األخالقية

وهذه الكلمة تعين نسف الدساتري  !هي تنادي بالبعد عن فكرة التخويف بالنار، والعقاب :رابعاً
واحملاكم والقوانني، وصراحة يا دكتورة ال يعرف تاريخ الدنيا كلها وال تعرف احلضارات وال 

أو  عني عرب كل العصور اعتمد على تلقني القيم مجردة بدون رادع،املُشرأحد  ري الدنيا أندسات
  ! !التأسيس للعقل العملي بدون عقاب

ع عني فال مانع أن حيكم هذا املشراملشرإىل أحد  ولو أن شخصاً استخدم هذه احلجة وتقدم ا
   .ندافع عنهيع أن نستطية ولن اإلحلاداإلباحية إىل  بشنقه بتهمة الدعوة

  )  allen&santrock(واملراجع العلمية حباث ويف أعظم األ

  .... .يعتربون العقاب هو املانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق

  .....أُكرر مرة أُخرى العقاب هو املانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق

ه يستحيل أن يتم التعويل ألن ؛وال يوجد يف دساتري الدنيا كلها شيء خبصوص القيم املُجردة
  ..... .عليه يف التشريعات

هو قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد ) incentive(التعريفات الشهرية للباعث أحد  بل ويف 
كما أن هذه القوة تستمر يف دفع  ،ةإرضاء رغبة حمددأو  تستحثه على القيام بنشاط معني إلشباع

ا القوة البيولوجية تشمل مجيع أنواع وطبع.. .الفرد وتوجيه سلوكه حىت يشبع رغبته هذه
.... .فيضان كاسحإىل  مام الدافع واحلاجة والتوتر واحلافز واملثري تتحولأوالشهوة ... .الشهوات

  ! !وساعتها أبلغي سالمي حلفيدك

إىل  منذ آالف السنني اليت مضتنسان هو اإلنسان اإلألن  ؛فال يوجد مانع إال اجلزاء والعقاب
  .لسنني اليت يلدها التاريخ لن تتغري طبيعته ولن تتبدل مآربهآالف ا
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فكرتك أسطورية بلهاء غبية غري عملية، تضحكني ا على شباب مستهلك  ::::الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة
  !!بغايا يرغنب يف التهرب من تكاليف الشرائعأو  جنسياً،

اب على وجه معدالت اغتصأكرب  احلرية اجلنسية اليت تنادي ا الدكتورة، هي مصدر :خامساً
فرنسا، : (، وهذه قائمة بالدول اليت توجد ا أعلى معدالت اغتصاب يف العامل بالترتيباألرض

  .��� )أملانيا، روسيا، السويد، األرجنتني، بلجيكا، الفلبني، أسبانيا، شيلي، ليسوتو

ذيل وتأيت يف  ،غتصاب على اإلطالقأقل دول العامل ارتكاباً لال الدول اإلسالمية فهيأما 
  ..القائمة

  .. غتصاب متاماًختلو الدول التالية من جرمية اال وتكاد

  .�!�)باكستان، السعودية، اليمن(

  !!غتصاب قرين حصري بدول احلرية اجلنسيةفاال

لعامل، والذي مليون نسمة يف ا ٣٦الذي يعاين منه  -الرجم اإلهلي  -AIDSو مرض اإليدز 
  !!قرين حصري باإلباحة اجلنسية أيضاهو  ونصف من البشر، نييصيب سنوياً مليون

ولذا تكاد الدول اإلسالمية تكون خالية بأكملها من املرض باستثناء بعض املهاجرين للدول 
  .األوربية وأمريكا

خمس  ،من الغربيني شواذ جنسياً %٢٠فإن  Homosexualityعن الشذوذ اجلنسي أما 
  .اتمع الغريب من الشواذ 

ل أنواعه يا دكتورة قرين حصري بدول اإلباحة اجلنسية، بل لقد جتاوزت دول فالشذوذ اجلنسي بك
احلرية اجلنسية احلدود وصارت تطالب رمسياً بإتاحة الشذوذ اجلنسي بني الرجال واألطفال، وظهرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes� 

 �2� http://www.nationmaster.com/graph/cri_rap-crime-rapes� 
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 . ���االيت تنادي بإلغاء حاجز السن بني الشواذ جنسيNAMBLA مجاعات كربى مثل النامبال 

  .حنو تفعيل قوانني تبيح زنا احملارم جتاه رمسياً اآلنيسري االويف سويسرا 

إذن كل هذه املصائب هي من خملفات احلرية اجلنسية اليت ترغب يف تطبيقها تلك الدكتورة 
  !!الوقحة الشمطاء

يعين أن األنثى مادة استعمالية ال قداسة هلا ) اجلنس على الطاير(اجلنس العرضي  :سادساً
إذ توجد  core familyظهور األسرة النووية يف الغرب إىل  يق اللذة، وهذا أدىتوظَّف لتحق

مبفردها مع أم  أب مع أطفاله ـ: أنواع خمتلفة من اُألسر يف الغرب نتيجة اجلنس العرضي، مثل
أو  أو أطفاله /وعشيقها مع أطفاهلاأم  أطفاهلما ـأو  أو أطفاهلا/أطفاهلا ـ أب وعشيقته مع أطفاله

وقد قرأنا . أطفاهلماأو  أطفاهلما ـ أب وصديقه مع أطفالهأو  وصديقتها مع أطفاهلاأم  ما ـأطفاهل
منذ عدة شهور عن أسرة من نوع الكور فاميلي الثابت الراسخ، إال أن تعديالً طفيفاً دخل عليه إذ 

 أم :انضم لألسرة عشيق األب ووافقت األم على ذلك وأصبح تركيب األسرة على النحو التايل
  !!وأب وصديقه وأطفاهلم، إن هذا هو اتمع الذي حيلم به هؤالء الشواذ، املرضى املُغيبني

  !!إن هذا هو اتمع الذي تبشرنا به الدكتورة الشمطاء الوقحة

الوصايا التسعة املوجودة داخل كنيسة الشيطان بسان فرانسيسكو هي انغمس يف  :سابعاً
قم وال نتا ...كن عطوفا ولكن ال تحب. .احلكمة القذرةعليك ب. .عش باجلسد فقط. .الشهوات

احفظ هذه ... .ال تبايل خبطاياك... .ال تؤمن باخلرافات... .إنسان جمرد حيوان الأنت ...ترأف
  .أعمل دوماً من أجلكفأنا  الوصايا

  !!نصائح الدكتورة الشمطاء، ونصائح كنيسة الشيطاناآلن  راجعوا

مالحدة ال يؤمنون باهللا وال بالشيطان فالشيطان هو رمز للشهوة  وباملناسبة عبدة الشيطان هم
   .وليس معبودا بذاته

حنن ال نؤمن بأي قوة خارقة "  :يقول بيتر جيلمور الرئيس احلايل لكنيسة الشيطان بأمريكـا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� The North American Man/Boy Love Association NAMBLA. 
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الشيطان هو جمرد رمز للشهوة .. .ال نؤمن باإلله بل وال نؤمن بالشيطان نفسه. .للطبيعة
  ."...لتعبـد أصلًا الشيطان ليس كينونة موجودة. ..يةنساناإل

مؤسس مذهب عبادة الشيطان  Anton Szandor LaVeyبديهي فأنتون ليفي أمر وهذا 
هو مصدر عبادة الشيطان  اإلحلادف ،والذي أسس كنيسة الشيطان بسان فرانسيسكو كان ملحدا

  .���وعبدة الشيطان هم املالحدة

  ..!!دين الشيطان وعقيدا هي غاية ما يتمىن الشيطانولذا فهذه الشمطاء دينها هو 

نسان املنظومة املادية اليت تريدها تلك الشمطاء بعيداً عن الدين، هي منظومة تنظر لإل :ثامناً
يحقق له السمو، أو  على أنه منط مادي ثالثي األبعاد قوانني الطبيعة هي قوانينه، ال يوجد ما يميزه

ويف كال  موضوع إستغالل،أو  موضوع إعجـابإىل  الرؤية املادية املرأة وبالتايل فقد أحالت تلك
فقد حتـولت املرأة  ،احلالني هو حيرم املرأة من شخصيتها وهذا نالحظه بشده يف طوابري املوديالت

  !حيوان مجيلإىل   مميـزإنساين من كائن

ئنـاً مقدسـاً، واجلنة حتت يمجـد الدين املرأة لذاا، فقد جعلها رمزاً وسراً وكا :تاسعاً
هنـاك افتخـار دائم بعدد النسـاء  اإلحلادبينما يف . .قدمها، وبالنسبة للدين اُألم ال تـزال حية

  .سـرة لتلحقهن بطـابور املوظفـاتالاليت نزعتهن من اُأل

ضعفاء العامل املادي بطبيعته يدخر كُل ااملة لألذكياء واألقوياء، وكُل السخرية لل: عاشراً
  .يف هذا العاملإليه  شيء حنتـاجأقل  والبسطاء، فإذا مل يكن يوجد دين، فإن الضعفاء والبسطاء هم

  !!الدكتورة الشمطاء تطالب باملساوة بعيداً عن الدين :حادي عشر

الضعفاء والفقراء يف املال والصحة والعقل، والدميمات واملُستبعدين من موائد اإلحتفاالت يف 
يربهنون عليه، ليس لديهم إال مدخل الدين وحسب الذي أو  ليس لديهم ما يعرضونه، العامل الذين

وهذا فيه برهان  ،بل رمبا أحسن حاال عند اهللا من األصحاء ،يربهنون من خالله أم متساوون
  .متكرر لقيمة الدين يف املساواة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://en.wikipedia.org/wiki/Satanism. 
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فالناس جبالء وبال  ،موجوداًفإذا مل يكن الدين  ،فاملساواة بني البشر هي مسألة ميتافيزيقية حبتة
  .أمل غري متساوين، وتأسيساً على الدين فقط يستطيع الضعفاء املطالبة باملساواة

  !!الدكتورة الشمطاء تطالب بالتأسيس للقيمة بعيداً عن الدين :ثاين عشر

  !!فيستحيل التأسيس للقيمة ،أن نقول بوجود الدين وإالأما 

كما يقول إليوت يف  ".ستالنيأو  تقدم احترامك هلتلرن البد أمل تتخذ لنفسك ديناً فإذا "
  ."األرض اخلراب"روايته 

ولو على  ،ادفسااألرض مل يكن إله وال دين فليس غريبا وال جمافيـا للواقع أن تعيث يف إذا  "
   .كما يقول جون لوك ."حساب اآلباء واألبناء

  .كما يقول فلوتري  ."خادمك مل يكن لك دين فال مانع أن ختونك زوجتك ويسرقك إذا  "

 - ووالدة احليوان النيتشوي الدارويين احلقري نسان نقول مبوت اإلأو  أن نقول بوجود الدينأما 
النمط  -إنسان  الكومة الربوتوبالزمية املسماة جمازاً -اللطخة ثالثية األبعاد برتبة حيوان أعلى 

   .نتج عن تطور القرد األفريقي اجلنويب والذي ،املادي ارد املُلقى على درجات سلم التطور

  .لألسف البالغ ال بديل ثالث

لن يدخل التاريخ إال من خالل الدين، ومن خالل شعائر الدين وطقوسه، ساعتها نسان واإل
  .!!. كبشر متميزون تصلحون فتثابون وختطئون فتعاقبوننساينفقط تدخلون التاريخ اإل

  !!"النقاب"للملحدة ى حممود صاحبة كتاب ومدو فضيحة مدوية وهروب مخزٍ :اخلتام

بعد مداخلتني فقط يتبني ضحالة فكرها، وهشاشة طرحها، وخسة طبعها، وضعفها أمام النقد 
  .الرزين البناء

  !!تفسد املُناظرة، وتتهرب من اإلجابة أو التعليق على سؤال واحد أو نقطة واحدة، مث تويل هاربة

  !!وامللحدين العرب اإلحلادوعار على يا هلا من فضيحة وخزي 

هؤالء أجنب اخللق وأخوف اخللق، وأضعف اخللق وأسذج اخللق، وأحقر اخللق، وأجهل اخللق، 
على قدمني؛ فلله احلمد يف األوىل واآلخرة رب  ىق على حرمات اهللا، وأغىب من مشوأجرأ اخلل
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  !!العاملني

فضيحة ألا  ؛ينشر رابط هذه املناظرةالشمطاء، مكان تتواجد فيه هذه أي  كل أخ يعرف
  ! !ستكسر هؤالء إن شاء اهللا

  !!أمتىن أن تكون أتقنت الدرس

������  ! � "#$�������  ! � "#$�������  ! � "#$�������  ! � "#$�!!!!!!!!        

  

  ى حممود
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ً
  الربوبية واإلسالم وجه

  هيثم طلعت . بني د
  ومدير منتدى الربوبيني 

 عيسى الربوبي 

¿@bèqa†yc@pŠuoã�ã⁄a@òØj‘@óÜÇ@†îyìnÛa@ô†näß@@ @
http://www.eltwhed.com/vb/forum.php 
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  عيسى الربويب
  ..ىل األخوة املسلمني حتية طيبة وبعدإ

وأنا علي عهد إن ثبت يل  ،لتزام بنقطة البحثوأهم نقطة هو اال ،أرجو أن يكون النقاش هادئاً وهادفاً وعقالنياً
قرأت مجيع الكتب املقدسة وأعتقد أن  ،هءألين أحب اخلالق وأمتىن إرضا ؛باً سأتبعهبأن اخلالق العظيم أرسل لنا كت

سف الترتعجوا آأنا  ا،بشري الكن القرآن أروووووووع لكن قد يكون جهد ؛ا ثانياًنيا ربا وكرتًأفضلها القرآن أولً
ألين  ؛حاور معي وأشكره من كل قليبفهذه عقيديت أنا أحترم معتقدكم وأنا أشكر األخ الذي سيت ،خويت املسلمنيإ

  .متأكد من نيته أال وهي مساعديت

  مدير منتدى الربوبيني 

  مع كل احلب

  هيثم طلعت.د

  
        السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، مرحًبا باألحبة جميًعا السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، مرحًبا باألحبة جميًعا السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، مرحًبا باألحبة جميًعا السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته، مرحًبا باألحبة جميًعا 

ا بالزميل عيسى الربويب مرحب  

  أعتذر عن التأخر يف الرد 

  ؟عندك بعض املقدمات أم أن هل نبدأ يف املناظرة يا زميل ؟

  عيسى الربويب
  ..إىل األخ الدكتور هيثم حتية طيبة وبعد

فتمنيت أن  ،ستدالالتكافأعجبت بطريقة حوارك و ،حماورات لك أستاذي مع بعض األخوة ةقرأت عد :بدايةً
  .تكون أنت احملاور معي وحتققت أمنييت

وهذا  ،عروفة يف منطق احلوار مع اخلصمنشغالك لذلك لن أتطرق ملواضيع تشتتية وهي ماأستاذي أعلم 
ألم مينعون النقاش مع غري املتخصصني ويديرون احلوار بطريقة  ؛وأشكر إدارة املنتدى ،أسلوب الكثري من احملاورين

  .رائعة

كما  ،واملرجع الثاين ثوابت علم الفلسفة واملنطق ،عندي شرط واحد للنقاش أال وهو املرجع األول هو العقل
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للعقل وما خيالف العقل وثوابت علم الفلسفة اليعترب دليالً مع األخذ بقوانني العلم احلديث  :أي ،فاخلطاب للقلب
  .وأي نظرية اليعتد ا

  :وأقترح على فضيلتكم أن تكون نقاط احلوار

  .اخلالق العظيم -١

  .عز وجل يف االسالم هللا   - أ

  .اهللا اخلالق العظيم عند الربوبيني - ب

  .الوحي والرساالت وحاجة البشر للرساالت -٢

  .نقاش الرسالة اخلامتة القرآن الكرمي أفضل الكتب املقدسة -٣

������ �� �� 

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد
        تحية طيبة للجميع مرة أخرى تحية طيبة للجميع مرة أخرى تحية طيبة للجميع مرة أخرى تحية طيبة للجميع مرة أخرى 

أسأل اهللا  ،وأدب احملاور الباحث عن احلق ،حسان الظنوإ ،أشكر الزميل عيسى الربويب على دماثة اخللق

����b������a��̀ :أن يوفقين للحق وإياك حيثما كان مث يرضينا به ��_��~������}��|��{�
�!�.  

        : : : : اهللاهللاهللاهللا    ةةةةعلى بركعلى بركعلى بركعلى برك    نبدأنبدأنبدأنبدأ

اخلالق إىل  يف البداية سأطرح عشرة أسئلة نستوعب من خالهلا منظومتك الفكرية ونظرتك
  .ظيم ويف نفس الوقت رفضك لعبادته من منظورنا حنن املتديننيخبالق عك إميانولغز  ،العظيم

فطرة  ؛وهل تؤمن بالفطرة  ؟نص ديينإىل  كيف آمنت خبالق عظيم بدون احلاجة - ١
  ؟ منها على توحيد الربوبية استدلّ إبراهيم عليه السالم اليت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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من عقلك  اإلحلاداليت من خالهلا أسقطت دلة ما هي األو ؟اإلحلادترفض أنت  ملاذا - ٢
أشعر من خالل قراءيت ملداخالتك القليلة يف املنتدى أن بداخلك فيض فأنا  ؟ونظرك

  ؟مرجاز األإذا  من احلب اإلهلي تصوف ربويب

تعيش عليها ومتوت عليها  –موقف حيايت دائم أن تكون هل تعترب أن الالدينية تصلح  - ٣
  تقرر الطريق احلق ؟بعدها  –مرحلة حبث  -تعتربها مرحلة وقتية أم  –

وخلق  ،وخلق احلياة واملوت ،هل تتصور أن اهللا خلقنا وقدر أقواتنا وخلق اخلري والشر - ٤
  العدل والظلم لنموت يف النهاية الدينيني ؟ هل تعترب هذه هي غاية الوجود ؟ 

من خالهلا  الديين واليت ميانهي امليزة الرائعة اليت وجدا يف الالدينية ومل جتدها يف اإلما - ٥
  دينيا ؟ الأن تكون قررت 

أنك تجيز أم  ؟هل هي صفات مطلقة قريبة مما يقول به الدين ؟هي صفات إهلكما - ٦
  ا ؟على إهلك أن ميوت مثلً

٧ - ا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إهلك هل جيوز عملي– ا يليق بعظمته موت
أن إهلك يستحيل أن أم  –إهله  وهذا قد أكده نيتشه وأثبت موت –من منظورك 

  ميوت وما هو دليلك إذن ؟

  ؟  لق العدل واحلكمة واخلري والعظمةهل إهلك مط - ٨

جزاء تعويضي ملن أو  تؤمن جبزاء أُخرويأم  ؟هل إهلك يطعمك ويرزقك ولن حياسبك - ٩
ميوت مظلوما مكلومنتا ا وجزاءا مقهورقامي ملن ميوت ظاملا فاجراجلميع  أنأم  ؟اا باغي

  يستوون بعد املوت وبالتايل فاحلياة ملن غلب ؟

  هل يستوي الذي يكفر بإهلك والذي يؤمن به ؟ -١٠

 –منك  نبدأ يف النقاش وأودقبل أن  أسئليت سريعة وخمتصرةأن تكون حاولت قدر اإلمكان 
  .!!.وهلاأجوبتك سريعة وخمتصرة حىت حندد مواطن اخلالف قبل النقاش حأن تكون  –إلزاما  وليس
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  عيسى الربويب
فاملفروض النقاش األويل يكون حول اهللا عز وجل يف  ،)١(من نقطة ) أ(أعتقد أخي أنك جتاوزت فرع 

  )أقول(ـأوالً كالمي سيكون مسبوق ب،لكن مع ذلك سأتقدم أنا  ؛اإلسالم

  : قلت أخي

١ - فطرة إبراهيم  ؛وهل تؤمن بالفطرة ؟ديين كيف آمنت خبالق عظيم بدون احلاجة إىل نص
  ؟منها على توحيد الربوبية  عليه السالم اليت استدلّ

ولكن حيتاج العقل والطبيعة حنن نرى التصاميم املوجودة  ،حيتاج إىل كتاب أول معجزات له الإاإلميان ب :أقول
  .وهذا اإلدراك جيلب لنا صوت االعتقاد باإلله ،يف الكون

��: وكما قال إبراهيم � ba� �`� �_� �^� �]� �\��k� �j� � �i� �h� �g� � fe� �d� �c
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قطت اإلحلاد من عقلك ا أسملاذا أنت ترفض اإلحلاد و ما هي األدلة اليت من خالهل - ٢
فأنا أشعر من خالل قراءيت ملداخالتك القليلة يف املنتدى أن بداخلك فيض من احلب   ،ونظرك

  ؟ إلهلي تصوف ربويب إذا جاز األمرا
ببساطة  ،لك تفكري ال عقالين يؤدي لإلحلادوهنا ،هنالك تفكري عقالين يؤدي لإلميان باخلالق العظيم :وأقول

ت وجود اليت تثب ةواألدل،  سليم يؤدي إىل نتائج غري سليمةإىل نتائج سليمة والتفكري الغري التفكري السليم يؤدي
   .لكن سأذكر ،اخلالق العظيم عدد الوجود

ا اجلسم الساكن يبقى ساكن:" كثرياً ما يؤخذ قانون نيوتن األول الذي ينص على اآليت :بعض القوانني الفيزيائية
تحركه، واجلسم املتحرك بسرعة ثابتة يف خط مستقيم يبقى على هذه احلالة ما مل تؤثر ما مل تؤثر عليه قوة خارجية ف

ومن هذا القانون تأيت " ويسمى أيضا هذا القانون بقانون القصور الذايت ، فتغري احلالة احلركية له ،عليه قوة خارجية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تتحرك بشكل حلقي كيف للكواكب أن  ،ا إذا فكرنا ذا املوضوع عميقاًاألسئلة اآلتية فارضةً نفسها على عقولن
  وكيف لألرض أن تدور حول نفسها إذا مل يكن هناك قوة ظاهرة حتركها أو تؤثر عليها ؟ ؟دائري حول الشمس

يف أي نظام معزول الطاقة ال تفىن وال " والذي ينص على اآليت " قانون حفظ الطاقة " وقد يؤخذ أحياناً 
املكون ) طاقة كيميائية(وكيف نشأ واشتعل اهليدروجني  ؟من أين أتى: ؤالومن ذلك يأيت الس" تستحدث من عدم 

نه انقسم عن إ :إذا قيل والضوئية يف جمرة درب التبانة ؟؟للشمس والذي هو السبب األول والرئيسي للطاقة احلرارية 
) أين أتى ؟ كيف نشأ النجم الذي انقسمت الشمس عنه ؟ ومن: (جنمة أكرب منه، فسيفرض السؤال اآليت نفسه

  .موسعاً باب النقاش واجلدل يف هذا الشأن

جند هذه الرؤية اليت أسسها تعارض اإلحلاد يف احلديث إىل أحد جمتمعات فرنسا، بعد فترة  :ويقول توماس باين
  :قصرية من الثورة الفرنسية

ى، كيف أتت املادة ذه يف املكان األول، نسلم أن املادة هلا خصائصها، كما حنن نرى أا متلك، السؤال يبق"
ولكنه تأكيد؛  هذا ليس احلل ،ادة متلك هذه اخلصائص بشكل أبدياخلصائص؟ هلذا هم سوف جييبون، هذه امل

إنه من الضروري أن أذهب أبعد، وأقول إذا كان هناك وجود  ،نه من املستحيل إثبات وتأكيد هذاولرفض أ
ن، الكالم، اموعة الشمسية، ال أحد يستطيع تأكيد حجج الحتمال أن هذه ليست هبة مميزة من املادة، كالكو

اإلحلاد، إن التفكري املتفوق بكل هذا سيسقط أفكار اإلحلاد حول أن املادة أساس لكل شيء، وسيصبح اإلله 
  .وكل هذا عن طريق الفلسفة الطبيعية ،معروفا

  :إن االحتماالت حول وجود كل شيء هي على النحو التايل

احلركة هي ليست مملوكة من املادة، ومن دون . دة خلق الكون، ونظامه يتغذى عن طريق احلركةأن املا :أوال
ألن احلركة غري مملوكة من املادة، هذه احلركة من املستحيل أن  ؛اهذه احلركة، النظام الشمسي مل يكن موجود

نتاج احلركة، عندها إن على دما امللحدين يصبحون قادريعن ،شخص ولكن هذه احلركة بيد خالقها تكون بيد كل
  .من املمكن أن نصدقهم

احلركة، أو تغيري املكان، هي تأثري سبب خارجي  ؛بالنسبة للمكان، هي حالة البقية إن احلالة الطبيعية للمادة،
لون بشكل عكسي أو متبادل ن جسمني أو أكثر يعمإالنسبة للجاذبية، هي نتيجة، حيث تعمل بناء للمادة، أما ب

كل شيء حىت اآلن أكتشف، مع احترامنا حلركة الكواكب يف النظام الشمسي، يعود فقط للقوانني حول  ،ليلتصقا
  .كيفية نشاط احلركة، وليس سبب احلركة

قد تؤدي إىل دمار  ا عن أن تكون سبب حركة الكواكب اليت تشكل النظام الشمسي، فهياجلاذبية، بعيدة جد
  .اد يقول، والفلسفة تقول أن املادة يف حركة دائمةويف كلمة واحدة اإلحل ،النظام الشمسي

ما جتزأ، واليت تدمر جسم املادة، أو إعادة إهي  ،املادة، واليت فقط على سطح األرضإن احلركة هنا تعود حلالة 
تركيب واليت تركب املادة يف نفس الشكل أو بشكل خمتلف، كتفتت جسم املواد احليوانية والنباتية اليت تدخل يف 
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  .كيب األجسام األخرىتر

وهي  ،ا أو جزءا من املادةولكن احلركة اليت تدعم النظام الشمسي، هي من نوع خمتلف، وهي ليست ملكً
ا تعمل للحفظ الدائم، وملنع أي تغيري يف حالة النظام القائم ،اتقوم بتأثري خمتلف التأثري كليإ.  

ا الكون مل يكن موجودا، وكذلك املادة، وكل عندما نكتشف حدث يف مثل هذه األمهية، واليت من دو
اخلصائص األخرى، نصبح جمربين على االعتقاد العقالين القائل بوجود سبب أرفع من املادة، وهذا السبب يسميه 

  .اإلنسان اإلله

 وعندما نتحدث عن الرؤى من ،وانني احلركة واألفعال من كل نوعأما بالنسبة ملن يقولون الطبيعة، إا فقط ق
ا نتحدث بنفس اللغة العقالنية عندما نتحدث عن الرؤى من خالل خالل الطبيعة يعود إىل إله الطبيعة، حنن فلسفي

  .قوانني البشر اليت تعود للقوة اليت شرعتهم

ل توماس باين ئوعندما س". ة هي الشيء الذي ينفذإن اإلله هو القوة املسببة األوىل، الطبيعة هي القانون، واملاد
  ."هو اإلله الذي قدراته مساوية إلرادته" :إلله قالعن ا

  :ويقول توماس جيفرسون يضعنا يف اجتاه التحرر من تشويشات رجال الدين والديانات السماوية

أنه عندما نلقي نظرة على الكون، يف أجزائه، عامة أو جزئيا، إنه ملن املستحيل ) من دون الوحي(إنين أعلم "
يدرك ويشعر بإقناع التصميم، املهارة الكاملة، والقوة الال حمدودة يف كل ذرة من على العقل البشري أن ال 

إن تكوين األرض بنفسها، مع توزيع األراضي، املياه . إن حركات األجرام السماوية دقيقة جدا ومتوازنة. حمتوياا
ات اردة من احلياة، منظمة الغالف اجلوي، احليوانات والنباتات، مع فحص كل أجزائها الدقيقة، احلشرات، الذر

املواد املعدنية، تكوينهم واستخدامهم، إنه من املستحيل على العقل البشري أن ال يصدق  ،ا كاإلنسان واحليوانجد
أنه يف تلك األشياء كلها، تصميم، سبب ونتيجة، إىل سبب ال ائي، املخترع لكل األشياء من املادة واحلركة، 

 ،ديدهم بأشكال جديدة وأشكال أخرىاملمكن هلم أن يتواجدوا بأشكاهلم احلالية، وجت حافظهم ومنظمهم، هم من
  ".حنن نرى أيضا، الرباهني الواضحة ألمهية وجود القوة املراقبة، إبقاء الكون يف سياقه وتنظيمه

ض الدين الذي ألن اإلهلية تستند على الطبيعة، وقوانينها، واخللق، إا دين طبيعي ترفض الدين السماوي وترف
  .هو من صنع اإلنسان

  :العلم احلديث جيلي مخسة أبعاد تشري إىل اإلله اخلالق العظيم

  .وقد نشأ من العدم، الكون له بداية -١

  .بتة مترابطةاأن الطبيعة تسري وفق قوانني ث -٢

  .بكل ما فيها من دقة وغائية من املادة فري احليةنشأت احلياة  -٣
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وهو ما يعرف  ،الظروف املثلى بظهور ومعيشة اإلنسان ئن موجودات وقوانني يهمبا فيه م أن الكون -٤
  ))مبدأ البشري((ـب

  .أن القدرات العليا للعقل البشري ال ميكن أن تكون نتاجاً مباشراً للنشاط الكهروكيميائي للمخ -٥

  :األدلة الفلسفة

عتقاد يف وجود اإلله مثل أن اال وطري أن اإلميان شعور ف ": ))ألفن بالتنجا((يقول الفيلسوف األمريكي 
والقول بأن  ،عتقاد يف صحة حواسناواال ،كعقولنا اخرين عقولًعتقاد أن لآلكاال،عتقاد يف مفاهيم أساسية أخرىاال

  ."إننا نؤمن بصحة هذه املفاهيم دون احلاجة إىل أن نسوق الدليل... ،الكل أكرب من اجلزء 

وثبات قوانني الطبيعة جتعل  ،نتظام واإلعجاز يف بنية الوجودأن اال ": ))الف مك أينري((يقول الفيلسوف 
  ."وعلى من ينكر ذلك أن يقدم الدليل ،القول بوجود خالق بديهية منطقية

أم  ؟تعيش عليها ومتوت عليها ،ة تصلح أن تكون موقف حيايت دائمهل تعترب أن الالديني - ٣
  الطريق احلق ؟بعدها تقرر  "مرحلة حبث" تعتربها مرحلة وقتية

تسهر على ) والديت(احلقيقة ال أعلم لكين واثق يف اخلالق العظيم كما خلقين يف احلياة وجعل أمراة  :وأقول
فكل هذا احلب هو من اهللا هذا شعور  ،يعمل ليل ار لريبين) والدي(رعاييت وترضعين وحتميين وجعل يل رجالً 

  .ين معه لن أضيعأين وأنا متأكد ن أجلي إذا هو حيبوضعه اهللا لوالدي ووالديت م

وخلق  ،وخلق احلياة واملوت ،وخلق اخلري والشر ،هل تتصور أن اهللا خلقنا وقدر أقواتنا - ٤
  لنموت يف النهاية الدينيني ؟ هل تعترب هذه هي غاية الوجود ؟ ؛العدل والظلم

وليس هنالك شر الشر كما يقول  ،اناخلالق العظيم مل خيلق الشر وال الظلم مطلقاً الشر من صنع اإلنس :وأقول
  .هو غياب اخلري كما أن الليل غياب الشمس :أنشتاين

 ،فكل إنسان خيطئ حياسبه ضمريه ،أما خبصوص املوت اخلالق العظيم خلقنا لنفعل اخلري وهذا نعرفه بضمائرنا
 ،فهذه هدية اخلالق العظيم ،فال جيوز تدمري كل هذه الروعة ،فلذلك جيب على اإلنسان أن ينسجم مع قوانني الكون

يرغبون به  ذلك وال نيفعلو ألن البشر بطبيعتهم ال ؛احملارم ال حيتاج لتحرمي انا زأو مثلً ،فال جيوز فعل ما هو مضر
الوجود ال بد له من غاية وهو ما  ؟وال نعرف هل توجد حياة أخرى أم ال ،ريها من احملرمات عقالًوغ ،أو القتل

  )).املبدأ البشرية((ي يعرف يف املصطلح العلم

واليت من خالهلا  ،ما هي امليزة الرائعة اليت وجدا يف الالدينية ومل جتدها يف اإلميان الديين - ٥
ا ؟قررت أن تكون الديني  
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  : وأقول

        ....لهلهلهلهصورة اإلصورة اإلصورة اإلصورة اإل    - - - - ١١١١

        ....اليقيناليقيناليقيناليقين    - - - - ٢٢٢٢

        ....الثقةالثقةالثقةالثقة    - - - - ٣٣٣٣

جيز على أم أنك ت ؟ما هي صفات إهلك هل هي صفات مطلقة قريبة مما يقول به الدين -٦
  إهلك أن ميوت مثال؟

، )الوجودالوجودالوجودالوجود    واجبواجبواجبواجب(، )واحد أحدواحد أحدواحد أحدواحد أحد    إلهإلهإلهإله: ("رسطوأالفيلسوف األكرب واملعلم األول " صفات اإلله :وأقول
  ).الخيرالخيرالخيرالخير    كاملكاملكاملكامل(، )العلمالعلمالعلمالعلم    مطلقمطلقمطلقمطلق( ،)القدرةالقدرةالقدرةالقدرة    مطلقمطلقمطلقمطلق(، )يطرأ عليه التغيريطرأ عليه التغيريطرأ عليه التغيريطرأ عليه التغير    الالالال(، )ماديماديماديمادي    غيرغيرغيرغير(

٧ - موتا يليق بعظمته من منظورك  –ا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إهلك هل جيوز عملي
  أم أن إهلك يستحيل أن ميوت وما هو دليلك إذن؟قد أكده نيتشه وأثبت موت إهله  وهذا –

وانني ألنه ال خيضع لق ؛وال جيوز وصف اإلله باملوت واحلياة ،هذا ما يظنه أصحاب العقول الساذجة :وأقول
ت قدرته واهب لَّوهو ج... عليه الزمان وال املكان فكيفواخلالق العظيم ال جيري  ،الطبيعة اليت وضعها سبحانه

وهذا املفهوم خيالف  ،ما دام اخلالق ميد الطبيعة باحلياة فهو مالكها ،قاعدة عقليه فاقد الشيء اليعطيه وهنالك ؟احلياة
ن املوجب ة مرنتقال احلرااوذلك بسبب  ،ة الكون تنقصرزيل وأثبت العلم أن درجة حراأما أن الكون إاألزلية ف
  .له أزيللذلك وجب عقالً أن يكون اإل ،للسالب

  هل إهلك مطلق العدل واحلكمة واخلري والعظمة ؟ - ٨
  .أكيييييد :وأقول

أم تؤمن جبزاء أُخروي أو جزاء تعويضي ملن  ؟هل إهلك يطعمك ويرزقك ولن حياسبك - ٩
أم أن اجلميع يستوون  ؟اا باغيا فاجرنتقامي ملن ميوت ظاملًات مظلوما مكلوما مقهورا وجزاء ميو

  بعد املوت وبالتايل فاحلياة ملن غلب؟
ما إذا كان املوت هو اية املطاف بالنسبة ع ال يتفق الربوبيون حول مذهب حمدد عن خلود الروح و :وأقول

يتفق الذي  يءولكن الش... نهم من ال يؤمن بذلكفمنهم من يؤمن بوجود حياة بشكل ما بعد املوت وم... للبشر
 ميكن الوصول ليقني حول وال ،ألن اإلله العظيم مل خيرب الناس عن ذلك ؛عليه الربوبيون هو استحالة اجلزم بذلك

  .عن طريق العقل واملنطق ارد يءهذا الش

  .ن ينسجم مع قوانني الطبيعةأيرضى بالظلم و وجيب على اإلنسان أن يأخذ حقه وال
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  ؟يؤمن به ي الذي يكفر بإهلك والذيهل يستو -١٠
  .من يكفر باخلالق العظيم هو شخص متوحش كاره للعقل ومل يفكر بعقالنية

  .ومن يؤمن باخلالق العظيم هو من فكر بعقالنية

  .هذه أجوبة فقط

        ....مع كل الحبمع كل الحبمع كل الحبمع كل الحب

احلق أن الربوبية  ،راه صواباًألكن هذا ما  ؛وقد خيالف كالمي مدرسة الربوبية ،عموماً سأتكلم مبا أراه صحيحاً
وهو ملاذا خلقنا اهللا ومستحيل  ،لكنها أخفقت يف سؤال واحد ومهم ؛لةئجابات منطقية جلميع األسإقدمت 

لكن ال نعرف من هو احلق وال أستبعد  .خلقتكم لكذا مثالً :يقول له وقد يرسل اخلالق رسوال ،اإلجابة عنه عقالً
  .ذلك

  .مناقشة أدلة الطرفني دها يتمأقترح على الزميل هيثم أن يكون النقاس عن اهللا يف اإلسالم وبع

  .ن فقط أجوبةائلة وأنا مشاركتن أساإذا سألت اآلن سيكون لديك مشاركتألنك أخي 

  .الهوت اإلسالمي كما سألتين عن اخلالق العظيملفلذلك جيب أن أسألك عن اهللا يف ا

؟كمشاركة سؤال وجواب ويكون لديك مشاركة سؤال وجواب فهل تتفق معي يف ذل فيكون لدي  

��� �� ��	 

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد
   ا،،،ا،،،ا،،،ا،،،مرحبا بالجميع مجدًدمرحبا بالجميع مجدًدمرحبا بالجميع مجدًدمرحبا بالجميع مجدًد

  .وممتع ومفيد يل على املستوى الشخصي  ئنقاش هاد

   .حتيايت للزميل عيسى الربويب

  .أسأل اهللا أن يوفقنا وإياه للحق

ولكن حيتاج العقل والطبيعة حنن نرى  ،معجزات حيتاج إىل كتاب أو اإلميان باهللا ال: أقول: (أما قولك
   ).وهذا اإلدراك جيلب لنا صوت االعتقاد باإلله ،تصاميم املوجودة يف الكونال

عندما ترك الناس للعقل آمنوا باهللا إىل كتاب،  بالعقل بدون حاجة ميانإسقاط أُسطورة اإل
فمعطيات العقل ، ..وآمنوا باألصنام واألوثان وعبدوا امللوك وأحلدوا وصاروا الأدرية يف آن واحد
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  .اية وخترجياته مزعجة ومربكة ألقصى مما نتصورمتفاوتة للغ

نه ال يثق إال مبا تزودنا به إ :وقال ،فقد استخدم أرسطو العقل وأسس للمنهج اإلجتاهي احلذر
  .احلواس اخلمس وهو يف هذا استخدم العقل وبرهن على استخدامه

يلة الشك قمة اجلنون الفلسفي واستخدم وسإىل  ستخدام العقلاب) ١٦٣٧(ووصل ديكارات 
مث ..املنهجي اجلذري واستطاع ذه الوسيلة أن يهدم معتقداته يف كل شيء حىت األفكار املُجردة

هذه  أيضاو –موجود أنا  أُفكر إذنأنا  – cogitoا أسس لفلسفة الكوجيتو عقلي أيضابعد ذلك 
  .ؤله ويوثني. .يرفع وخيفض. .الفلسفة ضمن مفردات ومنتوجات العقل إذن العقل يبين ويهدم

أيضا أحد الوسواس القهري هو إىل  مث إن الشك التصاعدي الذي ال يرحم والذي يؤدي
  .مفردات العقل

  "....ا يف تقديرهإن العقل قد بولغ جد" :يقول الفيلسوف ديفيد هيوم

بل ميكن  ،والعقل البشري ليس بنية مكتملة متميزة منحازة معزولة عن السياقات املعرفية
ا وأكرب طبقة عمالية يف العامل توجد يف إجيابأو  اوالتأثري فيه سلب ،سهولة وقولبته وتدجينهخداعه ب

دليل على سقوط التقييم العقلي أكرب  وهي ،دليل على فلسفة القطيع العقليأكرب  وهي ،أمريكا
  .. .ارد

كانت أول و ،يف املناظرة التارخيية على الرئاسة بني ريتشارد نيكسون وجون كينيدي ::::مثالمثالمثالمثال
ا يف ومل يضع مكياج ،ا لتوه من املستشفى لعالج آالم الركبةوكان نيكسون خارج ،مناظرة متلفزة

قتراع بعد املناظرة ربح نيكسون بأغلبية ساحقة مجهور مقابل الوسيم جون كينيدي ولدى اال
نيدي بأغلبية استمع له فقط لكن يف اقتراع اجلمهور الذي شاهد التلفاز ربح كي ،الراديو الذي

  .���ساحقة

   .إن العقل قاصر للغاية يف التقييم ارد

 أيضا. .عتاد حقيقي مينعه من التورط يف صناعة اخلرافة وقبوهلاأي  مث إن العقل البشري ال ميلك
وهو يف هذين اإلطارين عاجز أشد العجز عن  ،هو نفعي مادي حبتآخر  العقل البشري من منظور

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �الوثائقي لغة اجلسد على قناة العربية الفيلم ��� 
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   .حص الرزينالتقييم السليم والف

   .ميانتؤكد سقوط أُسطورة أن العقل كاف لإلدلة كل هذه األ

سلَّمات يؤمنها الوحي ويحدد أبعادها ر ومية ضمن أُطُاألصل وظيفتهإىل  وبدون العودة بالعقل
 ،ا ليست حروبهفإننا نظلم العقل وندخله ميادين ليست ميادينه وحروب ،الكتاب بدون هذه العودة

  .اا حزينا منكسرعاد خائبإذا  ك نلومه ونغضب عليهمث بعد ذل

صر؟ إىل كتاب فقط بالعقل باهللا ال حيتاج مياناإلعلى أن ا هل ما زلت م  

ومل أذكر األمثلة واإلسقاطات يف الواقع  ،أنا يف هذه اجلزئية ذكرت املسلمات والوقائع التارخيية
فإن  ،فعلى العني والرأس ،أراد الزميل التوسعإذا  إذاوإال ف ،ما ال ايةإىل  حىت ال يطول بنا البحث

  .ية وتاريخ األمم والعصورنسانتاريخ خلل العقل يف التقييم هو تاريخ احلضارات اإل

تعيش عليها  –موقف حيايت دائم أن تكون هل تعترب أن الالدينية تصلح  -٣: (قولكأما 
  ؟بعدها تقرر الطريق احلق –لة حبث مرح -تعتربها مرحلة وقتية أم  –ومتوت عليها 

تسهر على ) والديت(مراة العظيم كما خلقين يف احلياة وجعل احلقيقة ال أعلم لكين واثق يف اخلالق ا :وأقول
فكل هذا احلب هو من اهللا هذا شعور  ،يعمل ليل ار لريبين) والدي(وجعل يل رجالً  ،رعاييت وترضعين وحتميين

  ).ين معه لن أضيعأوأنا متأكد  ،ي إذا هو حيبينوضعه اهللا لوالدي ووالديت من أجل

            ....واهللا أحسنتواهللا أحسنتواهللا أحسنتواهللا أحسنت

        أسأل اهللا لك التوفيق والهداية أسأل اهللا لك التوفيق والهداية أسأل اهللا لك التوفيق والهداية أسأل اهللا لك التوفيق والهداية 

  .معه لن أضيعين أ متأكدأنا  :تقولأنت 

مث  ،فقد أدخلته يف إطعامك وأكلك وشرابك ،هنا بالفعل مل تضيع لكنك أضعت إهلكأنت 
قك ولن حياسبكا عندك يطعمك ويرزأخرجته بعد ذلك من كل شيء جعلته عبد.  

أمك ترعاك وأباك يعمل من أجلك كما  –تقيم فيه أنت  يؤسس لك هذا الفندق العظيم الذي
-fineة بعناية من أجلك تدر غالا من أجلك وقوانني الطبيعة كلها معداألرض و - تقول 

tuned  حقق لك أقصى درجات األمان واالوهرمونات جسمك تنضبطواختاذ القرارات  ،تزانلت
مث بعد كل ذلك تقول . .السليمة وحياة طويلة عريضة تفعل فيها ما تشاء كل هذا من أجلك



                                                                                                                                    
�� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

 أعيش فيه أال يكفيه هذا ؟ دعىنأنا  آمنت بوجود خالق هلذا الفندق الذيأنا  ها :بلسان حالك
فضمريي سيوخبين  ،وأزين وأفسق وال حتجر علي ،آكل وأشرب وأمتتع وأفعل كل الشهواتاآلن 

  :املناسبة يف اللحظة
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ك شر الشر كما وليس هنال ،اخلالق العظيم مل خيلق الشر وال الظلم مطلقاً الشر من صنع اإلنسان(: أما قولك
  ).هو غياب اخلري كما أن الليل غياب الشمس :يقول أنشتاين

   .وجود الشر يؤسس لنهاية الالدينية كفلسفة للحياة ،هذا أهم ما يف املناظرة

  .اهللا خالق كل شيء :يف البداية

   .الشر هو غياب اخلري ،لكن سأترتل معك

 ٦ذكرت يف إجابتك على السؤال رقم ت أن كما –اآلن اهللا كلي القدرة كلي العلم كلي اخلري 
ا لعقيديت طبقًا اهللا ملاذا يسمح بوجود الشر واملرض والبالء وهو قادر حتماآلن  –٧ورقم 

  ؟وعقيدتك على إزالته

مث ميوت  ،فقط يؤمن بوجود املصمم األعظمنسان وإذا كان اإل ،الالدينية هي احللكانت  إذا
ملاذا مل يزل اإلله املصمم األعظم هذا الشر وهذا  -غلبكم طبقا أل -وانتهت القضية  ميانذا اإل

ا ا غريبا مقهورا يف أهله وترك املظلوم ميوت مكلوما عزيزا قويملاذا ترك الظامل ميوت منتصر ؟البالء
ا ما وسالأمنأكثر  ملاذا مل يتدخل اإلله كلي اخلري كلي القدرة كلي العدل وجيعل العامل ؟عن أهله

   ؟ ةوعافي
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أن تكون وكان اإلله كلي القدرة كلي اخلري كلي العدل قد قرر  ،الالدينية هي احللكانت  إذا
  .اا وال بالًءا وال ضرفمن املستحيل أن جتد يف عامله شر ،الالدينية هي املنهج الذي يرتضيه لعباده

 )ا يسوءك من اهللا فيستحيل أن جتد فيه م ،ا على هذا العاملإذا كان كُل أمل اإلنسان قاصر
  )كلي اخلري والقدرة والعدل

  أمرين ال ثالث هلما أحد  أمامأنت ف

ا أن يكون يف هذا ويستحيل حتم –بأي مفهوم كان  –أن تؤمن باليوم اآلخر واحلساب أما 
  .املاليني ميوتون مكلومني كل يومألن  ؛العامل

   .أن تنكر إهلك كلي اخلري كلي العدل كلي القدرةأما و

ويستحيل أن يتعاىف الفكر الالديين  ،ضربة للفكر الالديينأكرب  الشر يف هذا العامل هو وجود
  .بعدها

وهذا نعرفه بضمائرنا فكل إنسان خيطئ  ،أما خبصوص املوت اخلالق العظيم خلقنا لنفعل اخلري(: أما قولك
فهذه  ،دمري كل هذه الروعةفال جيوز ت ،فلذلك جيب على اإلنسان أن ينسجم مع قوانني الكون ،حياسبه ضمريه

ألن البشر بطبيعتهم اليفعلوا  ؛ا زىن احملارم ال حيتاج لتحرميفال جيوز فعل ما هو مضر أو مثلً ،هدية اخلالق العظيم
  ).ذلك واليرغبون به أو القتل وغريها من احملرمات عقالً

        اهللا أكبراهللا أكبراهللا أكبراهللا أكبر

  .. .جمتمعني اآلن صار الضمري يعادل امليزان واحلساب واليوم اآلخر الثالثة

وذا العقار تذيب ضمريك يقول  LSDتشتري عقار من جمموعة تستطيع أن خبمسة دوالرات 
الدكتور أمحد عكاشة أستاذ الطب النفسي ورئيس اجلمعية العاملية للطب النفسي يقول يف كتابه 

 مريذوبان الضإىل  مركبات األفيون تؤديأو  LSDعقار من عقاقري أي  أن "ثقوب يف الضمري"
   .ياألخالق مالمح لوخز الضمريأي  يف غضون أسابيع قليلة وال يوجد بعد ذلكمتاما 

أمامك عرض ال يفوت تشتري ضمريك واليوم اآلخر واحلساب وامليزان خبمسة أنت  اآلن
   .وتفعل بعدها ما تشاء ،دوالرات طبقا للعقيدة الالدينية

   .يا رجل هل هذه عقيدة تدين اهللا العظيم ا
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  .فكار املخزيةودع عنك هذه األ ،تؤمن بوجودهأنت  رجل اتق اهللا الذي يا

  ؟الضمري يصلح لتقومي البشر هل، اآلن وهو األهم

املُشرعني عرب كل أحد  ال يعرف تاريخ الدنيا كلها وال تعرف احلضارات وال دساتري الدنيا أن
 وتقدم ا ،تخدم هذه احلجةا اسولو أن شخص ،العصور اعتمد على الضمري يف تقومي سلوك البشر

ولن  ،يةاإلحلاداإلباحية إىل  ع بشنقه بتهمة الدعوةاملشرعني فال مانع أن حيكم هذا املشرإىل أحد 
   .ندافع عنهنستطيع أن 

  )  allen&santrock(واملراجع العلمية حباث ويف أعظم األ

  .... .يعتربون العقاب هو املانع الوحيد للدوافع وحيل التوافق

  .....رر مرة أُخرى العقاب هو املانع الوحيد للدوافع وحيل التوافقأُك

ألنه يستحيل أن يتم التعويل عليه يف  ؛وال يوجد يف دساتري الدنيا كلها شيء خبصوص الضمري
  ..... .التشريعات

   incentiveالتعريفات الشهرية للباعث أحد  بل ويف

أو إرضاء رغبة  لقيام بنشاط معني إلشباعهو قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد تستحثه على ا
وطبعا .. .كما أن هذه القوة تستمر يف دفع الفرد وتوجيه سلوكه حىت يشبع رغبته هذه ة،حمدد

مام الدافع واحلاجة والتوتر واحلافز أوالشهوة .... القوة البيولوجية تشمل مجيع أنواع الشهوات
  .م بتبليغ سالمي احلار للضمري وللوازعوساعتها قُ.... .فيضان كاسحإىل  واملثري تتحول

إىل  منذ آالف السنني اليت مضتنسان هو اإلنسان اإلألن  ؛ال يوجد مانع إال اجلزاء والعقاب
  .آالف السنني اليت يلدها التاريخ لن تتغري طبيعته ولن تتبدل مآربه

وهو ما يعرف يف املصطلح  ،الوجود ال بد له من غاية ؟ وال نعرف هل توجد حياة أخرى أم ال(: أما قولك
   ). املبدأ البشرية�العلمي 

        ما هذا، اهللا أكبر، انتهت المناظرةما هذا، اهللا أكبر، انتهت المناظرةما هذا، اهللا أكبر، انتهت المناظرةما هذا، اهللا أكبر، انتهت المناظرة

  ؟ ى كالمك يا رجلأنت تستوعب مؤد هل
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بل هو أهم من احلياة  ،نسانبل رمبا أعظم شيء ينتظره اإل ،شيء رهيب وعظيم كاليوم اآلخر
احلياة وعظيم نعم اهللا علينا وعن أمك ؟ مث تتحدث عن  أم ال ذاا ال خيربنا إهلك هل هو موجود

  ؟ أباك الذي وهبه اهللا لك لريعاكاحلنونة و

ينتظرنا آخر  كان هناك يومإذا  اإليه اجلحيم ولست حباجةإىل  أقسم باهللا فلتذهب هذه النعم
  .ومل خيربنا إهلك املُنعم ذا اليوم

يا رجل كفاك شتما إلهلكا وسب.  

تقرر أن إهلك ألنك  -مبعىن أدق أعظم املصائب  –صيبة أعظم عن كونك ال تدري فتلك مأما 
   .مل خيربك ورمبا يوجد هذا اليوم

  .تؤمن بوجودهأنت  يا رجل اإلله أعظم وأحكم من ذلك يا رجل اتق إهلك الذي

ا يليق موت –ا طبقا لتأسيساتك العقلية أن يكون قد مات إهلك هل جيوز عملي -٧ : (أما قولك
أن إهلك يستحيل أن ميوت وما أم  –وهذا قد أكده نيتشه وأثبت موت إهله  –ظورك بعظمته من من

  هو دليلك إذن ؟
وانني ألنه ال خيضع لق ؛وال جيوز وصف اإلله باملوت واحلياة ،هذا ما يظنه أصحاب العقول الساذجة: وأقول

وهو جلت قدرته واهب ... ن فكيفواخلالق العظيم ال جيري عليه الزمان وال املكا ،الطبيعة اليت وضعها سبحانه
وم خيالف فهو مالكها وهذا املفه ،ما دام اخلالق ميد الطبيعة باحلياة ،فاقد الشيء اليعطيه ةقاعدة عقلي وهنالك ؟احلياة

ة من املوجب رنتقال احلرااة الكون تنقص وذلك بسبب رزيل وأثبت العلم أن درجة حراأاألزلية فأما أن الكون 
  ).له أزيلعقالً أن يكون اإل لذلك وجب ،للسالب

 ٣.٥حرارة الكون ثابتة وهي  ،هذا خطأ علمي ال يوجد شيء امسه حرارة الكون تنقص :أولًا
   .درجة كلفن

إىل األجسام األدىن  "طاقة" حرارةمن األجسام األعلى  "الطاقة"انتقال احلرارة  الذي حيدث هو
ا للقانون وهذا طبقً ،اوى حرارة اجلميعحىت تتس -الكون  –داخل نفس املنظومة  "طاقة "حرارة

  .thermal death of universeوعندها حيدث املوت احلرارى للكون  ،الثاين للثرموديناميك

أستطيع و ،وهب احلياة للكونبعد أن ا يليق بذاته أن إهلك مات موتاآلن  سأفترض منأنا  :ثانيا
تأيت بدليلك على أنه مل بعد أن ذلك لكن  على -ا املغلوطة طبع –العقلية دلة أطرح مئات األ أن
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  .–أنه حي  –ميت 

مربمج الكمبيوتر ألن  ؛فهذه حجة خاطئة. .حجتك بأن اإلله هو واهب احلياة فكيف ميوتأما 
فليس يف هذا حجة ،ا ما ستتوقف برجمة عقلهيوم.   

   .حلياة للكونوهب ابعد أن  -موتا يليق بعظمته  -إهلك مل ميت على أن ظر الدليل أنت ما زلت

باملناسبة صدقين لو اعتصرت عقلك أللف عام لن تستطيع أن تأيت بدليل عقلي واحد  ����
����Y���X��W���V :فاإلله لن تعرفه حق املعرفة إال بالنقل ال العقل ،على أن إهلك مل ميت
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جزاء أو  تؤمن جبزاء أُخرويأم  سبكهل إهلك يطعمك ويرزقك ولن حيا - ٩: (أما قولك
تعويضي ملن ميوت مظلوما مكلومنتا ا وجزاءا مقهورقامي ملن ميوت ظاملا فاجرأن اجلميع أم  ؟اا باغي

  ؟وبالتايل فاحلياة ملن غلب ،املوت يستوون بعد
املطاف بالنسبة ما إذا كان املوت هو اية وع ،ال يتفق الربوبيون حول مذهب حمدد عن خلود الروح :وأقول

الذي يتفق  يءولكن الش... نهم من ال يؤمن بذلكوم ،فمنهم من يؤمن بوجود حياة بشكل ما بعد املوت... للبشر
 ميكن الوصول ليقني حول وال ،ألن اإلله العظيم مل خيرب الناس عن ذلك ؛عليه الربوبيون هو استحالة اجلزم بذلك

  .)عن طريق العقل واملنطق ارد يءهذا الش

  ؟ رررجل ما هذه الد يا

اإلله العظيم مل خيرب الناس عن ألن  ؛الذي يتفق عليه الربوبيون هو استحالة اجلزم بذلك يءالش
  ؟ عن طريق العقل واملنطق ارد يءوال ميكن الوصول ليقني حول هذا الش ،ذلك

  ؟ نفض الفلسفة الالدينية من اجلذورهل حتتاج عبارة أقوى من هذه العبارة ل

مث تقرر باجلزم أن إهلك مل  ،ا تعترف أن مسألة البعث وخلود الروح هي أعظم املسائليعين أولً
  ؟ العقل يستحيل أن يعرف هذه القضيةن إ :مث تأيت بثالثة األسايف وتقول ،خيربكم بذلك

؟ اهل ما زلت ربوبي  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هي أساس ورانت ديطاملا أن أعظم قضية يف تاريخ البشر وهي املوت والبعث واليت طبقا لول 
ويستحيل معرفة هذه القضية  ،حضارات وديانات وفلسفات الدنيا كلها مل خيربكم إهلك عنها شيئا

إهلك كلي اخلري كلي الفضل كلي البد أن واملنطق  أيضاذكرت إذن بالعقل أنت  بالعقل كما
أنت  كما ،عقلأنه أخربنا ذه القضية ليس عن طريق ال -فضال منه وتكرما  -العدل البد وحتما 

   .وإمنا عن الطريق الوحيد الباقي وهو طريق الرسل والرساالت ،تفضلت واعترفت

  ؟دلة هل ما زال عقلك حباجة للمزيد من األ

ال تعرف عن هذه القضية أنت و ،يأيت املوت والبعثقبل أن  اأسأل اهللا أن يوفقك للحق سريع
  .اشيئً

  ؟والذي يؤمن بهي الذي يكفر بإهلك هل يستو -١٠: (أما قولك
  .من يكفر باخلالق العظيم هو شخص متوحش كاره للعقل ومل يفكر بعقالنية

  .)ومن يؤمن باخلالق العظيم هو من فكر بعقالنية

باملناسبة كلمة كخ هي كلمة عربية  - ا ؟ كخ مثلًمتوحش ما معىن كلمة متوحش شخص
  ما معىن متوحش كاره للعقل ؟ - فصحى 

  ؟ ر بعقالنية على مستوى التطبيقاملفكما الفرق بني املتوحش و

  ؟ أم كافر به مؤمن بإهلكين إ امثلًأنا  هل تصنفين

  ما هو الفرق بني أشد املؤمنني بإهلك وأشد الكافرين به ؟

أنت  تستوي ،ميانآمنت به أشد اإلأنت حانية وأبا راعيا وأما  ،هل إهلك خلق الكون ووهبك
  ومن يكفر به أشد الكفر ؟ 

وينكح زوجتك ويف حلظة  ،ر الناس هذا ويصلبك ويعذبك ويعيش على خرياتكمث يأيت أكف
املنطق والعقل يقول بأن الكفر بإهلك هو اآلن  عاقل هذا الذي ميانع يف قتلك ؟أي  تتعادالن صدقين

  الغنيمة الباردة ؟ 

  ما هذا اإلله الذي يعظم وينصر من يكفر به ويرضى بصلب وتعذيب من يؤمن به ؟
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 عليك ما الفرق بني من يؤمن بإهلك ومن يؤمن بصنم ؟ الذي يؤمن بإهلك سيتضرر اآلن باهللا
  .والذي يؤمن بصنم لن يستفيد ولن يتضرر. .أشد الضرر وبال مقابل

لكنها أخفقت يف سؤال  ؛لةئجابات منطقية جلميع األسإاحلق أن الربوبية قدمت : ( أما قولك
 :يقول له اوقد يرسل اخلالق رسولً ،اإلجابة عنه عقالًومستحيل  ؟واحد ومهم وهو ملاذا خلقنا اهللا

  . "لكن ال نعرف من هو احلق وال أستبعد ذلك .خلقتكم لكذا مثالً

هذا كالم رائع صدقين وال يصدر إال من قلب باحث عن احلق أسأل اهللا أن يوفقين وإياك 
لكن ال نعرف من  .خلقتكم لكذا مثالً :يقول له اتقول وقد يرسل اخلالق رسولًأنت  لكن، للحق

  .هو احلق وال أستبعد ذلك

وساعتها قال يل أنه ال ميانع  ،الربوبيني على البالتوكأحد  أذكر أنين منذ سنوات كنت أُناقش
 :فقلت له ،ربويبأنا  فلذا ،لكن ال أعرف من هو احلق ومع من احلق ،برسول ميانإطالقا من اإل

فحكم على اجلميع  ،نازع عليه أشخاص كُثرهذا هو القاضي الفاشل الذي وجد أن احلق يت
  . بالسجن ومل يبحث عن احلق بينهم مث يلتزم به

ا يدافع عنه ويسميه الالدينية فهذا املفترض أن خيجل من فشله ال أن جيعل من فشله مذهب
  .الربوبية

 كنت قاضٍين أ اعترفأنا  :وصدقين يف اليوم التايل جاء نفس الرجل وأعلن الشهادة وقال
  .واآلخرةاألوىل  فلله احلمد يف .اشلف
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وهي العقيدة  ،واآلن هل ما زلت تعتقد أن الربوبية هي العقيدة اليت يرتضيها إهلك من البشر
  اليت حتيا عليها ومتوت عليها ؟

  هل تعتقد أن الغاية العظمى من وجودك توجد داخل فلسفة الربوبية ؟ 

ومل خيربك بشيء عما  ،مل خيربك عن غايتك من الوجود هل تؤمن بإله كلي القدرة كلي اخلري
  بعد املوت مع أنه أهم مما قبل املوت ؟ 

بأن يقع ويف  ،هل تؤمن بإله كلي اخلري كلي العدل كلي العظمة يسمح للشر بأن يوجد وللبالء
  النهاية ال تعرف الغاية ؟ 

  هروب من التكليف ؟ شهوة وأم  هل تؤمن بإله يطعمك ويرزقك ولن حياسبك هل هذه عقيدة

  ا ؟ ا حتمإليه أثبتنا من كالمك حاجة البشربعد أن ما الذي مينعك من التسليم بالرساالت 

فهذا هو اإلله الذي نؤمن به حنن  ،طاملا أنك آمنت باإلله كلي القدرة كلي اخلري كلي العدل
  اخللق فقط ؟  وليس يفمر واإلذعان هللا يف اخللق واألسالم ما الذي مينعك من اإل ،أيضا

تعترف بقصور معطيات الفكر الالديين وعجزه عن تقدمي أنت هل تعترب أن الوقت يف صاحلك و
  أجوبة عن أهم ما يف الوجود ؟ 

أسأل اهللا أن يوفقك  ؟ اهللا وأشهد أن حممدا رسول اهللاأشهد أن ال إله إال :مىت ستقوهلا وبصدق
ر وحلظة اقتراب من مصريك اهول بالنسبة فكل حلظة هي جرس إنذا ،هلا يف مداخلتك القادمة

  . .لك

لكن ابتعاده عن املنهج جيعله يف  ؛خملوق يف أحسن تقومينسان لقد أقسم اهللا عز وجل أن اإل
����N :أسفل سافلني �M��L��K�� �J�� � �I���H��G��F��E��D��C��B��A
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  عيسى الربويب
  :األسئلة عن إله اإلسالم

  ؟ وإذا كان اهللا كلي القدرة فلماذا خلقهم هل ليساعدوه مثالً ؟هل إهلك حيتاج للمالئكة - ١

  هل إهلك حيتاج للعبادة والتعظيم أم ال؟ -٢

�`����j��i��h������g���������f��ed��c��b��a :هل إهلك متكرب يغضب ويفرح متغري املزاج -٣
  ؟�!�

  وهل يتشابه مع املالئكة يف هذا املفهوم ومع البشر الذين سيخلدون يف النار؟ ؟هل إهلك أزيل -٤

رباع البشرية النار أبليس ستدخل ثالثة إوملاذا يتحمل البشر غلطة معتوه ك ؟ملاذا خلق اهللا أبليس -٥
  بسبب إبليس؟

 :وهل يسكن السماء ؟ وهل هو حمدود أم غري حمدود ؟ س على عرش حتمله املالئكةهل إهلك جيل -٦

���|��������������{��z���yx��w����v��u��t��s��r��q��p�
  ؟���

  فكيف يتجلى إهلك للجبل؟ ؟كيف تتحمل الكرة األرضية اهللا -٧

خلق اهللا آدم على " :وما رأيك حبديث هل إهلك يرى ؟وهل لديه يد أو ميني أو قدم أو عني ؟ -٨
  ؟"القلوب بني أصبع من أصابع الرمحن" :؟ وحديث" أتاين ريب" :؟ وحديث"هصورت

�«��¼��½��¾��¿�� :كيف سيأيت اهللا يوم القيامة كما يقول القرآن -٩
؟ وكيف يرتل ��9

  يف الثلث األخري من الليل؟

  هل جتري األيام على إهلك؟ -١٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .لتزمت بعشر فقطااألسئلة لكين  ثيييييييييييري منبصراحة أنا لدي الك

  .التعليق مومن ثَ ،ليتئفلذلك جيب أن جتيب على أس ،١٠أنا أجبت على أسألتك ال

  (......).فهذه ليست مناظرة بل هذا نقاش  ،أما أخي أنك تريدين أن أكون مستمع ألسئلتك

  .كما من واجيب اجلواب فمن حقي السؤال

وأنا أعلق  ،وبعدها جييب ويعلق الزميل على جوايب ١٠ هلأأنا أس ،آلنلة وأجبت عليها ائأس ١٠الزميل سأل 
جبته أفلو  ،أنا عندي النظام أوالً ،يت مستمعاًآأنا مل  ،فال جيوز أن يسأل فقط وأنا الحيق يل السؤال ه،على جواب

 ،بته سيعلق أيضاجأين إن أالجيوز ذلك أعلم  ،فقط وأنا مشاركايت أجوبة فقط ةلئأس ىتااآلن سيكون لديه مشارك
  .وهكذا فلن نصل حلل

أنا مل  ،جبكم؟ اآلن دوري يف السؤال وليس دور الزميل يف التعليقأ أنتم حينما سألتوين أمل... واهللا عجيب
  ؟اليستطيع اجلواب فليقل ليس عيباًهل  ؟أسأل ال أعلم هل وظيفة الزميل السؤال فقط

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

  ).؟وإذا كان اهللا كلي القدرة فلماذا خلقهم هل ليساعدوه مثالً ؟ئكةهل إهلك حيتاج للمال: (سؤالكأما 

املالئكة إىل  شيء فهو ال حيتاجإىل  فكما أنه ال حيتاج ،األرضوات واإن اهللا الذى خلق السم
  .ا ألحدشيء حمتاج له من كل جهة وهو ليس حمتاجأي  نإ: ، أي���G��F كذلك

   .هللا والتسليم له وإظهار قدرته وعظمته يف خلقهوكل أفعال املالئكة هي يف إطار عبادة ا

كما ،أسباب  وبدونسباب وبضد األسباب وخيلق األشياء باألسباب خيلق األتعاىل  مث إن اهللا
ويأيت فيما غريه  ،وخلق اهللا للمالئكة يأيت يف هذا اإلطار" :تعاىل يقول العالمة ابن القيم رمحه اهللا

  ."من إطار مما مل نطلع عليه

ملاذا خلق اهللا قوانني حتكم . .أسألك يا زميل عيسى الربويب يا من تؤمن بوجود اهللاأنا  نواآل
قوانني حتكم الكون وتسري حركة الكون إىل  هل حيتاج ؟الكون وحتكم حركته اهللا كلي القدرة

  هذه القوانني ؟ إىل  هل إهلك كلي القدرة حيتاج ؟وتحكم حركة املادة وتحكم الكيمياء

$� ��$� ��$� ��$� ��������  ! "#������  ! "#������  ! "#������  ! "#        
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  ).هل إهلك حيتاج للعبادة والتعظيم أم ال؟(: قولكأما 

   :الذي حيتاج للعبادة هو العبدإمنا  ..ال حيتاج اهللا للعبادة والتعظيم

�Ò��Ñ���Ð��Ï���Î��ÍÌ��Ë��Ê��É���È���� ،���¬��«��ª��©��� ��� � � �¨��§

®��!� �  

 -:وكما يف احلديث القُدسي ،طاك حقكوأن تعطى هللا حقه كما أع ،العبادة هي التسليم هللا
ومن  ،ا فليحمد اهللافمن وجد خري ،يا عبادي إمنا هي أعمالكم أحصيها لكم مث أُوفيكم إياها�

إال نفسه وجد غري ذلك فال يلومن �  

الالديين فهو أما  ،حتصى تعد وال ال هللا احلمد هللا رب العاملني على نعمك اليت :العبادة أن تقول
  . .عنده يطعمه ويرزقه وال حياسبه ابديريد إهله ع

لكنه ؟ األسئلة اليت جييبها طفل صغريكيف لعقل أن يطرح هذه أدري  هذه مسألة منتهية وال
   .الكفر الذي يورد صاحبه املهالك

طعام وشراب يليق  -أسألك يا زميل عيسى الربويب هل إهلك حيتاج للطعام والشراب أنا  واآلن
مليارات البشر أثبتوا بالعقل أن آهلتهم حتتاج لألكل ألن  ؛نكر ذلك بالعقلوأحتداك أن ت -بذاته 

أحتداك أن . .ا ويرتعوها عنهم صباحاوكانوا يعلقون يف أعناق آهلتهم أقداح اللنب مساًء ،والشرب
ال بديل صدقين يا عيسى الربويب عن ..... .تنفي عنه صفة ذم بالعقلأو  ،تثبت إلهلك صفة مدح

  � ������v�y��x����w :النقل
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���j��i��h������g���������f��ed��c��b��a��̀هل إهلك متكرب يغضب ويفرح متغري املزاج : (أما قولك
���.(  

  .!!!متكرب إهلي
طبًعا متكبر وعظيم وجبار، له الكبرياء الحق ولغيره الكبرياء طبًعا متكبر وعظيم وجبار، له الكبرياء الحق ولغيره الكبرياء طبًعا متكبر وعظيم وجبار، له الكبرياء الحق ولغيره الكبرياء طبًعا متكبر وعظيم وجبار، له الكبرياء الحق ولغيره الكبرياء 

        . . . . الباطلة، فأمره في الخلق نافذ، له العظمة والملكوت والجبروتالباطلة، فأمره في الخلق نافذ، له العظمة والملكوت والجبروتالباطلة، فأمره في الخلق نافذ، له العظمة والملكوت والجبروتالباطلة، فأمره في الخلق نافذ، له العظمة والملكوت والجبروت

   .أصل نصراينمل تكن من إذا  هذا ،ن املواقع التنصريية بدون درايةتنقل م يبدو أنك

ذما  ؛يف البشر يا هذا الكربياء تالذي له العظمة خالق أما  ،كربياء باطلة كربياء مزيفةأل
  .فله كل الكربياء والعظمة الكربياء احلق واجلربوت احلق ،األرضاألكوان رب السماوات و

    يغضب ويفرح ؟  هل إهلك :مث تقول

  ؟ صفات ذمأم  هل هذه صفات مدح. .اهللا يفرح بتوبة عبده ويغضب لكفر عبده

  ؟..هل تريد إله ال يبايل

   .ايا رجل كفاك استخفافً

  ا ؟ا وال يستحسن حسنتريد إله ال يستقبح قبحأنت 

متنعه من  ولو عرف فإن عزته وكرامته ،غفلة عن خلقه ال يعرف الظامل من املظلوم أو أنه يف
  عقاب الظامل وإنصاف املظلوم ؟

أجل أن تفر جبرمك وتفعل ما  عنده احلسن والقبيح والقاتل واملقتول من يتريد إله غافل يستو
  ؟تريد

 ،ء يعلم السر وأخفى ويعلم خائنة األعنييعليم بكل شتعاىل  إن اهللا ::::أما نحن فنقولأما نحن فنقولأما نحن فنقولأما نحن فنقول
 ،سان ويعاقب الظامل ويعفو عنه إن تابوأنه يثيب احملسن ويضاعف له اإلح ،وما ختفى الصدور

  ..ويأخذ للمظلوم حقه من الظامل

فهذه حالة نفسية مرضية خاصة ملن تتبدل انفعاالته  ،أنت كلمة متغري املزاج اليت ألصقتهاأما 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مبعىن أدق أو  ،الكن يبدو أنك ختتلط عليك األمور كثري ؛بدون سبب ال عالقة هلا بالغضب والفرح
   .وهذا حيزنين كثريا يف احملاور ،ألمور حىت جتد لك شبهةتريد أن ختلط ا

هل إهلك ليس بعظيم وال .... .؟أسألك يا زميل عيسى الربويب هل إهلك غافل ال يبايلأنا  اآلن
لست أنت  يا رجل.......... .؟أنك فقط تنقل الشبهات وال تدري أا تدينكأم  .....جبار

كل هذه أسئلة هلا ألن  ؛سؤالأي  تطرحقبل أن  شر مراتأقرأ هذه اجلملة ع ،ربويبأنت  املحد
  !!.توجيه عكسي يدينك

  ).وهل يتشابه مع املالئكة يف هذا املفهوم ومع البشر الذين سيخلدون يف النار؟ ؟هل إهلك أزيل( :سؤالكأما 

  هل إهلك أزيل وهل يتشابه مع املالئكة يف هذا املفهوم ومع البشر الذين سيخلدون يف النار؟

املالئكة والبشر املخلدون يف النار هلم بداية إذن اهللا ومل يكن شيء معه، و كان، هللا أزيل نعما
   .ليسوا بأزليني

  هل هذه أسئلة باهللا عليك يا رجل؟

رباع البشرية أبليس ستدخل ثالثة إوملاذا يتحمل البشر غلطة معتوه ك ؟بليسإاهللا ملاذا خلق (: سؤالكأما 
  )النار بسبب إبليس؟

وهذا منتدى  ،يا رجل حنن مسلمون –خلفية مسيحية أو  –أخرى مواقع تنصريية  مرة
فون خلقنا لَّكوإمنا حنن هنا ألننا خلقنا م ،حنن هنا ليس لغلطة معتوه كإبليسسالم يف اإل ،إسالمي

  .لغاية

التقى موسى وآدم فقال موسى �: قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ىف احلديث الصحيح
.. أنت أبو البشر خلقك اهللا بيده، ونفخ فيك من روحه، وأسجد لك مالئكته! يا آدم: آلدم

أنت موسى بن عمران الذي كلمك اهللا تكليماً : فقال آدم .خيبتنا وأخرجتنا من اجلنة
اخلطيئة؟  وكتب لك التوراة بيده، بكم وجدت أن اهللا كتب علي ،واصطفاك بكلماته ورسالته

أفتحاجين على شيء قد كتبه اهللا : قال. وجدا يف التوراة بأربعني سنة: قال موسى عليه السالم
؟ فحاج آدم موسىعلي .  

وجاء  ،بينما العقيدة املسيحية تقرر أننا هنا بسبب اخلطيئة واجلميع أخطأوا وأعوزهم جمد الرب
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  .يسوع وانتحر على الصليب حىت يرفع عنا اخلطيئة

تستسخفها  أيضاأنك أنا أعلم  تنصري السخيفة اليتيا رجل ارحل برجلك قليال عن مواقع ال
  .مثلي

 ؟وهل هو حمدود أم غري حمدود؟وهل يسكن السماء ؟هل إهلك جيلس على عرش حتمله املالئكة: (قولكأما 

���|��������������{��z���yx��w����v��u��t��s��r��q��p�.(  

  !!!جيلس؟

  حتدي
أو  حديث ضعيفأو  حديث واحد صحيحأو  من آية قرآنية "جيلس"تأيت بلفظ  أحتداك أن

  .حىت حديث موضوع أحتداك

   .أن تعتذر –إلزاما  وليس –أُطالبك فأنا  وإذا مل تأت بدليل ولو حىت حديث مكذوب
        ....بائن من خلقهبائن من خلقهبائن من خلقهبائن من خلقه    ،،،،على عرشهعلى عرشهعلى عرشهعلى عرشه    مستٍومستٍومستٍومستٍو.. .. .. .. اهللا غير محدود وال تحده السماءاهللا غير محدود وال تحده السماءاهللا غير محدود وال تحده السماءاهللا غير محدود وال تحده السماء

وكما  ،ا على الدين يوما بعد يومالعقيدة واحلمد هللا نفخر ا ويزاد ا الناس إقبالً أصولهذه 
  .التوحيدأديان ا أنقى هو حقسالم فاإل :ديورانتيقول ول 

  )فكيف يتجلى إهلك للجبل؟ ،كيف تتحمل الكرة األرضية اهللا(: سؤالكأما 

  .مرة أخرى مواقع تنصريية

يف العهد القدمي أن الرب نزل ملوسى على اجلبل يف البرظر ورائي وقال لن تراين ولكن ان :ةي

see my back. فلما نزل للجبل :ومل يقل.. .���﴾«��¼���½��¾﴿ :بينما يف القرآن.   

بني القرآن  -خببث أو  –وخيلطون كالعادة دون دراية مر طبعا الذين ينتقدون خيتلط عليهم األ
   .احلق والتوراة احملرفة حىت تستقيم هلم شبهة

  .!!.رتولوال يفهم العرب منه ال ،افالتجلي ليس نزولً
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أليس خالقها  ،ال تتحملأم  تتحملأنا إذا كانت األرض  وما دخليمر باألأنت  مث ما دخلك
سريها كيف شاء اقادر؟أن ي أن يودع فيها من القدرة ما أراد ؟ هل عندك مانع ؟؟؟؟؟؟؟ اوقادر  

ما � :؟ يقول احلديث القدسي الذي ضعف سنده علماء احلديثعجب من ذلكهل أُعطيك أ

   � سعين أرضي وال مسائي، ووسعين قلب عبدي املؤمنو

   !!!يا رجل األسئلةما هذه 

  .أنت عيسى الربوىب الست ملحدأنت  أُذكركأنا  مرة أُخرى

  ؟ بحانه وتعاىلقُدرة حبيث تتحمل جتليه ساألرض أسألك هل يعجز ربك أن يودع يف أنا  واآلن

  !!؟يا رجل األسئلةما هذه 

يرى ؟وهل لديه يد أو ميني أو قدم أو عني ؟وما رأيك حبديث خلق اهللا آدم على  هل إهلك(: سؤالكأما 
  )قلوب بني أصبع من أصابع الرمحن؟؟ وحديث أتاين ريب؟ وحديث الهصورت

  ؟أنت أعمى هل إهلك.............. .نعم إهلي يرى

  باهللا عليك هل هذه أسئلة ؟

وصفات اهللا كالرؤية والسمع رؤية  ،ىاهللا يرى ويسمع وله األمساء احلسىن والصفات العل

�����S :ليست كرؤيتنا ومسع ليس كسمعنا �R��Q����.  ،من غري حتريف، وال تعطيل
وهكذا يف باقي الصفات الثابتة  ،هذه عقيدة أهل السنة واجلماعة. ومن غري تكييف، وال متثيل

 لف الصاحل أن اهللافالذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وإمجاع الس ؛بالكتاب وصحيح السنة
و وصفه به رسوله صلى اهللا عليه وسلم من غري تشبيه وال متثيل،  ،يوصف مبا وصف به نفسهتعاىل 

  ��!���W��V�����U���TS��������R��Q :ومن غري تأويل وال تعطيل

  أم علينا ؟ وحجج لناأدلة باهللا عليك هل هذه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ما هي صفات إهلك يا عيسى الربويب ؟ 

وما زلت أحتداك أن . .ديتك أن تثبت أن إهلك مل ميت ومل تستطع أن تثبتكنت حتأنا  إذا
  .. .ا أن إهلك مل ميتتثبت عقلً

  . سالميا رجل أقسم باهللا ال حل لعقلك إال باإل

يارجل عقلك ينتحر كل يوم داخل هذه الفلسفة املفلسة السقيمة اليت أثبتنا موت اإلله فيها 
وملاذا  ؟نا عجز اإلله فيها عن أن يخرب خلقه ملاذا أوجدهمأثبت ،تستطيع الدفاع عنهادون أن 

مشكلة يف املذهب أكرب  بالفعل وأا ،عتراف بذلكومل يستطع عيسى الربويب إال اال ؟خلقهم
أم  أثبتنا ال مباالة اإلله فيها وغفلته عن خلقه حبيث مل خيربهم هل يوجد بعث ونشور. .الربويب

 جممعون على أم ال يعرفون وأن مجيع الربوبني ،مريب أن جزم باألوكل ما فعله عيسى الربو ...ال
حتزم وتؤكد هذه أنت وكأن هذا شيء مفرح و ،أنت فرحان هل !!؟الأم  هل هناك بعث ونشور

  .األمور اليت جتعل أسفه الناس يسفهكم

ع عن تدافتستطيع أن وال  ،ا الدينيا تؤمن بإله مات داخل فلسفتكيا رجل هل ما زلت ربوبي
  موته ؟

؟ وكيف يرتل �«��¼��½��¾��¿��كيف سيأيت اهللا يوم القيامة كما يقول القرآن  :أما سؤالك
  يف الثلث األخري من الليل؟

   .���يعين لفصل القضاء بني خلقه :﴾«��¼�﴿

وربنا سبحانه ينزل نزوًلا يليق بجالله ال يعرف كيفيته إال هو أيًضا، وربنا سبحانه ينزل نزوًلا يليق بجالله ال يعرف كيفيته إال هو أيًضا، وربنا سبحانه ينزل نزوًلا يليق بجالله ال يعرف كيفيته إال هو أيًضا، وربنا سبحانه ينزل نزوًلا يليق بجالله ال يعرف كيفيته إال هو أيًضا، 
حن نمر آيات الصفات وأحاديثها كما حن نمر آيات الصفات وأحاديثها كما حن نمر آيات الصفات وأحاديثها كما حن نمر آيات الصفات وأحاديثها كما كما فصلنا في السؤال السابق، فنكما فصلنا في السؤال السابق، فنكما فصلنا في السؤال السابق، فنكما فصلنا في السؤال السابق، فن

جاءت، ونكل علم كيفيتها إلى الرب تبارك وتعالى، عالمين أنه تعالى منزه جاءت، ونكل علم كيفيتها إلى الرب تبارك وتعالى، عالمين أنه تعالى منزه جاءت، ونكل علم كيفيتها إلى الرب تبارك وتعالى، عالمين أنه تعالى منزه جاءت، ونكل علم كيفيتها إلى الرب تبارك وتعالى، عالمين أنه تعالى منزه 

  .�!���W��V�����U���TS��������R��Q ::::عن مشابهة المخلوقينعن مشابهة المخلوقينعن مشابهة المخلوقينعن مشابهة المخلوقين
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ا في النطق ا في النطق ا في النطق ا في النطق ا في الذهن أو تعبيًرا في الذهن أو تعبيًرا في الذهن أو تعبيًرا في الذهن أو تعبيًرونحن نعلم أن محاولة تكييفها تصوًرونحن نعلم أن محاولة تكييفها تصوًرونحن نعلم أن محاولة تكييفها تصوًرونحن نعلم أن محاولة تكييفها تصوًر
        !!!!!!!!!!!!بقى بعد ذلك قول لقائل؟بقى بعد ذلك قول لقائل؟بقى بعد ذلك قول لقائل؟بقى بعد ذلك قول لقائل؟فهل يفهل يفهل يفهل ي    ،،،،هو من القول على اهللا بغير علمهو من القول على اهللا بغير علمهو من القول على اهللا بغير علمهو من القول على اهللا بغير علم

  

  .)هل جتري األيام على إهلك؟(: سؤالكأما 

وسؤال كهذا شبيه بسؤال  ،اهللا خارج الزمان واملكان فهو غري خاضع ال للزمان وال للمكان
 ؛يتحرك بزمبلك أيضاالذي صنعنا البد أن ل ءفهي تتسا ،العرائس اليت نصنعها وحنركها بالزمبلك

  .يتحرك بزمبلك كل شيء يف عاملهاألن 

  حكاية املنصر والالدييناما وخت

أسألك باهللا عليك باهللا عليك هل هذه أسئلة متنعك من  ،سئلتكأاآلن وبعد إجابيت عن 
  . سالماإل

أنت  وتؤكد ،اا وال نشوروال تعرف فيه بعثً ،يعين تؤمن مبذهب ال تعرف فيه غاية لوجودك
مث تظل على هذه  ،لعقل يستحيل أن يتوصل هكذا أمورمث جتزم أن ا ،وجتزم أن إهلك مل خيرب بذلك

  العقيدة ؟ 

تؤمن بوجوده هل هذه عقيدة أنت  هل الالدينية هي الغاية من خلقنا ووجودنا باهللا عليك الذي
  غاية اهللا العظيم كلي اخلري والعدل من خلقه ؟أن تكون تصلح 

فهل هكذا أسئلة ساذجة . .خالٍمث إن أسئلتك عن اهللا يف املفهوم اإلسالمي تؤكد أن وطابكم 
  ؟علك تؤمن بإله ال تعرف عنه شيئامثل هل إهلك يرى جت

هل استفهامك عن جميء اهللا يوم القيامة للفصل بني العباد جيعلك تؤمن بإله خيلقك مهال وال 
  ال ؟أم  يبايل بوجودك وال تعرف هل سيبعثك

عندك يطعمك ويرزقك  اإهلك عبدوجتعل  ،هل استفسارك عن العبادة جيعلك تكفر بعبادة اهللا
   !!وال حياسبك؟

  ؟..!!. "ال ديين" عقيدة اليت ستخرج ا من احلياةيا رجل باهللا عليك هل هذه هي ال

هل  ؟تؤمن بوجوده هل هذه أسئلة جتعلك تؤمن بإله ال تعرف عنه شيئاأنت  باهللا عليك الذي
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   ؟هذا مربر لعقيدتك الالدينية

النيب حممد تزوج مبا أن  :ق بينك وبني املنصرين اجلهال الذين يقولونما الفراآلن  باهللا عليك
  .!!.إذن بالفعل الذي مات على الصليب هو يسوع ،عائشة يف عمر تسع سنوات

إذن الرب جتسد يف يسوع الناصري وحل فيه كل  ،من امرأةأكثر  وطاملا أن النيب حممد تزوج
  .!!.ملء الالهوت

   .أؤمن بإله ال أعرف عنه شيئاأنا  إذن ،املسلمني يرىإله مبا أن  :تقولأنت  اآلن

من خري بل ويرتل كل ليلة يف الثلث األ ،إله املسلمني جييء يوم القيامة للفصل بني العبادمبا أن 
ولن يبعث لنا  ،إذن بالتأكيد اهللا كلي اخلري كلي العدل لن يبعثنا من املوت وسيتركنا مهال ،الليل

  .رسوال

  .ئكة إذن إله الالدينية الذي ال يبايل خبلقه الغافل عن عباده هو اإلله احلقهناك مالمبا أن 

إذن إله الالدينية الذي يستوي  ،سالموأُجسد صفات اإلله يف اإل ،سأضحك على نفسيين أ مبا
ا أن أُثبت أنه إله إله الالدينية الذي رمبا يكون قد مات وال أستطيع عقلي ،عنده الكافر به واملؤمن به

  .هذا اإلله الذي رمبا يكون قد مات هو اإلله احلق ،يح
        تحديتحديتحديتحدي

 ،اإنصافًأكثر  ألكونأو ...!!  زلت على املذهب الالدييننك ماإ :يا زميل أن تقولاآلن  أحتداك
وأنه هو الذي خلقنا اهللا  ،أحتداك أن تعترب أن هذا املذهب يصلح أن يكون هو الغاية من احلياة

وإمنا حتدي حسرة  ،استفزاز ىصدقين أحتداك وهذا ليس حتد.... ده اهللا مناأنه هو ما يريأو  ،لنعتنقه
كاهلوام تسقط قبل التعرض  ةوال تأيت إال بأسئل ،وحزن على عقول تضيع األيام يف األفكار السقام

األرض هل اليت متنعك من عبادة رب  األسئلةمث حتتج بأن هذه  ،هلا من فرط الضعف واهلزال
  !!؟نسانبوجود التكرب والعناد بل والعمى يف بين اإلاآلن  ليك هل آمنتباهللا ع ،والسماء
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  عيسى الربويب
  ..ىل األستاذ هيثم حتية طيبة وبعدإ

  :جانبية كقولكأن ال تتطرق ملواضيع  أرجوأخي 

  ؟هكذا أنت أجبت عن أسئليت هل

  ؟ هكذا استقام لك األمر هل

  هل هكذا أنت استرحت وشعرت أنك يف موقف سليم بالدينيتك ؟

  وإمنا فقط وسيلة للهروب والطعن  ،الالدينية إذن ليست حل

ا من املستحيل أن تكون وأ ،صل للعقل البشرياا للشك أن الالدينية هي انتحار متولقد أثبتنا مبا ال يدع جمالً
   .وهللا احلمد واملنة. مذهبا

ملاذا خلق اهللا قوانني .. واآلن أنا أسألك يا زميل عيسى الربويب يا من تؤمن بوجود اهللا :قلت
هل حيتاج إىل قوانني حتكم الكون وتسري حركة  ؟حتكم الكون وحتكم حركته اهللا كلي القدرة

  ؟هل إهلك كلي القدرة حيتاج إىل هذه القوانني ؟الكيمياءوتحكم  ،وتحكم حركة املادة ،الكون

  .جواب رائع ،تفق معك يف ذلكأ :وأقول

أما  ؛حتصى تعد وال هللا احلمد هللا رب العاملني على نعمك الىت ال :العبادة أن تقول :قلت
  .. الالديين فهو يريد إهله عبد عنده يطعمه ويرزقه وال حياسبه

  افعلوا كذا مثالً؟ :لكن اخلالق ملاذا خيتص بشراً ليقول هلم ؛منطقياً صحيح جوابك :وأقول

طعام  -واآلن أنا أسألك يا زميل عيسى الربويب هل إهلك حيتاج للطعام والشراب  :قلت
ألن مليارات البشر أثبتوا بالعقل أن آهلتهم  ؛وأحتداك أن تنكر ذلك بالعقل -وشراب يليق بذاته 

ويرتعوها عنهم  ،القون يف أعناق آهلتهم أقداح اللنب مساًءوكانوا يع ،حتتاج لألكل والشرب
ثبت إلهلك صفة مدح أو تنفي عنه صفة ذم بالعقل.. اصباحال بديل صدقين يا ...... أحتداك أن ت

  ������y��x����w��v :عيسى الربويب عن النقل

احتاج للطعام الق العظيم إذا لكن اخل ؛وهذه صورة بدائية للخالق العظيم ،حبجة وامليارات البشر ليس :وأقول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .ه عن ذلكرتفهو نقص واخلالق م

   .هذا إذا مل تكن من أصل نصراين ،املواقع التنصريية بدون دراية يبدو أنك تنقل من :وقلت

أما الذي له العظمة خالق  ،يا هذا الكربياء تذم يف البشر ألا كربياء باطلة كربياء مزيفة
  .الكربياء احلق واجلربوت احلق ؛فله كل الكربياء والعظمةاألكوان رب السماوات واألرض 

ة فليس هلا أي ،دكتور التطرق للمواضيع اجلانبية وال جيوز يا ،نقله من أحدأين مل أعظيم قسم باخلالق الأ :أقول
  .قيمة

  خر؟آيعين كغضب البشر أم غضب  ،يغضب اصفة الغضب فسؤايل هل هو حقأما 

  ا ؟ا وال يستحسن حسنتقبح قبحأنت تريد إله ال يس :وقلت

أو أنه ىف غفلة عن خلقه ال يعرف الظامل من املظلوم ولو عرف فإن عزته وكرامته متنعه من 
  عقاب الظامل وإنصاف املظلوم؟

تريد إله غافل يستوى عنده احلسن والقبيح والقاتل واملقتول من أجل أن تفر جبرمك وتفعل ما 
  تريد ؟

  .نتقاد رائعاهنا  :وأقول

ويعلم خائنة األعني  ،يعلم السر وأخفى ،ءيعليم بكل شتعاىل  إن اهللا :أما حنن فنقول :وقلت
 ،ابويعاقب الظامل ويعفو عنه إن ت ،وأنه يثيب احملسن ويضاعف له اإلحسان ،وما ختفى الصدور

  ...ويأخذ للمظلوم حقه من الظامل
  .فكر يف اإلسالمأجيعلين  هذا ما :وأقول

فهذه حالة نفسية مرضية خاصة ملن تتبدل  ،تغري املزاج اليت ألصقتها أنتأما كلمة م :وقلت
أو  ،الكن يبدو أنك ختتلط عليك األمور كثري ؛انفعاالته بدون سبب ال عالقة هلا بالغضب والفرح
  . ا يف احملاوروهذا حيزنين كثري ،مبعىن أدق تريد أن ختلط األمور حىت جتد لك شبهة

  .قصد ذلكأمل  :وأقول

هل إهلك ليس ..... اآلن أنا أسألك يا زميل عيسى الربويب هل إهلك غافل ال يبايل :قلتو
يا رجل أنت ........... أم أنك فقط تنقل الشبهات وال تدري أا تدينك..... بعظيم وال جبار
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ألن كل هذه  ؛لة عشر مرات قبل أن تطرح أي سؤالقرأ هذه اجلما ،أنت ربويب ا،لست ملحد
  .!! توجيه عكسي يدينكأسئلة هلا 
  .لكن ال أعرف باقي األمور ؛أعلم لكين عقلياً عرفت أنه خالق ال :وأقول

  ؟هل هذه أسئلة باهللا عليك يا رجل :وقلت
  .لكنها بالنسبة يل جعلتين أترك اإلسالم ؛يا أستاذي هذه األسئلة ليست مهمة بالنسبة لك :وأٌقول

التنصري السخيفة اليت أنا أعلم أنك أيضا ا عن مواقع رحل برجلك قليلًايا رجل  :وقلت
  . تستسخفها مثلي

نتقاد بناًء وأنا االجيب أن يكون  ،رحل بعيداً عن مواقع اإلحلاد يادكتورا :هل تقبل أن أقول لك :وأقول
  .ي عليفال جيوز التبلّ ،أتعامل معك كأخ يل

 ،يح أو حديث ضعيفأحتداك أنت تأيت بلفظ جيلس من آية قرآنية أو حديث واحد صح :وقلت
  .أو حىت حديث موضوع أحتداك

  . أن تعتذر –وليس إلزاما  –وإذا مل تأت بدليل ولو حىت حديث مكذوب فأنا أُطالبك 
  وأنا أعتذر. والقرآن الكرمي مل يقل جيلس ،أنا خسرت يف هذا التحدي :وأقول

  ..!!فالتجلي ليس نزوال وال يفهم العرب منه الرتول :وقلت
  .ألنك متخصص ذا اال ؛نه جمرد سؤالإ ،أظنه نزوالًكنت  :وأقول

  هل إهلك أنت أعمى ؟............... نعم إهلي يرى :وقلت
ذنيب أنا جمرد  ا أن تسخر مين ماجيوز أخي أن تسخر بإهلي وسؤايل ملاذا أنت عصيب وتريد مثلً ال :وأقول
  .عرفهاأكن أوبينت يل أمور يف اإلسالم مل  ،باحث فقط

   ".تفسري ابن كثري"املصدر ...يعين لفصل القضاء بني خلقه ،﴾«��¼�﴿ :وقلت

كما فصلنا يف السؤال  ،وربنا سبحانه يرتل نزوال يليق جبالله ال يعرف كيفيته إال هو أيضا
  .السابق

  .تفق معكأ :وأقول
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  .اهللا خارج الزمان واملكان :وقلت

  .���﴾��N��M������L��K��J����I��H�O﴿ :لكن هنالك آية :وأقول

   ؟ا حكاية املنصر والالديينماخي ملاذا هذا الكلمات وختأو

  .وأرجو أن ال تتعاملوا معنا كأنكم شعب اهللا املختار فقط بينوا لنا حججكم، هل أسأت لك

عاملين باحلسىن كمعامليت أنا مل ت خي ملاذا الأن وبينكم يا آرى الفرق بني القرأو ،مسع القرانأيعين مرات حينما 
  .جيوز ذلك زك وأنت من البداية تستفزين والستفأ

  .مع كل احلب

 هم موضوعأوهذا  ،وأنا موافق على تقدمي مداخلتك الليلة عن الرسل والرساالت ،واهللا أنت رائع يا دكتور
تذكر يف سورة أوهو على ما  ،لكن بقي سؤالني واحد عن إله اإلسالم ،ونأمل أن يكون هادفاً ،سنستمر يف النقاش

�¡��¢��£������¤��¥��¦���§��¨�� :يف قول القرآن الكرمي "غافر"
�!�

 �  

سف السؤال فقط آتضعه؟ أنا  السؤال ما هو العرش وأال تتعب املالئكة من محله طول هذه الفترة وملاذا ال
  والغضب صفة نقص كيف تنسب للخالق العظيم؟، جاباتك منطقيةإرى أن أألين  ؛ستفسارلال

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

سف آتضعه؟ أنا  السؤال ما هو العرش وأال تتعب املالئكة من محله طول هذه الفترة وملاذا ال( :أما سؤالك
  ).والغضب صفة نقص كيف تنسب للخالق العظيم؟، جاباتك منطقيةإرى أن أألين  ؛ستفسارالسؤال فقط لال

   .زميلي الفاضل الذي أسأل اهللا أن يكون أخي احلبيب يف اهللا

وليس  ،واملالئكة والعرش حيتاجون هللا. .لق من خملوقات اهللا أصلهم نوراملالئكة يف البداية خ
 ،سبابوبضد األسباب وقد ذكرنا أن اهللا يأيت باألشياء باأل ،العكس كما فصلنا يف املداخلة السابقة

ون وال يتعبون وال يفترون بنص القرآن قال لّملالئكة حيملون العرش وهم ال يكفاأسباب  وبدون

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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��¤��¥�¡�� :تعاىل ا مطيعون قصدا ا وارفهم دائبون يف العمل ليلً ،����¢��£�

�¾��¿���Â��Á��À: كما قال تعاىل ،وعمال قادرون على ذلك �½��¼��»��!�، 
وهذا بداهة ليس ببعيد وال مستغرب عن اهللا كلي  ،وقد ركَّب اهللا فيهم هذه املقدرة ويسرها هلم

  وهللا احلمد رب العاملني  .مسائه وصفاتهالقدرة وكلي العظمة سبحانه وتعاىل يف أ

 ،خبصوص الغضب فقد أثبتت دراسات علماء النفس أن مجيع ما يف الكون يغضب ويفرحأما 
ماسارو إميوتو أحباث لعت على ورمبا تكون اطّ ،فالنبات يغضب ويفرح واجلماد يغضب ويفرح

وليس غضب املاء صفة  ،كغضبنا الذي أثبت أن احلالة املزاجية للماء تتغري وطبعا غضب املاء ليس
غضب النبات ليس صفة  أيضاو ،نقص فيه وهذا ال يقوله عاقل وغضب النبات ليس كغضب املاء

وإال  ،الذهنإىل  وهذا فقط للتقريب ،وهكذا وهللا املثل األعلى ،ال يقوله عاقل أيضانقص فيه وهذا 
   .فهذه أمور فصلناها يف املداخلة السابقة وال حتتاج لبيان

  اآلن كيف يغضب اهللا ؟ 

سأل اهللا أن حيفظهما لك إن أ -فهو الذي رزقك أمك وأباك  ،بيده اخلري جلميع عبادهتعاىل  اهللا
وهو الذي يرزق الكافر ويستر ارم وميهل  -وأن يرمحهما إن كانا يف دار احلق  ،كانا من األحياء

������p :خللقفهو سبحانه بيده اخلري جلميع ا ،املتجرب ويعفو عن الظامل � � � � � � �o��n�� � � � � �m�� lk��� � �j

q����، هلك نفسه إذا  فاألب الرحيم ،ال يقابل عباده إال بأمسائه احلسىنتعاىل  فاهللارأى ولده ي
بايل والغافلأما  !أم تراه يرضى ا لهأال يغضب عليه رمحة به و حبالكه  ،الغريب والالم فال يعبأ

كنت قد سفهت أسئلتك يف إذا  عذريناوتفصيل إىل  ال حتتاج اأيضوهذه بديهيات . .وال يبايل
 ،أنسى أن الشيطان ما زال يعمل ويزين الباطلفإين  وهذا فقط لقصر نظري ،املداخلة السابقة

التأثر أو  الشعور املوقوتأو  وهناك كفر أساسه اخليال ،وجيعل من الغبار جرما يزره يف العيون
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .!!.سأل اهللا السالمة والعافية وأن يثبت قلوبنا على دينهن. .العاجل لألسف هذه حقيقة

بدأ مداخليت؟ هل لك من أاآلن هل ندخل زميلي العزيز يف احلوار حول الرسل والرساالت و
  .!!.الذي تقرر وحتدد وتوجهأنت  الرسل والرساالت ؟إىل  ننتقلقبل أن  أسئلة أُخرى

  عيسى الربويب
  ..طيبة وبعد حتية ،إىل األخ الدكتور هيثم

فهل اخلالق ينسى؟ وما هو العرش؟ وهل اإلله ) إنا نسيناكم(وهي على ما أتذكر  ،بقي صفة قرأا قبل فترة
  حيب للخري للبشرية؟ وملاذا دمر بعض األمم؟) اهللا يف اإلسالم(

 ئتال بأس إن ش لكن ؛لتك يف املوضوع السابق إله الربوبيني اخلالق العظيمئعتقد أنا جتاورنا تعليقي على أسأو
مل أن آوهو على عاتقهم و ،ألن هذا الربهان أعتقده أقوى ما يكون عند املسلمني ؛أن تربهن الوحي والرساالت

  تكون احلجج مقنعة ؟

  والسؤال املهم يف هذا املوضوع ملاذا خيتار اخلالق العظيم بشر ليبلغوا الرسالة؟

  مع كل احلب

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

فهل اخلالق ينسى؟ وما هو ) إنا نسيناكم(وهي على ما أتذكر  ،ا قبل فترةبقي صفة قرأ( :سؤالكأما 
  ).حيب للخري للبشرية؟ وملاذا دمر بعض األمم؟) اهللا يف اإلسالم( العرش؟ وهل اإلله

������������������p��o��n��m��l��� kj����i��h��g��f��e��d��c

�q�����  

بل من  ،وال يضل عنه شيء يئًاتعاىل ال ينسى ش هألن ؛سنعاملكم معاملة الناسيأي  إنا نسيناكم

��: باب املقابلة كما قال تعاىل �T�� � � �S��R��Q�� � � � � �P� �O��N��M��!�،  وهو على سبيل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .���التقريع والتوبيخ

 ةسالم ابن تيميصر شيخ اإلنتا وقد ،العرش هو سقف املخلوقات وهو حييط جبميع األفالك
اآلن  وال حيضرين املصدر -وأن العرش حييط بالكون من كل اجتاه  ،رمحه اهللا للقول بكُرية الكون

ومجيع اخلالئق حتت العرش مقهورين بقدرة اهللا تعاىل، وعلمه حميط بكل شيء، وقدره نافذ يف  -

�� .كل شيء، وهو على كل شيء وكيل �¾��½��¼�� � د يف األثر مبا رو، وقد �!��«�
وما  ،والثانية يف الثالثة مثل ذلك ،ملقاة بأرض فالة يف الثانية كحلقةاألوىل  معناه أن السماء

لكن ساحمين يل تعقيب بسيط على ... .العرش إال كحلقة ملقاة بأرض فالةإىل  السماوات بالنسبة
أرجو أن أكون قد وفقت يف  على كلٍّ" هذه أسئلة ال يترتب عليها عملهذه أسئلة ال يترتب عليها عملهذه أسئلة ال يترتب عليها عملهذه أسئلة ال يترتب عليها عمل" ...أسئلتك
   .اإلجابة

وإال ما خلقنا يف أحسن صورة وأحسن تقومي ونعمه علينا ال  حيب اخلري للبشريةسالم اهللا يف اإل
ولو مل يكن بيده اخلري للبشرية مجيعا ما  ،تعد وال حتصى وأمهل العاصي والكافر أعظم مثوبة املطيع

أمر وما  ،وما أهلك األمم ،وما خلق اجلنة والنار - مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا  - رسال  أرسل
ولو أراد أن  ،يريد اخلري واهلداية للبشرية وصالح أحواهلم واستواء سبلهمبرفع السيوف إال ألنه 

وال  ،وال أيد مبعجزات خترق نواميس الطبيعة ،اكتب أرسلهلكوا ما  وادأي  ا ال يعبأ يفيتركهم مهلً
����g��f :اآلخرين واملرسلني يف نبياءرفع أقوام ووضع آخرين وال أبقى ذكر األ �e��d

�k��j��i��h���w��v���u��t��s��r��q��p��on��m���l

�a��`��_����������~��}��|��{��z��yx����.  

مائة ألف وأربعة وعشرون � :؟ قال نبياءكم وفاء عدة األ ،قلت يا رسول اهللا :قال أبو ذر
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   .��� اا غفريمج، ثالمثائة ومخسة عشر� :والرسل من ذلك , ألفا

�������Ï :بعد قيام احلُجة وبيان احلقأما  �Î��Í��Ì��Ë��Ê��É��È��Ç��Æ

�Ñ��Ð��!� ،وطوىب ملن  ،فالويل والثبور ملن عصاه ،وهذا من كمال عدله وعلو شأنه
  .نسأل اهللا أن يسترنا وأن يرمحنا ،اهتدى داه

püb�ŠÛaë@Ý�ŠÛa@¿@òß†Ôß@ @

خلقه واحلكمة أال يترك  ،فق كل يؤمن باخلالق العظيم كلي اخلري كلي القُدرة كلي العدلات
أن العدل قائم ال حمالة من  أيضاوما وراء موم واتفقوا  ،مهال بال بيان يوضح هلم غاية خلقهم

فعلم  ،ومبا أنه ميوت املاليني مكلومني كل يوم وملا يقوم العدل بينهم ،اخلالق العظيم كلي العدل
فهذا من  ،هويعطى كل ذي حق حق ،يقام فيه العدلآخر  اجلميع أن هناك أرضا أخرى وزمانا

  . .واآلخرةاألوىل  فله احلمد يف ،كمال عدله سبحانه وعظيم قدرته وفضل كرمه وجوده

 أرسلفكان أن  ،وما وراء املوت ،غاية اخللق وحكمة العدلإىل  العقول ال تصل بذاامبا أن و
ما و -ويرمسون منارات اهلدى  ،بل ويوضحون الغاياتينريون الس - ا فضال منه وكرم -رسال 

  .جة م والتكليف على من اتبعهمأعظم احلكمة من إرسال رسل معينني حمددين لقيام احل

ابن تيمية سالم كثري ذكاء يقول شيخ اإلإىل  م ال حيتاجإليه فالتعرف ،نبياءعن الرسل واألأما 
أكذب أو  أن يكون أصدق الصادقنيما إمدعي النبوة : "رمحه اهللا يف رائعته ثبوت النبوات

أيب بكر  أمثال وناألولوقد أسلم السابقون  ،وال يلبس هذا ذا إال على أجهل اجلاهلني ،ذبنيالكا
   .".الصديق وخدجية واملُبشرون قبل انشقاق القمر واإلخبار بالغيب والتحدي بالقرآن

 وموسى ابن عمران ملا جاء..وكثري من الناس يعلم صدق املُخرب بال آية البتة" :ويقول رمحه اهللا
وكذلك النيب ملا ذكر . .يظهر هلم اآلياتقبل أن  ين علموا صدقهأرسلإن اهللا  :مصر وقال هلمإىل 

وكذلك . .هذا هو الناموس الذي يأيت موسى :قال. .بن نوفلإىل ورقة  وذهبت به ،حاله خلدجية
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@RVV @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

صدقه  وما يعرفون من ،ا ملا أخربهم مبا جاء بها ضروريوأبو بكر علموا صدقه علم. .النجاشي
هول من آحاد .. صادقبأنه  اوأمانته مع غري ذلك من القرائن يوجب علما ضروريوخرب الواحد ا

الناس قد تقترن به قرائن يعرف ا صدقه بالضرورة فكيف مبن عرف بصدقه وأمانته وأخرب مبثل 
األول الصنف أكذم وهم يعلمون أنه من أو  الذي ال يقوله إال من هو أصدق الناسمر هذا األ

  ".دون الثاين

ليس مدار "  :يقول "موقف من امليتافيزيقيا"يقول الفيلسوف زكي جنيب حممود يف كتابه 
ـ ا على صدق التسليم برسالة النيب على ما يقدمه من برهان عقلي بقدر ما يكون مدار التسليم مبني

   ".صاحب الرسالة وأمانته

ا ليكومث إن مبعث نيب ما ليس حدثا فردبل هو على العكس من ذلك هو ظاهرة  ،ان غريبا نادر
عد شاهدا علميا ميكن استخدامه مستمرة تتكرر بانتظام واستمرار ظاهرة تتكرر بالكيفية نفسها ي

لتقرير مبدأ وجودها بشرط التثبت من صحة هذا الوجود بالوقائع املتفقة مع العقل ومع طبيعة 

   .���املبدأ

صوا ا أن يتملّكيونس وأرميا وحممد عليهم الصالة والسالم أرادوا أولً ياءنبمث إن الكثري من األ
ولكن دعوم استولت  ،دعومأمر  ئفقاوموا وخافوا وابتعدوا يف باد ،طواعية من دعوة النبوة

فمقاومتهم تدل على التعارض بني اختيارهم واحلتمية اليت تطوق إرادم وتتسلط  ،أخريا عليهم
  . هذه الدالئل قرينة قوية للنظرية املوضوعية عن احلركة النبويةويف ،على ذوام
  التحدي

ا للخرب للحجة وتوكيدما اتبدأ دعوى النبوة يظهر التحدي زيادة يف اإلثبات وإعظبعد أن و
فيهم النيب ناصية ما يتحداهم م  أرسلميتلك القوم الذين البد أن وقبل أن يبدأ التحدي  ،والرسالة

صر عليهم كانوا هم احلاكمني على أنفسهم نتا ماإذا  بل واحلَكَم حىت ،املرجع ويكونون فيه
  .باخليبة

���q��p��o���n��m��l��k: وملا مسع الوليد ابن املغرية من النيب قوله تعاىل
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��{��z��y��xw��v���u��t��s��r����: قال: - 
فقد رق  .ملثمر وما هو بقول بشرواهللا إن له حلالوه وإن عليه لطالوه وإن أسفله ملغدق وإن أعاله 

ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على أال . .قلبه وقال واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا
يسمعوا للقرآن وال يسمعوه أهليهم واعتربوا أن هذا هو السبيل الوحيد ملقاومة التحدي مبثل هذا 

�� :القرآن � � �¦��¥�������¤��£��¢��¡���� � � � � � � فقد جاء القرآن  ,�!��§���¨��{��~����
فصاحة العرب أكثرها يف وصف كانت و ،يف درجة من البالغة مل يعهد مثلها يف تراكيب العرب

وكان الشاعر الذي يتقن املديح يضعف عند غريه والقرآن جاء  ،املشاهدات والغزل والتغين باألجماد
سيس ملنهج حياة يف اإلقتصاد وجاء القرآن للتأ ،فصيحا يف كل فن على نفس املستوى والنسق

  .خيرج عن قالبه البالغيدون أن والسياسة والعبادة وما يحسن الدين والدنيا 

وتأليب القبائل حملاربة رسول اهللا أهون  ،وقد رأى العرب أن جتميع اجليوش وحتزيب األحزاب
ال تسمعوا  :ونفكانوا يؤلبون القبائل من ناحية ويقول..وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي

مث إم كانوا خيتبئون . .فهذا بالغ جهدهم ملعارضة الدين اجلديد ،من ناحية أخرى .هلذا القرآن
تقابلوا قرب الفجر امجعوا أال يعودوا إذا  فرادى يستمعون القرآن من فرط اجنذام لسحره حىت

  .. .���ملثلها وهكذا

ي مل يعهده اشتمل القرآن على حتد ضاأي ،إذن كان التحدي صرحيا وواضحا يف لغته وبيانه
إىل  فقد أخرب اهللا رسوله أنه سريده ،وما سيحدث يف مستقبل األيام ،بالغيب البشر من قبل إنه حتد

خرج منها مهاجرا بعد أن  ,��H���G��F��E��D��C��B���A��9 :مكةأي  معاد
  .املدينة وقد متإىل  بدينه
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¨��� :وقد مت ،بته حملقني رؤوسهم ومقصرينوأخربه أنه سيدخل املسجد احلرام وصحا

²��±��°��¯��®��¬��«��ª���©����.  

«��¼��� :وقد متّ ،وهو فتح خيربآخر  وأخربه أنه بعد دخول املسجد احلرام سيكون فتح

��À��¿���¾��½��!��   

  �����`���d��c��b��a :وقد متّ ،أنه سوف يغين قريشاتعاىل  أخرب اهللا

م يعلمون أن  ؛فخافوا .حنن نتمىن املوت :يتمنوا املوت بأن يقولوا ود أنليها ى القرآنحتدأل
 ،ا سيموت مع أن التحدى لو أجابوا له لسقطت الدعوةفهو حتم ،من متىن املوت يف تلك الساعة

 :نوه على حرصهم الشديد على تكذيبهفما مت. .ود املوت ملاتواليها ىلو متن :قال ابن عباس
�� � �R� �Q��P��O� �N��M��[� �Z� � YX� �W��V� �U� �T��S

��\��9��  

�� :وقد كان ،وسيصلى سقر ،أخرب القرآن أن الوليد بن املغريه سيموت على الكفر �g��f����, 

�������Ü��ÛÚ :إنه كان آلياتنا عنيدا وقد كان ،ويطمع يف الزيادة لكن كال ،وأخرب أنه رزق ببنني كثري

ß��Þ��������Ý��-�  زق ببنني آخرين ولو أسلم النتهت الدعوةولو ر. !!.  
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ا من أمته سريكبون البحر غزاة يف سبيل حرام بنت ملحان أن أُناسأم  أخرب صلى اهللا عليه وسلم
  .الشهداء يف غزاة البحر وقد كانأول وستكون هي  ،اهللا

وصلى عليه صالة الغائب  ،أخرب صلى اهللا عليه وسلم بوفاة النجاشي يف اليوم الذي مات فيه
  .وقد كان

كأن  ،ذلف األنوف ،جوهمحر الو ،وأخرب صلى اهللا عليه وسلم أننا سنقاتل الترك صغار األعني
 ،وهؤالء الطوائف كلها قاتلهم املسلمون :ابن تيميةسالم يقول شيخ اإل ،املطرقة نّوجوههم اا

  .���وهؤالء هم التتار وهذه هي صفتهم

وكان  ،يف عصرهمتاما  كان مستبعدا إخباره صلى اهللا عليه وسلم حبدوث الردة مع أن هذا
  .وقد كان فما يزيدهم هذا إال متسكا ،الناس يأتون للدين أفواجا وتسلخ ظهورهم لتركه

القرآن هو الكتاب املقدس  -وهو مبدأ علمي حمايد  -  Bucaillismطبقا للمبدأ البوكيلي 
ا مستحيل علميا عام وهذ ١٤٠٠الوحيد الذي ال يوجد به خطـأ علمي واحد رغم أن عمره 

يف .. يف السماوات.. ألنه طبقًا لنفس املبدأ فقد كتب أرسطو ثالث كتب علمية يف الطبيعيات
  .األرض هذه الكتب الثالثة ال توجد اليوم فيها مجلة واحدة صحيحة علميا

ô�ØÛa@òî±‰bnÛa@ñõìjäÛa@ @

���«�� � � � � � � � � � � � � � � �ª��©��¨��§���¦��¥��¤��£��¢��¡�����~��}
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L��!��  

اشتدت املعارك بني الروم والفرس خالل الفترة اليت كان فيها املسلمون يف مكة يعانون األمرين 
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توجت بانتصار كاسح على الروم  ٦١١ة فقد كان أبرويز قد قاد محلة فارسية سن ،من املشركني
وكان هذا اخلرب قد أحزن الرسول وأفرح  ،٦١٤سنة  -قرب البحر امليت  –يف معركة أنطاكية 

   .املشركني

òjîvÇë@ñŒvÈß@òîjîË@pbí†zni@áíŠØÛa@æeŠÔÛa@õbvÏZ@ @

وبالفعل هذه املنطقة تقع  ،أخفض منطقة بالعاملأي  –األرض أن الروم غُلبت يف أدىن  - ١

  .���أخفض منطقة بالعامل قرب البحر امليت ،رب البحر امليت وهي اليت وقعت فيها املعركةق

يقرر القرآن الكرمي يف وعد عظيم ومدهش أن الروم بعد هزميتهم سينتصرون يف بضع  - ٢
  .وهذا وعد اهللا ال خيلف اهللا وعده ،سنني

 ٩-٣بضع سنني من وهذا ما دفع أيب بكر للرهان مع أهل قريش أن الروم ستنتصر يف 
   .سنوات

م وطيلة تسع  ٦١٤نعود ملعركة أنطاكية وبعد هذه املعركة اليت حدثت كما ذكرنا عام  اآلن
 ،كانت املدن تتواىل ساقطة واحدة تلو بل ،سنوات مل تكن الروم تقف يف وجه اجليوش الفارسية

قتل تسعني ألفا من  وكان أبرويز حيرق الكنائس ويذبح اآلالف حىت يروى أنه يف القدس وحدها
هذه عالمة كانت زع منها أقدس رمز ديين عند الروم وهو صليب الصلبوت وأنت مث ،املسيحيني

   .على اية الروم

كان الفرس هلم الزعامة يف  ٦١٦ا وإىل عام نتصار جمددآلن ال يوجد أدىن بصيص أمل يف االا
والفرس ينتصرون  ،م ٦١٩العام اآلن إىل  م ووصلنا ٦١٦العامل وانتزعوا اإلسكندرية عام 

ويف هذه  ،هاء املهلة اليت حددها القرآن إال أربع سنواتنتا ومل يبق على ،اويسحقون الروم سحقً
ا الفترة كان هرقل ملك الروم غارقا يف اللهو واخلمر ومعاقرة النساء تتساقط منه الدول واملدن بلد

مث فجأة حتدث باليقظة . .رت تابعة للفرسوقد سقطت منه مصر يف تلك األثناء وصا ،بعد اآلخر
فيهجر ليايل امللذات ويركب الفرس وميتشق  -على حد تعبري كتاب التاريخ  –املفاجأة هلرقل 

  !!السالح
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �1� http://en.wikipediaorg/wiki/extretremes-on-earth� 
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إذ جند أبرويز يتوقف فجأة عن القيادة، ؛حدثت ظاهرة مماثلة لكنها معكوسة  أيضامث يف املقابل 
عتزل يف قصر بدستجرد لينغمس يف امللذات ،حىت كان وينغمس يف اللهو على حنو مفرط، حيث سي

شغله الشاغل هو حتفيز النحاتني على حنت متثال لشريين أمجل زوجاته اليت بلغ عددهن ثالثة 
  !!آالف

وظلت املناوشات تزداد  ،مرةول وبدأت املناوشات بني الروم والفرس تصب يف صاحل الروم أل
الروم  واسترد ،٦٢٣ثت املعركة بني الروم والفرس عام حدإىل أن  يوما بعد يوم يف صاحل الروم

كما تنبأ متاما  بعد اهلزمية بتسع سنواتأي  فحسب بل كل بالد الشام من الفرس ،ليس أنطاكية
 ا حىت احتلّظل هرقل زاحفًو ،كان طرد الفرس من سوريا يوم نصر بدر ،م ٦٢٤القرآن و سنة 
  .واسترجع منها صليب الصلبوت ،عاصمة فارس

òÃìzÜß :بعض الفقرات وتواريخ املعارك مأخوذة من الدكتور الطيب بو عزة.  

ما الذي يدفع القرآن للحديث عن نبوءة كهذه ؟ لو مل تقع ولو استمر هرقل غارقا يف ملذاته 
  ..!! .لسقطت الدعوة

ة صار للروم من بعد هزائمهم املتتالينتاأول ته ،فكان ءن القرآن حتدث عن ذلك وحتققت نبولك
  .بعد تسع سنوات بالضبط من هزميتهم يف أنطاكية

  .وهللا احلمد رب العاملني

زميلي الفاضل عيسى الربويب أقسم باهللا أحكم قرار يتخذه العقل ويقرره الوجدان هو شهادة 
ومعاندة للحق الذي  ،هو مكابرة للعقلآخر  وأي قرار. .أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا

  .د رب العاملنيتبني وهللا احلم
أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لإلسالم فهو الحتمية أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لإلسالم فهو الحتمية أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لإلسالم فهو الحتمية أسأل اهللا العظيم رب العرش العظيم أن يوفقك لإلسالم فهو الحتمية 

        ....النهائية لمعطيات العقل ومسلمات الوجدانالنهائية لمعطيات العقل ومسلمات الوجدانالنهائية لمعطيات العقل ومسلمات الوجدانالنهائية لمعطيات العقل ومسلمات الوجدان

  عيسى الربويب
  ..حتية طيبة وبعد ،إىل األستاذ الدكتور هيثم

وليس يل  ،رةزام الروم وانتصارهم بعد فتاألين مل أرى  ؛هذه احلجج ليس علي لكن ؛كالمك مجيل ورائع
  وكيف تكون هذه اآلية حجة على شخص بأمريكا اليعلم شيء عن هذه القصة؟،علم بذلك 



@RWR @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

ألن الشخص املوحى إليه سيكون متأكداً  ؛فلماذا يوحي اإلله لشخص دون آخر ،عادلة وفكرة الوحي ليست
  أما أتباعه فيبقون شاكني ولو أوحى اإلله للملحد ألمن؟ ،من اإلله

من أين أوجبتم أن اهللا اختص قوما بالنبوة دون قوم، وفضّلهم على الناس، وجعلهم " :الرازي كما يقول اإلمام
أدلة هلم، وأحوج الناس إليهم ؟ ومن أين أجزمت يف حكمة احلكيم أن خيتار هلم ذلك، ويعلي بعضهم على بعض، 

  "ويؤكد بينهم العداوات، ويكثر احملاربات، ويهلك بذلك الناس ؟

وعبادة خاصة  فكل نيب له صالة خاصة ،اختالف جذريابل خمتلفني  ،ياء ليسوا موحدين الدعوةوأضف أن األنب
  .فقواتولو كانوا من مصدر واحد ال ،خروشعائر ختتلف عن اآل

  :كما يقول أبو عالء املعري

رانُ، وأمرجاَء الق ،أرسله قَا... اللَّهعلى األديان، فاخنر تروكانَ س  

  وال تألّف إالّ شت وافترقا... لك، إالّ عاد منتقَضاً؛ما أُبرِم املُ

  من يعملِ الفكر فيها تعطه األرقا... مذاهب، جعلوها من معايشهم،

تجاليت خر ارفالن ،سليلَك قا... إحذَره احترعود تمن زندها، إن أصاب  

به سوٍء، ال أخص األنامِ،... وكلُّنا قوم قا بعضرالف ولكن أمجع  

  وإنْ رأيت حياًء أسبغَ العرقا... ال ترجونّ أخاً منهم، وال ولداً،

،من األعداِء كلِّهم رش فسقا... والنفَر يوماً، فاحترز بك وإنْ خلَت  

،هاجلَدوى مبيسم بارِق ،دقا... كم سيروالب ،عند احلتف ،وا به اجلديساو  

متإن ر ،هيف ديانت ،هطقا... من شيخِ ررخ قلٍ على ما قالَهليلَ عد  

  والغصن مل يجن حىت أُلبِس الورقا... وكيف أجين، ومل يورِق هلم غصين؛

نيماملُه عز !تكتب قا... كم من راحةرواها يأخذُ السظُلماً، وكان س  

،القَى املَنايا يف أكفّهم رقا. ..والدغر ال خيشى به حرى البوكم ثَو  

،هلا بباطوضرمل ي ،ددري نيقا... مطُر ،هصديقحىت أبانوا، إىل ت  

  فاللُّب، يف اإلنسِ، طيف زائر طَرقا... ال رشد، فاصمت، وال تسأهلم رشداً،

  به شرقا وشارب املاِء مل يأمن... وآكلُ القوت مل يعدم له عنتاً؛

،تيئر نيا بهالعنيِ والد رقا... وناظواداً حلّ أم زرما إنْ درى أس  
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،حالَهم ،هبانعن الر فترِقا... إذا كشوالو ربى التختوي فكلُّهم  

  اليت سنعرف ا ؟ ةنبياء رأوا املالئكة ما هي األداوكيف نتأكد أن األ

وكيف  ،خرله اآلإوكل فرقة هلا إله خيتلف عن  ،تفسري ١٠٠٠قط كتاب له النيب حممد مل يأيت بأي معجزة ف
  اإلله يتحدى البشر ؟

  وما هو الدليل على أن هذه املعجزات حصلت؟ ،وشفى أيوب ،وما هو الدليل على أن اهللا شق البحر ملوسى

رفع باب خيرب قد تكون خرافة كما يدعي الشيعة أن علي.  

  ى بديوان شعرة وال يستطيع أحد أن يأيت مبثله؟حتدمدعي النبوة كثر كاملتنيب 

  دعوا الوحي كيف سنعرف الصادق من الكاذب؟اورشاد خليفة ومريزا غالم 

  ولكن المينع ذلك ،والقرآن الكرمي مستحيل اإلتيان مبثله

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

وكيف  ،يل علم بذلكوليس  ،زام الروم وانتصارهم بعد فترةار أهذه احلجج ليس علي ألين مل (: أما قولك
  ).يعلم شيء عن هذه القصة؟ تكون هذه اآلية حجة على شخص بأمريكا ال

  هل الرؤية واملعاصرة مها شرط إفادة العلم الضروري ؟

أدري  وال ،ا ما حيتج املالحدة والالدينيون على املعجزات حبجة عدم الرؤية واملعاصرةكثري
وال يوجد للعاقل عذر يف تبين هذه احلجة . .مة بينهمكيف حلجة ذا التهافت واهلزال أن تظل قائ

   .التحديأو  لرفض املعجزة –األوحد  –إال أا السبيل الوحيد 

  أن يتساءل هل العلم الضروري ال حيصل إال بالرؤية واملشاهدة املباشرة ؟ نسان ولإل

نيا وثقافات حىت عاقل ؟ إن علوم الدنيا وفلسفات الدأو  عاملأو  يقوله باحثأمر هل هذا 
 –وإمنا عن طريق املُخربين  ،الدنيا وكل معطياتنا العلمية مل تقع بداهة عن طريق الرؤية واملعاصرة

ومع تكرار اإلخبار حيصل عندنا العلم  –الذين أخربونا ذه األمور دون رؤية مباشرة منا 
   .الضروري بصحة ما ينقلوه إلينا

 ،يزياء أوقوانني الكيمياء أو صحة معادالت أينشتاينكم شخص رأى رؤية مباشرة صحة قوانني الف
  . واليت تطلبت ربع قرن حىت رآها بضعة أشخاص يف أفريقيا وبعدها أثبتوا صحة النسبية العامة
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   .مجيع البشرية يف مجيع الفلسفات والعلومأدلة ن هم وهؤالء املخرب

ملخربين جمموعة من اإليه  نقلهاال ديين مسع مبعجزة أو  أجزم أن كل ملحد أنا أستطيع أن واآلن
وال ينكر هذه املعجزة إال من باب املكابرة  ،هم على الكذب حصل له علم ضروريؤيستحيل تواط

   .واملعاندة والكسل املعريف العقيم يف الفحص والتدقيق

وأا تقع شرق آسيا وال  ،مسعت عن دولة اليابان وحصل لك علم ضروري بوجودهاأنت ف
  . .ال يقوله عاقلأمر فهذا  ،عدم رؤيتهايلزم إلنكارها 

فقد  ،ن الرؤية واملعاصرة ال تفيدان العلم الضروريإ :أقولواآلن دعين أصعد قليال يف احلُجة و
  .!!.علمتنا الفيزياء وعلوم األعصاب أن الرؤية ال تفيد العلم الضروري

نه عند إ :The Grand Design "التصميم العظيم"خري يقول ستيفن هاوكنج يف كتابه األ
فإن اهلنود احلمر  ،أمريكا ئإىل شواط أسطول لكريستوفر كولومبس مكتشف أمريكاأول وصول 

وظلوا هكذا حىت بدأ املخ  ،وإمنا يشاهدون ارتفاع املوج بشده واخنفاضه ،ال يرونهأيام  ظلوا ثالثة
مر علقا على األيقول هاوكنج م –حىت ختيله أو  يدرك وجود شيء مل يكن قد اعتاد عليه من قبل

وأن  ،القليلأقل  أن العني تتلقى يف كل حلظة قرابة مليارين من املعلومات ال تستوعب منها إال
الوقائع واحلقائق فلو اختفى الكرسي الذي اعتدت إثبات  إدراك املخ أهم بكثري من رؤية العني يف

يدرك إىل أن  يف مكانه لعينك ستثبت وجود الكرسياألوىل  أن جتلس عليه يف مكتبك فإن الرؤية
  .-وهذا سيتطلب حلظات كثرية  ،خمك أن الكرسي غري موجود

حد كبري يف إفادة العلم الضروري وهذه إحدى إىل  علمتنا الفيزياء أن الرؤية قاصرة أيضا
  .ثبتت صحتهاإذا  Philadelphia experimentمعطيات جتربة فيالدلفيا 

ا يوحي اإلله لشخص دون آخر ألن الشخص املوحى إليه سيكون فلماذعادلة  وفكرة الوحي ليست(: وقولك
  ).متأكداً من اإلله أما أتباعه فيبقون شاكني ولو أوحى اإلله للملحد ألمن؟

إذ لو أوحى اهللا لكل شخص ملا قامت احلُجة . .بل فكرة الوحي متثل أرقى قمة من قمم العدل
بنفسك أنت و ،اك حاجة للدنيا من األساسهنكانت  وملا ،وملا ظهرت الغاية من اخللق ،أحد على

هذه إذن . .؟الغايةأين  التكليفأين  إذن" ولو أوحى اإلله للملحد ألمن "  :اعترفت بذلك فقلت
وصدقين أقوى دليل على وجود الوحي وصدقه هو وجود الشر يف هذا العامل كما . .ليست دنيا
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على دليل أكرب  داخلة سابقة أن وجود الشر هويف مأنت وأنا  فقد قررنا ؛ااستفدنا من املناظرة سوي
والوحي هو احلل  ،وأنه البد وأن للمسألة أبعاد أخرى ،الالدينية ليست هي الغاية من اخللقأن 

  .الوحيد والبعد الوحيد للقضية
        تحديتحديتحديتحدي

اوأحتدى أي شخص يفترض افتراض أرقى وأعظم من الوحي يؤكد الغاية من اخللق  اعقلي
   .ويفيد التكليف

  تفترض هذا االفتراض تظل حجة الوحي تلزمكإىل أن و

من أين أوجبتم أن اهللا اختص قوما بالنبوة دون قوم، وفضّلهم على : "كما يقول اإلمام الرازي( :قولكأما 
الناس، وجعلهم أدلة هلم، وأحوج الناس إليهم ؟ ومن أين أجزمت يف حكمة احلكيم أن خيتار هلم ذلك، ويعلي 

   ).عض، ويؤكد بينهم العداوات، ويكثر احملاربات، ويهلك بذلك الناس ؟بعضهم على ب
وهو خبالف اإلمام الفخر  ،هذا أبو بكر الرازي الطبيب.. !!.هذا ليس اإلمام الرازي :اأولً

   .الرازي املفسر

 :قصة اختصاص قوم بالنبوة دون قوم هذا من قصر العلم وضعف االطالع وخفة العقل :ثانيا

�� �p� � �o� �n�t��s��r�� � � � � �q����, ����l� �k��j��i��h��g��f� �e��d
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ï�†ÔÛa@sí†§a@¿@bĆšícëZ �و  ،فاجتالتهم الشياطني عن دينهم ،كل عبادي خلقت حنفاء

  . أمروهم أن يشركوا يب غريي

فقد  :فال حصر هلا يقول هنري برجسون الفيلسوف الفرنسي الشهري ،التارخييةدلة األأما 
لكن ال توجد مجاعة من  ،د مجاعات من غري فنون ومن غري علوم ومن غري فلسفاتوجدت وتوج

  .غري ديانة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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الغريزة الدينية مشتركة بني كل أجناس البشرية حىت أشدها عجمية  :وطبقا ملعجم الروس فإن
  .يةننساواالهتمام باملعىن اإلهلي هو إحدى الرتعات اخلالدة لإل...... .احلياة احليوانيةإىل  وأقرا

عتقاد وال يزال اال: أشهر مؤرخ للحضارات حني قالديورانت ويكفي اعتراف امللحد ول 
وهذه يف رأي الفيلسوف حقيقة من  ،ا سليماالقدمي بأن الدين ظاهرة تعم البشر مجيعا اعتقاد

  .���احلقائق التارخيية والنفسية

الدين وهل يالم  ،للحق فما املانعحماربات كانت  فإن ،قصة أن الدين يكثر احملارباتأما  :ثالثا
ين كان الدإذا  هذا ال يصلح إال ،ا فولكلور شعيبتريد دينا هزليأم  ؟على إقرار احلق ولو بالسيف

  وسيلة تسيلة وليس غاية الوجود

أما أصل الفنت واحملاربات فال تكثر إال يف غياب الدين وال يعرف التاريخ جمرمني أبشع من 
يكفي مثال أن تعلم أن امللحد الشهري  ،ئق تارخيية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافةوهذه حقا ،املالحدة

  . �!�من أهل كمبوديـا حسب الوثائق الرمسية%  ٢١قائد كمبوديا أباد  pol potبول بوت 

 ،مليون نسمة يف الصني خالل الثورة الثقافية ٥٢ورئيس الصني امللحد ماو تسي تونج أباد 
وأشرس حربني شهدمها التاريخ ومها  ،مليون روسي ٢٢ حفار القبور قتل رمسيا وامللحد ستالني

  .والثانية مل يكن للدين عالقة مااألوىل  احلرب العاملية

   .بكر الرازي هراء تافه ال يقف أمام النقد الرصني هذا يتبني أن الكالم املنسوب ألىبمن 

êìnÈ½a@aˆç@ï×by�c@�Ç…@æŁaZ@ @

ويقيم الدليل عليه هل يبقى بعد  ،ا لكل شخصا ربوبيون أن اهللا يرسل وحيأوجبتم يأين  من
مث هل خلصنا منكم إال  ،أجزمت يف حكمة احلكيم هذا اهلراءأين  تكليف؟ ومنأو  ذلك اختبار

ويلحد أحدها اآلخر حىت الشيطان يستطيع أن جيد داخل  ،بآالف الفرق اليت يكفر بعضها بعضا
  ه ؟أقوالكم ما يؤيد ضالل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 �٩٩ص  ١كتاب قصة احلضارة مديورانت ول  ��� 
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 فكل نيب له صالة خاصة ،ختالف جذرياًابل خمتلفني  ،ليسوا موحدين الدعوةوأضف أن األنبياء (: أما قولك
   ).تفقواخر ولو كانوا من مصدر واحد الوعبادة خاصة وشعائر ختتلف عن اآل

فمثال تفرض  ؛بديهي الختالف األحوال واألجواء والظروفأمر ختالف يف التشريعات هذا اال
ويأيت القرآن ويقرر رفع  ،وتقرر التوراة نفسها ذلك ،على بين إسرائيل لعنادهم ومكابرم القيود
   .التشريعات ثابتأصل وكأنه استمرار عملي للرساالت السماوية لكن  ،العنت

وال أدري كيف أليب بكر الرازي  ،فالعقيدة ثابتة يف مجيع الديانات السماوية ؛أما خبصوص العقيدة

  ����� ��z���y���x��w��v����������u��t��s��r}� :ث أن يقول هذا الكالمأو حىت أي باح

حيث ال  ؛العهد القدمي أنبياءعقيدة إىل  بل حنن يف حماورتنا مع النصارى نلزمهم أن يعودوا
 :وبلفظ القرآن. .الرب إهلنا رب واحد :وإمنا كما تقول التوراة ويقول اإلجنيل ،تثليث وال أقانيم

﴿��µ��´� ومل يكن القرآن إال تقرير لصحة  ،فلم يكن اإلجنيل إال امتداد للتوراة ،�!�﴾�³
العهد القدمي هي نفسها العقيدة اليت دافع عنها  أنبياءفعقيدة  ،العقائد يف اإلجنيل والتوراة أصول
ا من نوح مرورا بأيوب العهد القدمي بدًء أنبياءفجميع . .وهي نفسها عقيدة مجيع املسلمني ،املسيح

اجلميع  ،رميا وحزقيال ودانيال وزكريا ومالخيأارون وعزرا وداود ويونان وأخنوخ وموسى وهو
   .اجلميع اجلميع موحدون ،الرب إهلنا رب واحد :يقولون

يف مكان ما بني موسى وعيسى وحممد  ا متّا مسبقًتشعر أن هناك اتفاقًديان والقراءة املتأنية لأل
املرحلة إىل  يأيت على مفترق طريق التحول من املرحلة الثانية فالنيب حممد ؛صلى اهللا عليه وسلم

وهذا ما قالته مرسيا إليادي يف كتاا  ،الثالثة واألخرية من مراحل التحول الروحي للجنس البشري
  .."املقارنةديان أمناط األ"

ا حممد إن :وقالت مرسيا إليادي ،ا لليهوديةاستمرارسالم اعترب اإلديان ويف تصنيف هيجل لأل
مبعىن أنه  ؛وبداية العصر العلماين احلديث ،صلى اهللا عليه وسلم يقف على حافة سيادة املسيحية

  .يقف يف النقطة البؤرية للتوازن التارخيي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ��� tS'O �	
� : ����9��� 

 �!�  �	
�?��G5 a\ : �������� 



@RWX @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  ؟اليت سنعرف ا ةما هي األدا ،ئكةوكيف نتأكد أن األنبياء رأوا املال(: أما قولك

وما هو الدليل على أن هذه املعجزات حصلت؟ ؟يوبأوشفى البحر ملوسى  وما هو الدليل على أن اهللا شق.(   
   .املخربين للعلم الضروريإثبات  حتدثنا عن هذه النقطة يف

  .!! .ال يبقى إال التأكد من صدق املخرب من كذبه

أنه أصدق إما و ،أنه أكذب خلق اهللاإما ن الشخص الذي يدعي النبوة هذا الشخص إ :وقلنا
  .وال يلبس هذا ذا إال على أجهل اجلاهلني /طوال يوجد وس ،خلق اهللا

له إوكل فرقة هلا إله خيتلف عن  ،تفسري ١٠٠٠فقط كتاب له  ،بأي معجزة النيب حممد مل يأت(: أما قولك
   ).وكيف اإلله يتحدى البشر ؟ ،خراآل

  النيب حممد أتى مبعجزات ال تعد وال تحصى 

�u��t���s��r���� ،���§��¦�����¥��¤��£��¢�¨��!��  

تفسري واحد وإمنا  ،تفسري ١٠٠٠وال يوجد  ،وقد ذكرت لك طرفا منها يف مداخليت السابقة
  .لقرآن هو ما وقع يف أُذن العاميا ،كما قال اإلمام أمحد

 ٩٢: (األرض من املسلمنيعلى وجه اآلن  بل يوجد ،وال يوجد لكل فرقة إله هذا خطأ شديد
   ).مذاهب أُخـرى% ١ ،شيعة% ٧  ،سنـة% 

اخلالف بني السنة والشيعة هو خالف يف تفضيل بعض أشخاص ممن صحب النيب صلى أصل و
  ..هذه هي بداية اخلالف وايته بني السنة والشيعة ،اهللا عليه وسلم

  وال يستطيع أحد أن يأيت مبثله؟ هوة كثر كاملتنيب حتدى بديوان شعرمدعي النب(: قولكأما 

   ).الوحي كيف سنعرف الصادق من الكاذب؟ دعوااورشاد خليفة ومريزا غالم 
وأن  ،وأا ظاهرة سليمة من حيث املبدأ ،دليل على صحة ظاهرة النبوةأكرب  مدعي النبوة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ويبقى أن  ،يكون مرسال من الرمحنبعد أن ال ي ،الشخص املُؤيد باملعجزاتعلى أن الفطر ركبت 
   .اءوبضدها تتبني األشي ،ندقق يف صحة الزعم وقوة احلُجة

 ،ومريزا غالم مل تصدق له نبوءة واحدة، ائيا متستراكانت  فرشاد خليفة مل يدعِ الوحي وإمنا

دخل الطاعون  ،بيتهإىل  وقد وقع الطاعون بل ودخل ،���اديانفقد تنبأ أنه ال يقع الطاعون يف الق

  .�!�حىت بيتنا

ولكن مرض الولد ومات. .ا ويشفي املرضىوتنبأ أن ابنه سيشتهر يف العاملني ويكون عظيم.   

  .ولكن مل يتزوج بعد هذه النبوءة وال امرأة واحدة... .وتنبأ أنه ستكون له زوجات وذرية

   .افجاءت بنت... .وتنبأ أن ما يف بطن زوجته هو ولد

كلي  ،كلي القدرة ،وهكذا يا زميل صدقين الشخص الذي يزعم أنه نيب من عند الرمحن
وال يلبس هذا ذا إال على  ،أكذب الكاذبنيأو  و أصدق الصادقنيأن هذا الشخص هما إ ؛العدل

   .أجهل اجلاهلني

مث إنك مرة أخرى تعود ملشكلة القاضي الفاشل الذي وجد أن احلق يتنازع عليه أشخاص كُثر 
  .مث يلتزم به ،ومل يبحث عن احلق بينهم ،فحكم على اجلميع بالسجن

        األسئلةاألسئلةاألسئلةاألسئلة

فقط نفكر  –لست أُلزمك أن جتيب عنها  –ئلة ليست إلزامية وهذه أس األسئلةاآلن يل بعض 
افيها سوي.   

ا ا كافيعزاًءميكن أن تكون  ،ومصروف يد وكساء ودواء ،هل ثالث وجبات دمسة - ١
  يعلم أنه ولد ليموت ؟نسان إل

        : : : : بل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �١١-١٠ص. للمريزا غالم. دافع البالء ��� 

  �٧٦للمريزا غالم ص. سفينة نوح�!� 
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  ولد ليموت ؟ هيعلم أننسان إلا ا كافيهل مال الدنيا كله ومتع الدنيا كلها تمثل عزاًء - ٢

هل اهللا الذي خلق الكون بإحكام مدهش حبيث جيعل القلوب والعقول ختشع يف صمت  - ٣
  يدبر لذلك ؟ دون أن وهو الغاية من خلقه نسان هل يعقل أن يترك أعظم ما يهم اإل ،وذهول

مته بأقل من الذي لو اختلفت قي Cosmological constantا الثابت الكوين ختيل معي مثلً
  الار الكون بأكمله  ،من الواحد ١صفر مث  ١٢٣جزء من صفر يليه 

. .صفر ١٢٣وملن ال يعرف معىن كلمة  صفر أمام رقم عشري ماذا تعين ؟ ١٢٣ختيل معي 
من حجم أي أكرب  ،مليار سنة ضوئية ١٥هارد ديسك حبجم إىل  هذه الكلمة تعين أننا حباجة

 ،ختيل هذا الكون ذه الدهشة املرهبة للعقول واأللباب ،حتمالااللنخرج منه ذا  ؛الكون كله
باهللا عليك هل . .ختيل بعد كل ذلك ال جييب اهللا عما بعد املوت ،حياة كرميةنسان والذي أتاح لإل

  هذا يعقل ؟ 

  ستخدام العقل ارد بدون نقل ؟ اأو تنفي الصفات عن اهللا ب تثبتتستطيع أن هل  - ٤

   :خرىأُكرر مرة أُ

  ستخدام العقل ارد بدون نقل ؟ اأو تنفي الصفات عن اهللا ب تثبتتستطيع أن هل  - ٤

أا موقف مؤقت حلني أم  ،الالأدرية موقف سليم طبقا هلذه املعطياتأو  هل الالدينية - ٥
  اتضاح احلق ؟

هو اهلدف من  وما ،أرى أن اإلله مستحيل يهمل البشر ويتركهم ال يعرفون ملاذا خلقهم(: قولكأما 
  . )ال بد من إرسال الرسل ،وجودهم

يستحيل أن تؤمن بصحة ألنك  ؛أختيل أن هذه اإلجابة هي تسطري لنهاية الالدينية يف عقلك
  .البشرإىل  ويف نفس الوقت تؤمن بلزوم إرسال رسالة ،الالدينية

  ؟ ئهل فهمي سليم أم خاط

  ).مثالً؟ لكن السؤال ملاذا ال يرسل اإلله مالئكة(: قولكأما 

ولن تكون هناك حاجة للدنيا  ،لو أوحى اهللا للبشر عن طريق مالئكة لن تظهر الغاية من اخللق
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  .ااختياري اإميانوليس  ااضطراري اإمياناجلميع سيؤمنون بال منازع ألن  ؛من األساس

ية ساعتها أمها فال بل تنهي الدنيا فور. .هذه إذن ليست دنيا. .الغايةأين  التكليفأين  إذن
¾��¿��������Ä��ÃÂ��Á���À: انظر ماذا يقول القرآن الكرمي.. .ختبار والتمحيص والتكليفلال

Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å���� .  

فال قيمة لوجود الدنيا ساعتها..!! اإذن لو نزل ملك تنتهي الدنيا فور.   

  ! ومبا أننا ما زلنا يف الدنيا إذن يسقط ختمينك

بالغيب طبقا ملعطيات الوحي وبديهيات الفطرة ومسلمات  انمياحلق هو اإل ميانفاإل
�»���:اخللق � � � � �ª� �©� � ¨§� �¦� �¥� �¤� �£� �¢� � �¡� ��

¬��!��   

  عيسى الربويب
        ........لى الدكتور هيثم تحية طيبة وبعدلى الدكتور هيثم تحية طيبة وبعدلى الدكتور هيثم تحية طيبة وبعدلى الدكتور هيثم تحية طيبة وبعدإإإإ

  . ن هم أدلة مجيع البشرية يف مجيع الفلسفات والعلوموهؤالء املخرب :قلت أخي
جمموعة من املخربين يستحيل  كل ملحد أو ال ديين مسع مبعجزة نقلها إليهواآلن أنا أستطيع أن أجزم أن 

وال ينكر هذه املعجزة إال من باب املكابرة واملعاندة والكسل املعريف  ،هم على الكذب حصل له علم ضروريؤتواط
  . العقيم يف الفحص والتدقيق

لكين أنا أنكر وجود ذلك  ؛ري من الناسلكن هذه األمور ليست مهمة مثالً كمثلث برمودا نقله الكث :وأقول
 ،لكن اليعد ذلك صحيحاً ؛والدليل الثاين أن النصارى تواتروا على صلب يسوع املسيح واليهود تواتروا معتقدهم

  .فالتواتر قد يكون صحيحاً وقد يكون غري ذلك

 إذ لو أوحى اهللا لكل شخص ملا ؛..بل فكرة الوحي متثل أرقى قمة من قمم العدل :وقلت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وملا كانت هناك حاجة للدنيا من األساس  ،وملا ظهرت الغاية من اخللق ،قامت احلُجة على أحد
إذن أين التكليف أين " ولو أوحى اإلله للملحد ألمن "  :وأنت بنفسك اعترفت بذلك فقلت

وصدقين أقوى دليل على وجود الوحي وصدقه هو وجود الشر يف .. هذه إذن ليست دنيا.. الغاية
فقد قررنا أنا وأنت يف مداخلة سابقة أن وجود الشر  ،كما استفدنا من املناظرة سويا ،املهذا الع

 ،وأنه البد وأن للمسألة أبعاد أخرى ،هو أكرب دليل على أن الالدينية ليست هي الغاية من اخللق
  .والوحي هو احلل الوحيد والبعد الوحيد للقضية

  .وليس بفعل إبليس ،لثانية ووجود الشر بفعل اإلنسانفق معك يف األوىل وأخالفك يف اتا :وأقول

أرقى وأعظم من الوحي يؤكد الغاية من  اعقلي اوأحتدى أي شخص يفترض افتراض :وقلت
   .اخللق ويفيد التكليف

  .وإىل أن تفترض هذا االفتراض تظل حجة الوحي تلزمك
  .فيلزمين احي إن كان حقفق معك لكن الوتا :وأقول

فقد : األدلة التارخيية فال حصر هلا يقول هنري برجسون الفيلسوف الفرنسي الشهري أما :وقلت
ومن غري فلسفات لكن ال توجد مجاعة  ،ومن غري علوم ،وجدت وتوجد مجاعات من غري فنون

  .من غري ديانة
  .فق معكتا :وأقول

وهل يالم الدين  ،انعفإن كانت حماربات للحق فما امل ،أما قصة أن الدين يكثر احملاربات :وقلت
على إقرار احلق ولو بالسيف ؟ أم تريد دينا هزليا فولكلور شعيب هذا ال يصلح إال إذا كان الدين 

  .وليس غاية الوجود ،وسيلة تسيلة
  .فليس من اإلله ألن اإلله كامل اخلري ،لكن اإلله الحيب الفساد والدين إن كان متجرباً يقطع الرؤؤس :وأقول

وال يعرف التاريخ جمرمني أبشع  ،فال تكثر إال يف غياب الدين ،الفنت واحملاربات أما أصل :وقلت
ا أن تعلم أن يكفي مثلً ،وهذه حقائق تارخيية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافة ،من املالحدة

من أهل كمبوديـا حسب الوثائق %  ٢١قائد كمبوديا أباد  pol potامللحد الشهري بول بوت 
   .الرمسية

حلروب املسلمني حىت  اذكر مثالًأأن  ال أودإو ،فق معك لكن النربئ الديانات من حبور الدماءتا :وأقول
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  .الترتعج

ويقيم الدليل عليه هل يبقى  ،ا لكل شخصمن أين أوجبتم يا ربوبيون أن اهللا يرسل وحي :قلت
مث هل خلصنا منكم إال  ،؟ ومن أين أجزمت يف حكمة احلكيم هذا اهلراءبار أو تكليفبعد ذلك اخت

ويلحد أحدها اآلخر حىت الشيطان يستطيع أن جيد داخل  ،بآالف الفرق اليت يكفر بعضها بعضا
  أقوالكم ما يؤيد ضالله ؟

  !!!؟هلم ملاذا خلقهم فقطلكن قد يرسل ليبني ، ابل هو واضح جد ،ليثبت وجوده ااإلله ال يرسل وحي :وأقول

  غة كيف ألفتها ؟ هههههههههها بال ةلكن بصراحة مقال

   :النيب حممد أتى مبعجزات ال تعد وال تحصى :وقلت

�u��t���s��r���� ،��¨��§��¦�����¥��¤��£��¢��!��  

وإمنا تفسري واحد  ،تفسري ١٠٠٠وقد ذكرت لك طرفًا منها يف مداخليت السابقة، وال يوجد 
  .يلقرآن هو ما وقع يف أُذن العاما :اإلمام أمحد كما قال

 ٩٢: (بل يوجد اآلن على وجه األرض من املسلمني ،وال يوجد لكل فرقة إله هذا خطأ شديد
  ). مذاهب أُخـرى% ١شيعة، % ٧سنـة،  % 

وأصل اخلالف بني السنة والشيعة هو خالف يف تفضيل بعض أشخاص ممن صحب النيب صلى 
  ..ةاهللا عليه وسلم هذه هي بداية اخلالف وايته بني السنة والشيع

  .وال واحده منها مل نر :وأقول

  .���﴾��z�����y}��|�﴿ :ريقرأ تفساو ،فتح كتاب فخر الدين الرازيادكتور  صدقين يا

 ةليس له تفسري الواحد اآلية الواحد ،ستشاهد التناقض الكثري القرآن اقرأ تفسرياوافتح ابن كثري والسعدي و
  .حتتمل الكثري من الوجود
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  .وبعضهم يف الطبقات والكثري ،وبعضهم يف العدد ،بعضهم يقول املثلية يف القدرة

يف  والتنكر ذلك دكتور ألنك تعرف أكثر مين ،نعم إله املعتزلة خيتلف عن إله السلفية عن إله الشيعة :وأقول
  .هذا اال

  .كالكرسي عند املعتزله العلم عند السلفية موضع قدم الرب وعند الشيعة العلم

  .إله الشيعة عنده البداء

 ،وأا ظاهرة سليمة من حيث املبدأ ،مدعي النبوة أكرب دليل على صحة ظاهرة النبوة :وقلت
ويبقى  ،ون مرسال من الرمحنوأن الفطر ركبت على أن الشخص املُؤيد باملعجزات ال يبعد أن يك

  . أن ندقق يف صحة الزعم وقوة احلُجة وبضدها تتبني األشياء
املتنيب ال تستطيعون اإلتيان مبثل ديوانه إذا هل صار نبياً ليست هذه أدات لتبني املدعي الصادق من  :وأقول

  .الكاذب

يتنازع عليه  مث إنك مرة أخرى تعود ملشكلة القاضي الفاشل الذي وجد أن احلق :وقلت
  .فحكم على اجلميع بالسجن ومل يبحث عن احلق بينهم مث يلتزم به ،أشخاص كُثر

لليايل لدراسة يسهر ا وأي قاض ،ين لست ذلك القاضي الفاشلألى فأنا مبحاوريت معك أكرب دليل ع :وأقول
  .سنون هقضية ويفرغ من عمر

        األسئلةاألسئلةاألسئلةاألسئلة

فقط نفكر  –لست أُلزمك أن جتيب عنها  –اآلن يل بعض األسئلة وهذه أسئلة ليست إلزامية 
ا فيها سوي  

١ - ا إلنسان هل ثالث وجبات دمسة ومصروف يد وكساء ودواء ميكن أن تكون عزاءا كافي
  يعلم أنه ولد ليموت؟

            ::::بل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقولبل دعني أصعد قليال وأقول
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  ت ؟هل مال الدنيا كله ومتع الدنيا كلها تمثل عزاءا كافيا إلنسان يعلم أن ولد ليمو - ٢

هل اهللا الذي خلق الكون بإحكام مدهش حبيث جيعل القلوب والعقول ختشع يف صمت  - ٣
  هل يعقل أن يترك أعظم ما يهم اإلنسان وهو الغاية من خلقه دون أن يدبر لذلك ؟  ،وذهول

الذي لو اختلفت قيمته بأقل من  Cosmological constantختيل معي مثال الثابت الكوين 
  ار الكون بأكمله من الواحد ال ١صفر مث  ١٢٣ه ر يليجزء من صف

.. صفر ١٢٣وملن ال يعرف معىن كلمة  -صفر أمام رقم عشري ماذا تعين ؟  ١٢٣ختيل معي 
حجم أي أكرب من  ،مليار سنة ضوئية ١٥هذه الكلمة تعين أننا حباجة إىل هارد ديسك حبجم 

 ،ذه الدهشة املرهبة للعقول واأللبابختيل هذا الكون  -حتمال الكون كله لنخرج منه ذا اال
باهللا عليك هل .. والذي أتاح لإلنسان حياة كرمية ختيل بعد كل ذلك ال جييب اهللا عما بعد املوت

  هذا يعقل ؟ 

  ستخدام العقل ارد بدون نقل ؟ اتثبت أو تنفي الصفات عن اهللا ب هل تستطيع أن - ٤

   :أُكرر مرة أُخرى

  ستخدام العقل ارد بدون نقل ؟ ات أو تنفي الصفات عن اهللا بتثب هل تستطيع أن - ٤

أم أا موقف مؤقت حلني  ،هل الالدينية أو الالأدرية موقف سليم طبقا هلذه املعطيات - ٥
  اتضاح احلق ؟ 

  :أقول

فة جوبة خمتلأاليت سنعرف ا الدين احلف عندنا  ةلكن بني يل األدا ؛ال أعتقد ذلك )٣، ٢، ١(اإلجابة عن 
الصابئة عندهم عامل النور والظالم واملسيح عامل اخلري والشر واملسلمني اجلنة والنار والبوذ يصبح صرصاراً أو إله 

  كيف سنعرف؟

بل بعضها فقط ولكن  ،أما صفات اإلله فال ميكن إدراك كل صفات اخلالق العظيم بالعقل )٤(واإلجابة عن 
  .قلالنقل إذا خالف العقل فيقدم العقل على الن

درية ينكرون قدرة أاللفا ؛الربوبيني ليس الأدرية أعتقد أنك خلطت بني املدارس الفلسيفة) ٥(واإلجابة عن 
   .الهوتية وال يؤمنون باملادةلالعقل على القطع باملسائل ا

يل أي ن وإن تبي، الهوتيةلويؤمنون أن العقل يستطيع القطع يف املسائل ا ،ن الذين يؤمنون باملادةوعكس الربوبي
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  .دين أنه من اخلالق أكيد سأتبعه

ولن تكون هناك حاجة  ،لو أوحى اهللا للبشر عن طريق مالئكة لن تظهر الغاية من اخللق :وقلت
  .وليس إميان اختياري ،ألن اجلميع سيؤمنون بال منازع إميان اضطراري ؛للدنيا من األساس

الدنيا فورا فال أمهية ساعتها نهي بل ت.. هذه إذن ليست دنيا.. إذن أين التكليف أين الغاية
¾��¿��������Ä��ÃÂ��Á���À :انظر ماذا يقول القرآن الكرمي... ختبار والتمحيص والتكليفلال

Ë��Ê� �É� �È� �Ç� �Æ� �Å���� ، فال قيمة ..!! إذن لو نزل ملك تنتهي الدنيا فورا
   .لوجود الدنيا ساعتها

  .!زلنا يف الدنيا إذن يسقط ختمينكومبا أننا ما
رباعهم أ ةأما لو أرسل مالئكة فسيدخل ثالث ،سيدخل ثالثة أرباعهم النار الكن اهللا لو أرسل بشر :وأقول

  .يد اهللا ملليارات البشرية النارفهل ير ،اجلنة

ونفتح  ،وسنضيع الكثري من الوقت ،ألنك ستنتقدين وأنا أنتقدك ؛أقترح على فضيلتكم أن نغلق هذا الباب
   .سالة اخلامتةالباب الفصل نقاش الر

  .ؤمن بهأأعدك أن  اواحداً أو فلسفي اكرمي ال حيتوي ولو على خطأ علمين يل أن القرآن الن تبيإف

  .مع كل احلب

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

لكين أنا أنكر  ،لكن هذه األمور ليست مهمة مثالً كمثلث برمودا نقله الكثري من الناس: وأقول: (أما قولك
لكن اليعد  ، أن النصارى تواتروا على صلب يسوع املسيح واليهود تواتروا معتقدهموالدليل الثاين ،وجود ذلك

  ).فالتواتر قد يكون صحيحاً وقد يكون غري ذلك ،ذلك صحيحاً

وال  ،فشروط التواتر مل تنطبق على قضية صلب املسيح ،هذا ليس صحيح يا زميلي الفاضل
   :ودليها على معتقدات

@ @@
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١ - هم عددتوافُقَهم، على الكذبأو  ،كثري أحالت العادة تواطؤ.  

  .االنتهاِءإىل  رووا ذلك عن مثلهم من االبتداِء - ٢

٣ - دنتسنتا وكان مسهم احلهائ.  

  .لتكذيبهأو  ولزم منه علم ضروري ال جمال إلنكاره ،ق التواترومىت حتققت الشروط الثالثة حتقّ

  رأوا حادثة الصلب ونقلوها لنا ؟ وال واحداآلن كم عدد األشخاص الذين 

فلننظر ما قالوا هم  ،ناجيل مل يروا الصلبميذ مل يروا الصلب وكتاب األوالتال ،نعم وال واحد
ولَكن، ( ]٢٦:٥٦ميت [و  ،]١٤:٥٠مرقس [) عندئذ تركَه الْجميع وهربوا( :ناجيلهمأنفسهم يف أ

 ذَا كُلُّهثَ هدح األقَد اتابتك متتوا! نبياءلبرهو ميذُ كُلُّهالَمالت كَهرت ذئدنع(.  

القرن الثالث امليالدي إىل  وظلت تنكره ،الفرق املسيحية الذي أنكرت الصلبأكثر  ولذلك ما
  .بل إن بعض الفرق املسيحية ظلت ترفض الصلب حىت القرن السادس امليالدي

ود الذين دخلوا عليه البيت، وهم عدد قليل إليه خربإىل  ى يف صلب املسيحمث إن مرجع النصار
ود مل يكونوا يعرفون املسيح ولذلك كذم اهللا إليه ال يبعد تواطؤهم على الكذب، وألن اجلنود

��o��n��m��l��k: بقوله تعاىل �j��i���� ، مث حدوث الظلمة الشديدة وحدوث
  .ادث متنع تطبيق الشرط الثالث من شروط التواترالزلزلة الشديدة قبلها كل هذه احلو

فقد  ،ود ال ينطبق عليها التواتر حبال من األحوال باعترافهمإليه ود فمعتقداتإليه معتقداتأما 
سفر صموئيل [كما يروي ذلك  ،من مرةأكثر  من مرة واكتشفت بالصدفةأكثر  ضاعت التوراة

  .الثاين من شروط التواتر وهذا ينقض الشرط ،]١١العدد  ٤اإلصحاح األول 

وضاعت مجيع  ،م أحرق خبتنصر مجيع كتب الشريعة أحرقها بالنار. ق ٥٨٦ويف عام 
  ].٩العدد  ٢٥سفر امللوك الثاين اإلصحاح [. .ود معهاإليه معتقدات

واليت ما حتققت فهي تلزمك ضرورة وال مناص من  ،إذن يا زميلي البد من حتقق شروط التواتر
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  .!!.ذلك

ألن اإلله  ؛فليس من اإلله ،والدين إن كان متجرباً يقطع الرؤؤس ،حيب الفساد لكن اإلله ال(: ولكقأما 
  ).كامل اخلري

  وهل يوجد فساد أعظم من الكفر وفتنة الناس عن دين اهللا ؟

وال يعرف التاريخ جمرمني  ،أما أصل الفنت واحملاربات فال تكثر إال يف غياب الدين(: أما قولك
الحدة وهذه حقائق تارخيية أطلعنا علينا القرن العشرين بكثافة يكفي مثال أن تعلم أن أبشع من امل

من أهل كمبوديـا حسب الوثائق %  ٢١قائد كمبوديا أباد  pol potامللحد الشهري بول بوت 
   .الرمسية

ملسلمني حىت حلروب ا اذكر مثالًأأن  ال أودإو ،تفق معك لكن النربئ الديانات من حبور الدماءا :وأقول
  )الترتعج

معركة الدين ليست لإلبادة  ،العرقأو  أجناس بسبب اللونأو  معركة الدين ليست مع أعراق
وهذا واجب  ،مكان قامت له دولةأي  وجد ويفأين  معركة الدين مع الباطل ،والتطهري العرقي

تطهري أرض أو  ذأخأجل  معركة الدين مل تكن بداهة من ،الدين بل لن يكون دين بدون مسئولية
  .وحرية كل فرد يف اتمع أن يقرر عقيدته. .فرض احلرية الفكريةأجل  بل من ،عرق

غاية كل احلروب الدينية هي إزالة حكم الطواغيت وترك احلرية للشعوب لتفكر كانت  ولذا
أم  :األوربيني يف جنوب إفريقيةأحد  لقد قال( :الزعيم اهلندي الشهري قول غانديي. .وتنتعش

إىل  الذي محل مشعل النورسالم اإل ،الذي حضر ومدن أسبانياسالم اإل ؛خيشون جميء اإلسالم
إن األوروبيني يف )  Gospel of Brother hood( وبشر العامل ببشارة األخوة ،مراكش

 ،ألنه يقرر ويؤكد مساواة امللونني باألجناس البيضاء ؛سالمجنوب إفريقية خيشون جميء اإل
املساواة باألجناس امللونة هـو ما خيشونه، كانت  األخوة خطيئة وإذاكانت  وإذا ،ونه جبدفليخش

  ).فخشيتهم إذن فـي حملها

  فال ميكن إلزام الدين ـا ،وكل حرب خارج هذا اإلطار

املدعي ليست هذه أدات لتبني  اا هل صار نبيإذً ،املتنيب ال تستطيعون اإلتيان مبثل ديوانه: وأقول( :أما قولك
  ).ملاذا ال نستطيع اإلتيان مبثل شعر املتنيب؟، الصادق من الكاذب
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  ؟قال لك ذلك من

  وهل هو حتدى بشعره ؟

وهذه طبيعة البشر يقول  ،ى بشعره هللك ديوانه حتت أقدام فطاحل الشعراء عرب العصورلو حتد
ئعهم الّيت ال تتبدل، أن ال إنّ املتعارف من عادات الناس الّيت ال ختتلف وطبا: "الشيخ عبد القاهر

تطيعون دفعها، وال ينتحلون العجز وهم يسإىل  يسلِّموا خلصومهم الفضيلة، وهم جيدون سبيالً
بلغه أنّ بأقصى اإلقليم من إذا  الكاتب،أو  اخلطيبأو  وإنّ الشاعر كيف. قهرهم والظهور عليهم

معارضته، إىل  ه من اَألنفَة واحلمية ما يدعوهبرسالته الّيت يعملها، يدخلُأو  خبطبتهأو  يباهي بشعره،
ما يهز إليه  قطّ، ومل يكن منهنسان هذا فيما مل ير ذلك اإل. يظهر ما عنده من الفضلإىل أن و

مباراته، وأن يعرف إىل  فإنّ ذلك أدعى له ؟إذا كان املدعي مبرأى ومسمع منه وحيرك، فكيف
مباراته، إىل  يدعوه الرجلإىل ذلك أن  نه أفضل، فإن انضافأنه مأو  الناس أنه ال يقصر عنه،

فذلك الّذي يسهِر ليله ويسلبه القرار، حىت يتفرغ جمهوده يف جوابه، ويبلغ أقصى احلد يف 
  ".مناقضته

 ،وشعرهم أعلى قدما بكثري من شعره ،بل هناك يف تاريخ العرب من هم أعظم بكثري من املتنيب
 يف شعراء األوىل  املرتبةأصحاب  وال حىت من ،ا وليس املتنيب بأعظم الشعراءوهذه مسألة مسلَّم

ويكفي أن معلقات  ،العرب ومعلقات اجلاهلية تفوق بكثري أشعار املتنيب وأيب العالء وأبو نواس
من حرصهم وولعهم بأشعار املتنيب أكثر  اجلاهلية يتدارسها الناس ويتناقلوا وحيرصون عليها

رمبا فاق الشاعر املعاصر أمحد شوقي ديوان املتنيب برصانة لغته وقوة خياله ومقاصد و.. .جمتمعة
  .!!.كالمه

ولن  ،لو أوحى اهللا للبشر عن طريق مالئكة لن تظهر الغاية من اخللق :وقلت: (أما قولك
 اإمياناضطراري وليس  إمياناجلميع سيؤمنون بال منازع ألن  ؛تكون هناك حاجة للدنيا من األساس

ااختياري.  

فال أمهية ساعتها  ،ابل تنهي الدنيا فور. .هذه إذن ليست دنيا. .الغايةأين  التكليفأين  إذن
¾��¿��������Ä��ÃÂ��Á���À: انظر ماذا يقول القرآن الكرمي.. .ختبار والتمحيص والتكليفلال
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Ë��Ê��É��È��Ç��Æ��Å����، لوجود فال قيمة ..!! إذن لو نزل ملك تنتهي الدنيا فورا
  !.ومبا أننا ما زلنا يف الدنيا إذن يسقط ختمينك ،الدنيا ساعتها

أرباعهم  ةأما لو أرسل مالئكة فسيدخل ثالث ،سيدخل ثالثة أرباعهم النار الكن اهللا لو أرسل بشر :وأقول
  ).؟فهل يريد اهللا ملليارات البشرية النار ،اجلنة

 ،اا جربيا ضروريإميان -مخس أسداس  وال ،اجلميع وليس ثالث أرباع -بل سيؤمن اجلميع 
  ..!!.ما زالت حجة الوحي تلزمك، وهذا ليس من التكليف يف شيء

وسنضيع الكثري من  ،ألنك ستنتقدين وأنا أنتقدك ؛أقترح على فضيلتكم أن نغلق هذا الباب(: قولكأما 
ن الن يل أن القرآالوقت ونفتح الباب الفصل نقاش الرسالة اخلامتة، فإن تبياكرمي ال حيتوي ولو على خطأ علمي 

واحدؤمن بهأأعدك أن  اا أو فلسفي.(  

òîãeŠÔÛa@ñŠçbÄÛa@L÷cŠÛaë@´ÈÛa@óÜÇ@ @

مستحيلة  ،مستحيلة التحدي ،مستحيلة التكرار. .الظاهرة القرآنية هي الظاهرة املستحيلة
كانت الدعوة تعاين فيه  لذيويف الوقت ا ،يف بدايات الدعوة. .مستحيلة املقارنة بغريها ،املقابلة

�|��� :يوم الدينإىل  وتقرر بقاؤه ،مرين تقررت عاملية القرآناأل �{� �z� � � � � �y��x� �w��v

آخر  عى حممد لنفسه يفلقد اد :يقول الربوفيسور بوسورث مسيث، �!��{~�����¡��¢
تخلق من اهلباء أُمة ل ؛ظهر القرآن وخرجت الظاهرة القرآنية. .عاه يف بداية رسالتهحياته نفس ما اد

ا لوال وض هذا وتستبقي على القرون جيال من الناس ما كانوا ليدخلوا التاريخ أبد ،ضخمة
¦��� :فيها الدعوة على احملككانت  رت هذه احلقيقة يف اللحظات اليتوقد تقر ،الكتاب م

¬��«���ª©��¨����§�����   
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إنه ليس  :قول شاخت املتحامل على االسالمي،القرآن أصدق وأوثق وثيقة تارخيية على اإلطالق
القرآن هو الكتاب  :ويقول وليم ميور. .أطعية ثبوت القرآن وترتهه عن اخلطهناك من شك يف ق

  ...لف ومائيت عامأبقي نصه حمفوظا من التحريف طيلة الوحيد يف الدنيا الذي 

وذه الصياغة مل  ،البالغيفاألسلوب  ،الظاهرة القرآنية مباغتة يف إعجازها البياينكانت  لقد
فجاء القرآن مباغتا يف ثوريته البالغية  ،يف حبور أشعارهم الزجلةأو  يعهده العرب يف قوالبهم القوية

  .متهيد على مستوى البيان عرب العقود اليت سبقت الرسالةأي  وبال

ليب وتأ ،وحتزيب األحزاب ،ولذا فقد رأى العرب أن جتميع اجليوش :يقول الطيب بو عزة
فكانوا يؤلبون القبائل ..القبائل حملاربة رسول اهللا أهون وأيسر من معارضة القرآن وقبول التحدي

فهذا بالغ جهدهم ملعارضة الدين  .ال تسمعوا هلذا القرآن من ناحية أخرى :من ناحية ويقولون
إذا تقابلوا  مث إم كانوا خيتبئون فرادى يستمعون القرآن من فرط اجنذام لسحره حىت. .اجلديد

  ...ا يعودوا ملثلها وهكذامجعوا ألّأقرب الفجر 

���q��p��o���n��m��l��k: تعاىل بن املغرية من النيب قولهوملا مسع الوليد 

��{��z��y��xw��v���u��t��s��r���� ،قال: 
 فقد .واهللا إن له حلالوه وإن عليه لطالوه وإن أسفله ملغدق وإن أعاله ملثمر وما هو بقول بشر

ا ولذا اجتمعت كلمة وفود العرب على ألّ. .واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا :وقال ،قلبه رق
واعتربوا أن هذا هو السبيل الوحيد ملقاومة التحدي مبثل هذا  ،وال يسمعوه أهليهم ،يسمعوا للقرآن

����¥��¦����§���¨�� :القرآن �� �¤��£��¢��¡��� � � � � � � � القرآن فقد جاء  ,�!��{��~����
فصاحة العرب أكثرها يف وصف كانت و ،يف درجة من البالغة مل يعهد مثلها يف تراكيب العرب

والقرآن  ،وكان الشاعر الذي يتقن املديح يضعف عند غريه ،املشاهدات والغزل والتغين باألجماد
قتصاد الالقرآن للتأسيس ملنهج حياة يف اوجاء  ،ا يف كل فن على نفس املستوى والنسقجاء فصيح

  .خيرج عن قالبه البالغيدون أن وما يحسن الدين والدنيا  ،والسياسة والعبادة
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وال كائنات الصحراء  ،فهو ال يعكس مناخ الصحراء ،وااز القرآين ليس مثل أشعار العرب
ج فهو لوحة شاملة رائعة ختتلط فيها األار اليت جتري يف املرو ،وال خيال الصحراء العربية ،العربية

  .ةجياخلضر مع الظلمات اليت يف البحار اللّ

فالنيب يتعرض لنكبات ونكبات  ،الظاهرة القرآنية يف استقالل تام عن ذات موضوع النيب
مع أن الفارق بني  ،ا يف القرآنوال جند لذلك أثر ،وموت خدجية وموت عمه وحارسه أبو طالب

  تركتا أثرمها املدويني احلادثتنيومع أن هات ،أيام موما كما يف بعض الروايات مل يزد على ثالثة
حلظاته يبكي خدجية وأبا طالب عندما كان امسهما يذكر آخر  الرهيب على حياة رجل كان حىت

وال جند كلمة خدجية يف القرآن  ،صدى ملوما يف القرآنأي  وعلى الرغم من ذلك ال جند ،أمامه
ومرمي  ،كله إال مرمي اليت مل تكن هلا عالقة حبياته البتةبل وال يوجد اسم ألي امرأة يف القرآن  ،كله

 ،اسم ألي زوجة من زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلمأي  مرة بينما مل يذكر٣٤ذُكرت يف القران
وكاد  ،...مرات ٤مرة بينما رسولنا صلى اهللا عليه وسلم  ٢٥وعيسى عليه السالم ذُكر يف القرآن 

ابن تيميه رمحه اهللا هذا يف جانب سالم السالم كما يقول شيخ اإلالقرآن أن يكون ملوسى عليه 
  ..القصص

أال وهو التقوى  ؛ميزان يف تقييم البشر يف جانب تقييم البشر فقد أسس القرآن ألرقى وأدقأما 
وال  ،بنسبهأحد  ليس يف كتاب اهللا آية واحدة يمدح فيها :ابن تيمية رمحه اهللاسالم يقول شيخ اإل

ذمبنسبه أحد ي��� .  

وغاية كل البشر حىت أكفرهم  ،فالقرآن هو منتهى الرقي ،يف جانب العقيدة والتوحيدأما 
يؤكد القرآن دائما دور الكتب املقدسة يف املسألة  :وأبعدهم عن احلق يقول الطيب بو عزة

 –ودية إليه ومع ذلك يؤكد القرآن دائما على إخراج الذات اإلهلية من نطاق األنانية ،التوحيدية
حيث عقيدة الثالوث املوغلة يف التشويش  –والتعدد املسيحي  -حيث الرب القومي لليهود 

ولذا فقد  -ليس كمثله شيء وهو السميع البصري أحد  واحد -فاهللا رب العاملني  - واالرتياب 
ن ودية واملسيحية على يد توما االكويين وموسى ابإليه خرجت التعديالت الالهوتية الالحقة على

ود إليه هتها معاصىواليت شو ،ميمون كإفراز لقراءم املنشور اإلسالمي يف عقيدته الصافية باهللا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ن تنسيق ديانتيهما مبا يتناسب مع املنشور اجلديد الذي سيجذب كل ول الرجالافح ،واملسيحيني
سالم دة اإلوحماولة التقرب من عقي ،مل حيدث تدخل سريع ملواربة الصدعإليه إذا  أتباع الديانات

على توحيد اهللا يف الصيغة  أيضاى وعمادمها األصل وإثبات أن كلتا العقيدتني األخريني بنامها ،النقية
فالتحسينات اليت أدخلت على العقيدتني مل يكن منها مناص إليقاف أفواج الداخلني يف . .النهائية

  ... .الدين اجلديد

حيل أن جتد فيه خمالفة واحدة لقانون من قوانني فالقرآن يست ،يف اجلانب العلمي التقييميأما 
 ،مثانية ضلوع يف صدرهنسان يوجد يف اإل :بل إن العلم ينحاز حنو القرآن يقول أرسطو ،العلم

بل فضائح  ،علميةأخطاء هذه العبارات ليس . .وأسنان الرجل ختتلف يف عددها عن أسنان املرأة
كتب علمية يف  ةوقد كتب أرسطو ثالث ،علمية وليس يف القرآن شيء من هذه اخلرافات

هذه الكتب الثالثة ال توجد اليوم فيها مجلة واحدة األرض يف . .يف السماوات. .الطبيعيات
اصحيحة علمي. .  

.. ليس يف القرآن خطأ علمي واحد: يف املقابل يقول الدكتور الفرنسي موريس بوكاي
اب املقدس الوحيد الذي ال يوجد به القرآن هو الكت Bucaillismوطبقا للمبدأ البوكيلي 

ا إال أن يكون هذا وهذا مستحيل علمي ،عام ١٤٠٠خطـأ علمي واحد رغم أن عمره 
  ..!!الكتاب مقدسا

���Ä :ونذكر فقط دليال واحدا على احنياز العلم للقرآن يقول تعاىل �Ã� �Â����. .
يف  ؟فضاء مبين عند علماء الفيزياءفهل ال.. .املقصود بالسماء هي مادة األفالك وما حوهلا من فضاء

 بني يف annalen derphysicخلص اينشتاين نظريته العامة يف حبث نشر يف جملة  ١٩١٦عام 
 ةبل هو نفسه بنية أساسي ،صفحة أن الفضاء ليس جمرد ستار تتجلى عليه احلوادث ٦٠من أقل 

تبدو يل "  :لى النظرية بقولهوقد علق ماكس برون ع ،تتأثر بطاقة األجسام اليت حيويها وبكتلتها
وأا أعظم تركيب مذهل جيمع بني  ،ا أعظم إجناز حققه الفكر البشري عن الطبيعةأالنظرية 

  ".واإلهلام الفيزيائي واملهارة الرياضية ،النظرة الفلسفية الثاقبة
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���Æ :باقي اآلية الكرميةأما  �Å�Ä� �Ã� �Â���� ,كتشافات لعل من أهم اال

� �Æ��Å :فهم مدلول و ال حنتاج لعناء كبري يف ،هو توسع الكون يقرن املاضال الفلكية يف

و هذا ما  ،منذ خلق الكون وحىت وقتنا هذا Expanding universe تفيد التوسع الكوين اليتو
إثبات  حيث عن طريق ؛بينه العلم وأصبح من أهم بل هو أهم منجزات الفيزياء يف القرن املاضي

   .اكتشاف الثابت الكوين ومتّ ،برينفجار الكات نظرية االإثب توسع الكون متّ

القرآن إذن ( :يقول دكتور حممد عبد اهللا دراز ؟واآلن هل القرآن هو وحي مرتل من الرمحن
وإمنا هو مرتل من عند  ،وال ألحد من اخللق ،صريح يف أنه ال صنعة فيه حملمد صلى اهللا عليه وسلم

من األول ستدالل على الشطر إىل اال أن يبقى بعض الناس يف حاجةومن العجب  ،اهللا بلفظه ومعناه

  .�!�)وهو أنه ليس من عند حممد ،هذه املسألة

ا يقضي بالعدل الكتفى بسماع هذه الشهادة اليت يف احلق أن هذه القضية لو وجدت قاضي
حدى عي لنفسه حق الزعامة ويتوأي مصلحة للعاقل الذي يد ،جاءت بلسان صاحبها على نفسه

 مصلحة له كي ينسب بضاعته لغريه ولوأي  !؟الناس باألعاجيب واملعجزات لتأييد تلك الزعامة
 :بل وشهد الرسول على نفسه بالعجز. .!؟ا يعارضه ويزعمها لنفسهحلها ملا وجد من البشر أحدنتا

���~}��|��{��z�����y��x��wv��u��t��s��r��q��p���o���n��m

`��_����.  

وهي التسليم بأن القرآن الكرمي  ،قضية حمادية قضية عقلية منطقية قضية منتهيةة عادل إا قضية
حماولة للمراوغة هي معاندة سخيفة للعقل ومسلمات احلقائقأي  ..ى به من عند اهللاموح.  
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  عيسى الربويب
وعلى  ،)الرحبشاكرين صدره (وفضيلة الدكتور هيثم  ،صباح الورد املعطر مباء اليامسني على إدارة املنتدى

  ..مجيع األعضاء إخويت يف اإلنسانية

 ،أرسلته إىل الدكتور أمحد صبحي منصور ،الهوت اإلسامي والعرشلحول اهللا عز وجل يف ا :السؤال األول
فنحن نعذره على الرابط ،نشغالهجب قد يكون الولكنه مل ي.  

  :اقع لكن ال إجاباتمن املو ....وأرسلته إىل موقع النابلسي وموقع العريفي والكثييري

  :نص السؤال

عندي بعض االستفسارات إن وجدت هلا إجابات منطقية  ،ربويب أنا، ..حتية طيبة وبعد ،إىل األستاذ أمحد

�����ª :قال القرآن ؛سأعود لإلسالم �©��¨� �§�� �¦��¥��¤� � � � � �£� �¢��¡

��¹��¸�� � �¶�� � �µ�� �´��³��²��±��°��¯��®��¬�� �«

½���¼���»��º�
���

�  

   .يف محل املالئكة للعرش :األوىل ؛وردت يف القرآن مرتني ،�¢��القرآن بالقرآن كلمة  سنفسر

����_��� :يف محل الكافرين أوزارهم :والثانية � �~��}����|��{��zy���x���� � � � � � �w��v����u��t

��o��n��m���l��kj��i����h��g��f��e��d��c��b��a��`�
�!�.  

  .لكن الفرق الكافرين حيملوا على ظهورهم ؛ين أوزارهمفاملالئكة ستحمل العرش كحمل الكافر

���z�����y}��|� :قال القرآن
���.  

  :مرة ١٢وردت ) استوى(كلمة 
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¼���: ستواء مبعىن االستقرارذكرا سابقاً اآليات الثالثة االآيات ) ٣(و ،ستواء هللاآيات نسب اال) ٩(

�Ë���� �Ê��ÉÈ��Ç��Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾��½���Ì

Í�
�9�

��È��Ç��Æ�É@: فهنا ،ستواء مبعىن االستقراروهنا اآلية الرابعة اال,  استقرت  :أي�
لو  :أي ،مبا أن املالئكة حتمل العرش ،على العرش الذي حتمله املالئكة وبذلك نستنتج أن اهللا يستقر ،على اجلودي

�_�� :كما يقول القرآن ،ته لسقطترك �~��}��|� �{��z�� yx��w� �v�
���

نا ه �
على عرشه الذي حتمله  مستقر) يف اإلسالم(واهللا  ،ت من الوسطنشقّاألا  ؛جوانبها :أي ،املالئكة على أرجائها

م عقالً أن تنطبق على عرشه لزِ ومبا أن اهللا يستقر ،أي أن املالئكة والعرش تنطبق عليهم قوانني اجلاذبية ،املالئكة
  .عليه قوانني اجلاذبية
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        ::::ةةةةاألسئلاألسئلاألسئلاألسئل

 .كل خملوق حمدود واخلالق غري حمدود :وكما تقول القاعدة الفلسفية ،رش حمدود واملالئكة حمدودةالع -١
  الحمدود؟لومستحيل عقالً احملدود حيمل ا ،ومبا أن املالئكة حمدودة حتمل اإلله غري حمدود

  ملاذا حتمله كل هذه الفترة من فجر اخلليقة؟ -٢

  ونفرض أن املالئكة ال حتمله هل سيقع؟ -٣

٤- مبخلوقاته؟ اوجيب أن يكون اإلله حميطً ،على العرش سيكون العرش حميط باإلله مبا أن اإلله يستقر  

  كيف يتحمل العرش اإلله؟ -٥

  هل كل هذا يف السماء السابعة؟ -٦

٧- على عرشه؟  كيف يكون اإلله خارج الزمان واملكان وهو مستقر  

  ؟افارغً اا فائدة املالئكة حتمل عرشفم .عليه اإلله العرش ال يستقر :وإن قلت -٨
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        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

  درس وعربة
ا عياذً -الكفرإىل  من خالل سطور املناظرة تبني لنا كيف أن خلل املنهج رمبا يؤدي بصاحبه

   .باهللا

قدميمنا شيخنا كلمة ما زالت وعلّ –منهج السلف الصاحل  –ا ندرس املنهج السلفي ا كن
لكن لن ختتل  ،أن الذي ينضبط باملنهج السلفي رمبا يزين ورمبا يسرق ؛معالقة يف ذهين إىل اليو

  .أسس العقيدة عنده أو أسس املنهج

والشبهات إال على  فال تأيت رياح الفنت ،وضبط املنهج للناشئة.. ط العقيدةفالبد من ضب
  ."كاا فتملَّا خاليوصادف هواها قلب"،القلب اخلايل

بأسئلته اليت كنت أراها تافهة من  ئأستهز كنتين أ للزميل عيسى عتذارأنا أعتذر أشد اال اآلن
املشكلة . .أعذره فاملشكلة يف املنهجوأنا اآلن  ،لكنها من وجهة نظره هي كاجلبال ؛وجهة نظري

  .يف التأسيس

فالبد من التأسيس للمنهج السلفي سالم اهللا عليك بنعمة العودة لإل إذا من زميلي الفاضل
مل تدخل املعركة ألنك  فقط. .اض غمار معارك فكرية رمبا خترج منها خاسرالصايف قبل خو

 ،وأقوال غريبة وأفكار دخيلة ،وإمنا دخلتها بعوالق فكرية ختتلط فيها بدع وإسرائيليات ،سالمباإل
واحلقيقة أن اهلزمية مل تلحق  ،فيعقب ذلك كله هزمية نكراء ،ومناهج ما أنزل اهللا ا من سلطان

اهلزمية احلقيقية حلقت بالبدع إمنا  ،يف معركة مل يدخلهاسالم إذ كيف يهزم اإل ؛سالمباإل
  .فأوهنت وجه احلق وأضاعت الكتاب والسنة ،وإسقاطات العقل اخلاطئة يف الغالب ،واخلرافات

ح ال ميلك مع أن الذاب ؛الذي يدمي القلب يا زميلي الفاضل أن هنـاك استسالم مسبق للذبح
بهات على القلب البعيد عن املنهج الذي ما كان نتصار اخلسيس للشكذا يكون االوه ،سكينــا

وأن املنهج رمبا يكون هو طوق النجاة الوحيد من اهلالك  ،املنهجإىل  يظن يوما أنه سيحتاج
  .األبدي

ولكن ها  ،أيسر من ذلكمر وكنا نظن أن األ ،لطاملا حتدث علماؤنا عن التأسيس وضبط املنهج



                                                                                                                                    
�� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

ضبط املنهج ألخ حبيب لنا إعادة أختيل أن عنواا املفترض هو أنا  ي الشهور يف مناظرةحنن نقض
   .أرهقته الشبهات

JòÄyýß: أدرى أنت ف -معاذ اهللا-ازدراء أو  هذا الكالم زميلي الفاضل ال أقصد به شخصنة
عثرات يعرف اجلميع أن خلل املنهج يطرح البد أن لكن  ؛وأعرف قدرك ،أحترمكأنا  الناس كم

 وسأُبني لك من خالل األجوبة كيف أن خلل املنهج هو املشكلة.. .هلاأول كاجلبال وشبهات ال 
  .العرش العظيم

 ؛ومل يتخذه مكانا لذاته ,������z}��|��� :العرش العظيم خلقه اهللا إظهارا لعظيم قدرته
  .املكان من صفات اخللق واهللا سبحانه ترته عن املكان والزمانألن 

        مرة أخرىمرة أخرىمرة أخرىمرة أخرى    أVكررأVكررأVكررأVكرر

�� :إظهارا لعظيم قدرتهتعاىل  العرش العظيم خلقه اهللا �|��{��z��!�,  اومل يتخذه مكان
  .املكان من صفات اخللق واهللا سبحانه ترته عن املكان والزمانألن  ؛لذاته

اجلهات الست كسائر  -عز وجل اهللا :أي –ال حتويه : (قدس اهللا روحه قال اإلمام الطحاوي
إن اهللا خلق العرش إظهارا لقدرته ومل يتخذه مكانا (: وقال سيدنا علي رضي اهللا عنه .)املبتدعات

والذين ال  ،ون حول العرشفاملالئكة الكرام احلافّ. رواه عنه اإلمام أبو منصور البغدادي .)لذاته
انه وتعاىل ويزدادون علما بكمال قدرة اهللا سبح ،ويقدسونهتعاىل  يعلم عددهم إال اهللا يسبحون اهللا

  .عندما يرون هذا العرش العظيم

وليس فوقه شيء  أيضاوالعرش هو كالقبة على العامل، وهو سقف العامل كله، وهو سقف اجلنة 
سوى اهللا سبحانه وتعاىل، هذا هو العرش العظيم وعرش اهللا سبحانه ال يشاه شيء من عروش 

فاهللا جل وعال  ،لذي خلقه سبحانه وتعاىلاملخلوقني، وال يعلم سعته وعظمته وكنهه ومادته إال ا
  .سلوب اللغة البشرية لكى يفهم الناس املراد مبدركامأيستعمل 
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   .اهللا مل خيرب بذلكألن  ؛فالكيف جمهول والسؤال ممنوع ،ستواء على العرشأما عن كيف اال

 وال يتصورهومحل املالئكة للعرش من باب إظهار قدرة اهللا وعظمته ؛ ومحل اإلله بداهة حمال، 
وإال فنحن ال ندري عظمته وال  ،والعرش خلقه اهللا وأمساه عرشا ليخاطب الناس مبا يعرفونإنسان 

وإمنا  ،وهذا كجعل احلفظة على العباد ال بسبب احتمال النسيان ،يشبه شيء من عروش الدنيا
   .وبإقامة احلجة يوم املعادسباب باأل

ومحلة العرش حقيقة وهم  ،من القرآن والسنةته، وعلمنا هذا فوجود العرش حقيقة يف ذا
واهللا ال يحمل واملالئكة  ،على عرشه بائن من خلقه وعرشه من خلقه املالئكة واهللا عز وجل مستوٍ

  .ال حتمل اهللا بل حتمل العرش ووظيفتهم محل العرش و التسبيح واالستغفار للمؤمنني

لى عرشه، وعرشه فوق مساواته، وأنه بائن ع مستوٍتعاىل  فالواجب على املسلم أن يعتقد أن اهللا
من خلقه جل وعال ليس حاّالً فيهم، فهو العلي األعلى، فوق مجيع خملوقاته سبحانه وتعاىل 

وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وإمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم من . وتقدس
  .أهل القرون املفضلة

كما قال اإلمام مالك رمحه ،تفاع مع نفي علمنا بالكيفية ستواء فسره السلف بالعلو واالرفاال
  .به واجب، والسؤال عنه بدعة مياناالستواء معلوم، والكيف جمهول، واإل :اهللا

 وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل القرون
  . يء جل وعال بذاته الكرمية املقدسةعلى خلقه، وأنه فوق كل شتعاىل  علو اهللاإثبات  علىاألوىل 

���z��yx��w��v}��|��{��~��_��: قال البيهقي بعد ذكر قوله تعاىل
��� :

أمر بيتا واألرض مالئكته حبمله وتعبدهم بتنظيمه والطواف به، كما خلق يف أمر وتعاىل  خلقه اهللا(
  .) بين آدم بالطواف به واستقباله يف الصالة

أن اهللا : ومن قول أهل السنة: (قال» بالعرش ميانباب يف اإل« :)هـ ٣٩٩(قال ابن أيب زمنِني 
لق العرش واختصعز وجل خلَق ه بالعلوواالرتفاع فوق مجيع ما خ(.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فَإِذَا سأَلْتم اللَّه �: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم :والعرش سقف مجيع املخلوقات وسقف اجلنة
نّه أَوسطُ الْجنّة وأَعلَى الْجنّة وفَوقَه عرش الرّحمنِ ومنه تفَجّر أَنهار فَسلُوه الْفردوس فَإِ

ةّنالْج�����   

على عرشه الذي حتمله املالئكة أي أن املالئكة والعرش تنطبق عليهم  مستقر - يف اإلسالم- واهللا : (أما قولك
  )..على عرشه لزم عقالً أن تنطبق عليه قوانني اجلاذبية  قرومبا أن اهللا يست ،قوانني اجلاذبية

   !!!؟على عرشه لك بكلمة مستقرأين  من

   .هذا هو خلل املنهج الذي نتحدث عنه

هذه الكلمة أن تكون وحتديتك  ،ن اهللا جيلس على العرشإ :يف مداخلتك السابقة قلت أيضاو
   .حىت موضوعأو  ضعيفأو  حديث نبوي صحيحأو  وردت يف آية قرآنية

   .واآلن تأيت بكلمة أخرى تلزمنا ا

فال جيوز استعمال ألفاظ مل  ،يا زميلي الفاضل ال جيوز أن يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه
 ،ا مع الترتيه ليس كمثله شيءمث مقرون ،فنحن ال نصف اهللا إال مبا وصف به نفسه ،ترد يف الشرع

  .وهو السميع البصري

كل خملوق حمدود واخلالق غري  :وكما تقول القاعدة الفلسفية ،لعرش حمدود واملالئكة حمدودةا(: أما قولك
  ).الحمدود؟لومستحيل عقالً احملدود حيمل ا ،ومبا أن املالئكة حمدودة حتمل اإلله غري حمدود ،حمدود

إن  :رون من يقولوإذا كان املسلمون يكفّ( :تعاىل ابن تيمية رمحه اهللاسالم يقول شيخ اإل
إنه ىف استوائه على العرش  :فمن قال ،خملوقاتهإىل  ه ملا ىف ذلك من احتياجهتظلّأو  هوات تقلّاالسم
حى قيوم هو  ،اهللا غىن عن العاملنيألن  ؛نه كافرإف ،حاملهإىل  العرش كاحتياج احملمولإىل  حمتاج

  .�!�هىنتا .)إليه الغىن املطلق وما سواه فقري

   !!!..تأيت لتلزمنا بهأنت و ،ول ذا القولرون من يقاملسلمون يكفّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   !!!؟كم هي اهلوة السحيقة بينك وبني املنهجاآلن  هل أدركت

    .اا كبرياهللا عما تقول علوتعاىل  -فاملالئكة حيملون العرش وليس اهللا 

   .والعرش من خلقه ،ه زمان وال مكان بائن من خلقهال حيدتعاىل  اهللا

واستواء اهللا على العرش بقدرته وإرادته  ،رش استقلوا به بقدرة اهللا وإرادتهمث إن الذين محلوا الع
  أيضا

  ).ملاذا حتمله كل هذه الفترة من فجر اخلليقة؟(: قولكأما 

  ما املشكلة ؟  حتمل ماذا ؟ العرش طبعا أليس كذلك؟

  وملاذا خلق اهللا الكون بقوانينه منذ فجر اخلليقة ؟

   ).كة ال حتمله هل سيقع؟ونفرض أن املالئ(: أما قولك

  أيضا؟حتمل ماذا 

فرية أكرب  لو قصدت أن املالئكة حتمل اهللا تكون قد افتريتألنك  ؛توضح كالمكالبد أن 
   :ا وتقوليكون كالمك واضحالبد أن ف ،على املسلمني

  ونفرض أن املالئكة ال حتمل العرش هل سيقع؟
        ::::والجوابوالجوابوالجوابوالجواب

   ،سبابفاملالئكة من بني األ ،أسباب وبدون ،سباباأل وبضد ،سبابإن اهللا يأيت باألشياء باأل

  وهل لو مل خيلق اهللا القوانني اليت حتكم الكون سيقع الكون الذي خلقه اهللا ؟ 

عن سؤالك بأن املالئكة لو افترضنا أا ال حتمل العرش هل سيقع ؟ هل هذا افتراض ؟ هذه أما 
ويبقى اهللا الواحد  ،ما يف احلديث الصحيححقيقة يا زميلي فيوم القيامة سيموت محلة العرش ك

أن األرض العرش وهو الذي ميسك السماوات وإىل  وال ،املالئكةإىل  القهار واهللا سبحانه ال حيتاج
���E��D��C﴿} بِأَمرِهاألرض ومن آياته أَنْ تقُوم السماُء و{ :تزوال ويقول سبحانه �B��A
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G��F﴾���.  

وجيب أن يكون اإلله حميط  ،على العرش سيكون العرش حميط باإلله له يستقرمبا أن اإل(: أما قولك
   .)مبخلوقاته؟

  .أيضاألنه قبة العامل وقبة اجلنة  ؛العرش حميط باخلليقة من كل جانب

املتكررة على خلل املنهج قال اإلمام الطحاوي أحد أدلة  فهذا ،عن أنه سيكون حميط باإللهأما 
وقال سيدنا علي رضي اهللا  ."اجلهات الست كسائر املبتدعات) أي اهللا(ويه ال حت" :رضي اهللا عنه

رواه عنه اإلمام أبو منصور  ."إن اهللا خلق العرش إظهارا لقدرته ومل يتخذه مكانا لذاته: "عنه
تعاىل  فاملالئكة الكرام احلافون حول العرش والذين ال يعلم عددهم إال اهللا يسبحون اهللا. البغدادي

  .ويزدادون علما بكمال قدرة اهللا سبحانه وتعاىل عندما يرون هذا العرش العظيم ،ويقدسونه

  ).كيف يتحمل العرش اإلله؟(: أما قولك

  مرة أخرى

 ،على عرشه عن خلقه مستوٍ واهللا سبحانه مستغنٍ –والعرش من خلقه  –اهللا بائن من خلقه 
   .ستواء فهو جمهولأما كيف اال

   عرش؟وهل حيتاج اهللا لل
فاهللا سبحانه هو الذي أقام العرش  ،اهللا ال حيتاج للعرش بل كل املخلوقات حتتاج هللا

محلة إىل  وليس هو سبحانه يف حاجة ،وأمسك اجلميع بقدرته العظيمة ،األرضوات واوالسم
���f﴿ :وال غريه كما قال سبحانه ،العرشإىل  وال ،العرش �e�� �d��c� �b� � � �a

g﴾�!�. وقال سبحانه: ﴿�A�G��F��E��D��C��B﴾���.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اهللا عن تعاىل  فهذا كله جتسيم ومتثيل ،أن العرش حييط باإللهأو  ،فمسألة أن العرش يتحمل اإلله
  .التجسيم والتمثيل والتشبيه

  !!..مرة أخرى خلل املنهج

   ).هل كل هذا يف السماء السابعة؟(: أما قولك

هو فوق السماء السابعةوكل املخلوقات حتته ف ،االعرش حميط بالسماوات مجيع.  

  .)على عرشه؟ كيف يكون اإلله خارج الزمان واملكان وهو مستقر(: قولكأما 

  !!!؟قرتمس :مرة أخرى تقول
فالعرش ال فالعرش ال فالعرش ال فالعرش ال     ،،،،صدقني لوال خلل المنهج لما تسربت إلى العقل شبهةصدقني لوال خلل المنهج لما تسربت إلى العقل شبهةصدقني لوال خلل المنهج لما تسربت إلى العقل شبهةصدقني لوال خلل المنهج لما تسربت إلى العقل شبهة

المكان سبحانه المكان سبحانه المكان سبحانه المكان سبحانه     نه سبحانه مVلزم بالزمان أونه سبحانه مVلزم بالزمان أونه سبحانه مVلزم بالزمان أونه سبحانه مVلزم بالزمان أوإإإإ    ::::يحيط به سبحانه لتقوليحيط به سبحانه لتقوليحيط به سبحانه لتقوليحيط به سبحانه لتقول
        ..!!..!!..!!..!!وتعالىوتعالىوتعالىوتعالى

  ).؟ افارغً اعليه اإلله فما فائدة املالئكة حتمل عرش العرش ال يستقر :وإن قلت(: ولكأما ق

   .واملالئكة حتمل هذا السقف ،االعرش هو سقف املخلوقات والسماوات واألفالك مجيع ::::أوًلاأوًلاأوًلاأوًلا

هذا خطأ بل يسبحون اهللا ويستغفرونه ويدعون  ،املالئكة ال حتمل العرش فقط ::::ثانياثانياثانياثانيا
   .أم يف عبادة دائمة :أي ،للمؤمنني

﴿��¯��®��¬���«���ª��©��¨��§���¦��¥��¤������£��¢��¡

�½���¼���»��º��¹��¸����¶����µ���´��³��²��±��°﴾���.  

  عيسى الربويب
  :مرحباً بك أخي العزيز مرةً أخرى

ثري من لكن ظهر يل أن الك ،إين متندم ألين سجلت يف هذا املنتدى :وأنا قلت يف السابق ،أسلوبك رائع
تفقىن وأمتىن اواحلوار كان مفيداً سواء  ،وحيملون قلوب حمبة ،العاملني يف هذا املنتدى واألعضاء هم أناس طيبني

  ...ذلك أو مل نتفق
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  .مل أكن أعرف أن إله اإلسالم ذه الصورة

���b﴿ :ستشهدت بقول القرآناو ،إله اإلسالم كما عرفته من حضرتك أنه ال حيتاج للعرش وال للمالئكة � � �a

g��f� �e�� �d��c﴾���. وقال سبحانه :﴿G��F��E��D��C� �B��A﴾�!�، 
مل أكن أعلم ذلك اوليس له مكان حق.  

نتهينا من السؤال اتفقنا ا ،وال ينطبق عليه قوانني اجلاذبيةوال حيتاج له  ،وما دام أن اإلله ال جيلس على العرش
فهذا  ،فمثالً أن العرش قبة وسقف للسماء السابعة ،القرآن فيهاولكن هنالك بعض املسائل ال جيوز أن نلبس  ،األول

تصح  وليس هلا قبة كاخليمة أما مسألة علو اإلله أيضا ال ،ألن األرض مكورة ؛مل يذكر يف القرآن وخيالف العلم
ؤال وهذا الس ،ألن األرض مكورة وفوق األرض وجب أن يكون اإلله أيضا مكور حىت يكون فوق اجلميع ؛فلسفياً

﴾¤��¥��¦��§���¨��©��ª﴿ :الثاين يقول القرآن
تفقنا أن اإلله اوحنن  ،فكيف يكون اإلله فوق ،���

  .ليس له مكان

﴾k��j��i��h��g��f��e��d﴿ :ويقول القرآن
فكيف تقول يل أخي  ،هنا اإلله يف السماء إذ. ��9

  ية تؤكد ذلك؟وهذه اآل ا،ن القرآن ينفي أن لإلله مكانإ :احلبيب

  احلب مع كل

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

وهذا بفضل اهللا أوال  ،متاما صدقين زميلي الفاضل الشبهة اليت يف ذهنك أوشكت على احلسم
فمبارك لك زميلي الفاضل ،مث بفضل صربك وسعة صدرك ،اوأخري.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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﴾k��j��i��h��g��f��e��d﴿ :تعاىل اآلن قوله
���.  

   .هذا أوال.. .هي كل ما عالهنسان مساء اإل

أن اهللا حيل  ،�!�﴾k��j��i��h��g��f��e��d﴿ :تعاىل مت من قولهفهأنت  هل
وال  ،مل تقرأ املداخلة السابقةأنت  يف مادة السماء وداخل مادة السماء اليت هي من خملوقاته ؟ إذن

 ،أن اهللا بائن من خلقه ال حيل يف خملوقاتهدلة ألننا قررنا واتفقنا باأل ؛تعرف شيئا يف عقيدة املسلمني

  .���بن تيميةاسالم كما يقول شيخ اإل ،سالمتظله كافر باإلأو  وات تقلهايقول أن السم وأن من

 ..ا هذا ثاني  

من على  :أي ﴾k��j��i��h��g��f��e��d﴿ :تعاىل ا نفهم أن قولها وثانيمن أولً
  ..على العرش غري متحيز ملكان وال جلهة :أي ،السماء

ومن  ،تعاىل فة العلو والفوقية هللاتفيد ص ،﴾k��j��i��h��g��f��e��d﴿فكلمة 
��e��d﴿ :تعاىل وبالتايل فقوله ،العقيدة نعلم أن اهللا ال حيل يف خملوقاته اليت خلقها أصولخالل 

k��j��i��h��g��f﴾ ، وليس بداهة من داخل السماء حيل يف مادة  ،من على السماءأي
  .السماء

يف السماء أنه داخل يف السماء اليت  وليس معىن -له العلو أي  -اهللا يف السماء  ::::الخالصةالخالصةالخالصةالخالصة
. .ويدخل فيها هذا كما فصلنا يف املداخلة السابقة ،إذ كيف حيل اهللا يف خملوقاته ؛هي مادة خلقه

وهذه من  ،له العلوأي  فاهللا يف السماء ،فهذا كما اتفقنا خيالف عقيدتنا يف أن اهللا بائن من خلقه
  . .اآليات اليت تثبت العلو والفوقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اْرح*مVوا م*ْن فvي األرض ي*ْرح*ْمكVْم م*ْن فvي اْرح*مVوا م*ْن فvي األرض ي*ْرح*ْمكVْم م*ْن فvي اْرح*مVوا م*ْن فvي األرض ي*ْرح*ْمكVْم م*ْن فvي اْرح*مVوا م*ْن فvي األرض ي*ْرح*ْمكVْم م*ْن فvي �: منها قوله صلى اهللا عليه وسلم اأيضو

vالس]*م*اءvالس]*م*اءvالس]*م*اءvالس]*م*اء 
فكل ما عالك  .وكلمة السماء هي كل ما عالكدلة فالفوقية والعلو هللا ثابتة ذه األ .���

ء يعين على فاملقصود من على السما ،من يف السماء عندما نريد ا الذات اإلهلية :فهو مساؤك فمعىن
   .كما يقول ابن عبد الرب رمحه اهللا يف التمهيد،العرش 

���j﴿ :قوله تعاىلأما و� :قال احلافظ ابن عبد الرب رمحه اهللا �i��h� �g��f� �e� �d

k﴾�!�، ن على السماء، يعين :فمعناههىنتا. على العرش :م ���.  

  .�ª��©��¨���§��¦��¥��¤﴾�9﴿ :تعاىل قولهأما 

   .اآلية السابقة نفس ما ذكرناه يف

  .اآلن نأيت حلسم شبهتك من جذورها

أو احلصر يف مكان على  ،هللا عز وجل تفيد اجلهة والتحيز العلوأو  هل الفوقية :شبهتك تقول
  ؟ حد تعبريك

هذه  أيضاو ،أليس معىن أن اهللا حييط مبخلوقاته فوق عرشه إذن اهللا منحاز ملكان :وتقول أيضا
  العبارة تفيد التكوير ؟

  أليست هذه شبهتك بالضبط ؟

هت من جذورها بفضل نتا الشبهةألن  ؛وأرجو أن جتيبين مباشرة ،اآلن سأطرح عليك أسئلة
   .أنا إمياينوليس من خالل  ،أنت أرجو أن جتيبين مباشرة من خالل فهمك ،اهللا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هل ما ثَم موجود إال اخلالق واملخلوق؟ : : : : السؤال األولالسؤال األولالسؤال األولالسؤال األول

   :أُكرر سؤايل مرة أخرى

  ثَم موجود إال اخلالق واملخلوق؟ هل ما

  هل اهللا حيل يف املخلوق أم منفصل عن املخلوق؟ : : : : السؤال الثانيالسؤال الثانيالسؤال الثانيالسؤال الثاني

 ،فالكون مثال يتسع –يتسع باتساعه مثال وينكمش بانكماشه أي  وكلمة حيل يف املخلوق

اوهذا ما أخرب به القرآن الكرمي وأثبته العلم مؤخر: ﴿Æ��Å��� � �Ä��Ã��Â﴾���.   فهل
  ؟ "بائن من خلقه"فصل عن خملوقاته منأم  -حيل يف السماوات اليت تتسع  -ل يف املخلوق اهللا حي

   :أكرر السؤال مرة أخرى

  هل اهللا حيل يف املخلوق أم منفصل عن املخلوق؟ 

أم  –وهذا ما أثبته العلم وما نادى به الدين  –هل املكان والزمان خملوقان : : : : السؤال الثالثالسؤال الثالثالسؤال الثالثالسؤال الثالث
  ؟ يان وإمنا أزلني خملوقغري

  خارج املكان ؟أم  هل اهللا حيل يف املكان الذي خلقه ::::السؤال الرابعالسؤال الرابعالسؤال الرابعالسؤال الرابع

  جابتكإنتظر أ

  عيسى الربويب

  ؟موجود إال اخلالق واملخلوق هل ما ثَم :قلت أخي
  .هذا ما نراه :وأقول

  ؟ هل اهللا حيل يف املخلوق أم منفصل عن املخلوق  :وقلت أخي

ف أن اضأو ،يستطيع بل ألن اإلله غري مادي املخلوقات ليس ألنه ال اإلله عقالً ال ميكن أن حيل يف :وأقول
  .الحمدودلومستحيل الغري حمدود حيل يف ا ،ة واإلله غري حمدودداملادة حمدو

وهذا ما أثبته العلم وما نادى به  –هل املكان والزمان خملوقان : السؤال الثالث :وقلت أخي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ���  �	
�:$�	�L�� : ����9���  
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   وإمنا أزليان ؟ نيأم غري خملوق –الدين 
  .املكان والزمان يقيناً خملوقان أما أزلية املادة فهي خرافة ختلى عنها العلم احلديث :وأقول

  هل اهللا حيل يف املكان الذي خلقه أم خارج املكان ؟: السؤال الرابع :وقلت أخي
دود الحملفمستحيل أن حيل ا ،واخلالق العظيم غري حمدود ،مبا أن املكان خملوق وكل خملوق هو حمدود :وأقول
بل يعود العيب على خواص املادة والزمان  ،وهذا العيب ليس يف اإلله حاشاه سبحانه مطلق القدرة ،يف احملدود

  .واملكان

 ،وخنتلف مع املدرسة الوجودية يف هذه اجلزئية حيث يعتقدون أن الكون هو جوهر اإلله أي أن اإلله هو الكون
  .ضعيفة اجدوالكون هو اإلله لكن هذه األدلة بالنسبة يل 

تقدم  جابات بقدر ماإتقدم  ترتعج ملاذا املدرسة السلفية يعبها أا ال عندي سؤال خارجي لكن أرجو أن ال
  ؟ اجلواب هو فقط جمهول كيف للعقل أن يسلم ذا؟ ؟ وملاذا العرش فارغاً ستواءتربيرات فلم أعرف ما هو اال

وقية؟ إذا وافقت على ذلك فمعىن ذلك أن نرمي وكيف يوصف اإلله بالف ،اإلله على العرش وكيف يعلو
  .لكن ليس يف السماء هذا تناقض ؛بقواعد الفلسفة عرض احلائط كيف يكون اإلله يف السماء

  وكيف يكون فوق وليس له مكان؟

  .مع كل احلب

        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد
  هل ما ثَم موجود إال اخلالق واملخلوق ؟ :قلت أخي: ( أما قولك

  .هذا ما نراه :وأقول

  هل اهللا حيل يف املخلوق أم منفصل عن املخلوق ؟  :قلت أخيو

ضف أن املادة أيستطيع بل ألن اإلله غري مادي و ليس ألنه ال ،اإلله عقالً ال ميكن أن حيل يف املخلوقات :وأقول
  .الحمدودلومستحيل الغري حمدود حيل يف ا ،حمدوة واإلله غري حمدود

أم غري  –ما نادى به الدين وهذا ما أثبته العلم و –والزمان خملوقان  هل املكان:  السؤال الثالث :وقلت أخي
   وإمنا أزليان ؟ نيخملوق

  .أما أزلية املادة فهي خرافة ختلى عنها العلم احلديث ،املكان والزمان يقيناً خملوقان :وأقول

  هل اهللا حيل يف املكان الذي خلقه أم خارج املكان ؟:  السؤال الرابع :وقلت أخي
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الحمدود يف لفمستحيل أن حيل ا ،مبا أن املكان خملوق وكل خملوق هو حمدود واخلالق العظيم غري حمدود :قولوأ
بل يعود العيب على خواص املادة والزمان  ،وهذا العيب ليس يف اإلله حاشاه سبحانه مطلق القدرة ،احملدود

  ."واملكان
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        هيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعتهيثم طلعت....دددد

نتهت املناظرةاا عملي.   

  !!!املفاجأة

   !!!أكرب اهللا

ابن سالم سألتها للزميل عيسى الربويب هي من كالم شيخ اإلأنا  اليت األسئلةهذه  ::::المفاجأةالمفاجأةالمفاجأةالمفاجأة
ابن تيمية بالتأصيل سالم وأجوبة الزميل عيسى الربويب هي نفسها اليت قام شيخ اإل ،تيمية رمحه اهللا

  .���هللا بهوهذه هي عقديتنا وما ندين  ،هلا من الكتاب والسنة

� ��من سالم هي ما استقاه شيخ اإلأنت  وأن أجوبتك ،أنت ن ما تقولهإ :&% �$#" ! �
  :أمرينأحد  يا زميل عيسى أمامأنت  اآلن، والكتاب والسنة

واليت تنادي ا  ،هو بالفعل العقيدة الصحيحة والسلمية والنقيةسالم أن تقرر أن اإلما إ -١   
   .من واقع الكتاب والسنةسالم ا قال به شيخ اإلغري مدرك أجبت مبأنت وأنك و ،الفطرة خاصة

وساعتها نكون قد أقمنا احلجة على كفرك  ،ما أن تراوغ وتالوع وتتملص وتتهرب وتزغبإو - ٢
ا باهللا من عياذً - وأن جحودك هو جحود إنكار ومتلص من اإلميان إىل الكفران ،بعد بيان احلق لك

  .�!�﴾��������I��H��GF��E��D��C��B��A������L��K���������J﴿ - اخلذالن

وكيف يكون فوق وليس له ؟ لكن ليس يف السماء هذا تناقض ؛كيف يكون اإلله يف السماء(: قولكأما 
  .)مكان؟

   .إىل اآلن ال اُصدق أنك مل تفهمأنا  صدقين وساحمين

  !!!؟يا زميل ما هذا الكالم

فصل هذه املسألة يف قرابة عشرين سطريف السماء وليس املقصود السماء  ن اهللاإ :وقلنا ،اأمل ن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �للدكتور عبداهللا الغصن" دعاوى املناوئني لشيخ اإلسالم ابن تيمية  ��� 

  �)١٤(اآلية : سورة النمل �!� 
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أي يف العلو فوق السماء  وإمنا يف السماء ،اهللا ال حيل يف خملوقاتهألن  ؛املادية اليت هي مادة األفالك
والسماء اليت فوقها واليت هي خارج املكان  ،السماء املادية يطلق عليها يف اللغة مساءألن  ؛املادية

  .ألن السماء هي كل ما عالك ؛يف اللغة مساء أيضايطلق عليها 

اهللا ال حيل ألن  ؛سالموهذه من بديهيات اإل ،لكن ليس السماء املادية ؛فاهللا سبحانه يف السماء
فاهللا يف  ،وهي تقع فوق السماء املادية ،وإمنا يف السماء اليت هي خارج حدود املكان ،يف خملوقاته

  .على السماء املادية سبحانه وتعاىل ،السماء

اهللا ال حيل يف خملوقاته ألن  ؛وليس املقصود السماء املادية اليت هي مادة األفالك ، السماءاهللا يف
 ،السماء املادية يطلق عليها يف اللغة مساءألن  ؛أي يف العلو فوق السماء املادية ،وإمنا يف السماء

ألن السماء هي كل ما  ؛يف اللغة مساء أيضاوالسماء اليت فوقها واليت هي خارج املكان يطلق عليها 
  .عالك

  .وتلزم عقلك ،مها لك لعلك تفهم كالمكأقدأنت  وهذه هي أجوبتك
  هل ما ثَم موجود إال اخلالق واملخلوق ؟ :قلت أخي(

  .هذا ما نراه:وأقول

  هل اهللا حيل يف املخلوق أم منفصل عن املخلوق ؟  :وقلت أخي

ضف أن أو ،بل ألن اإلله غري مادي ،ليس ألنه ال يستطيع ،اإلله عقالً ال ميكن أن حيل يف املخلوقات :وأقول
  .الحمدودلومستحيل الغري حمدود حيل يف ا ،املادة حمدوة واإلله غري حمدود

أم غري  –وما نادى به الدين  ،وهذا ما أثبته العلم –هل املكان والزمان خملوقان : السؤال الثالث :وقلت أخي
   وإمنا أزليان ؟ نيخملوق

  .ى عنها العلم احلديثأما أزلية املادة فهي خرافة ختلّ ؛كان والزمان يقيناً خملوقانامل :وأقول

  هل اهللا حيل يف املكان الذي خلقه أم خارج املكان ؟: السؤال الرابع :وقلت أخي

فمستحيل أن حيل االحمدود يف  ،واخلالق العظيم غري حمدود ،مبا أن املكان خملوق وكل خملوق هو حمدود :وأقول
  ).بل يعود العيب على خواص املادة والزمان واملكان ،مطلق القدرة - حاشاه سبحانه - وهذا العيب ليس يف اإلله  ،دوداحمل

وأنه ال حيل يف  ،ه مكانوأنه ال حيد ،ن اهللا خارج املكانإ :تقول أيضايا زميل عيسى الربويب أنت  اآلن
منذ قرابة عشر مداخالت أن ول اهذا ما أحطيب يا زميل ............. ومنفصل عن املكان ،املكان
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  .أوصله لك

 ،على عرشه مستوٍ ،أن اهللا بائن من خلقه ؛وبني كالم أئمة السلفاآلن  ما الفرق بني كالمك
  !!؟..حدود املكانآخر  العرش هوألن  ؛خارج املكانأي  :على عرشه وكلمة مستوٍ

وال جمال  ،تلزمكاآلن  زميل عيسى احلُجةأقسم باهللا يا  -ا ما أُقسم نادرأنا  و -أُقسم باهللا 
  فقد قيدتك احلُجة من مجيع النواحي  ،لك إال التسليم

   .وبفضل اهللا ال مناص

 ،وتسليمك الوحيد غري ذلك ،شهادة أن ال إله إال اهللا حممد رسول اهللا هي مناصك الوحيد
   .مراوغأنت ف

إشكال واحد يف موضوع اأو  ى أن خترج بشبهة واحدةوأحتدا يف حلوار ال يوجد هلا رد
داخليت ماألخرية وهذا حتد.  

  عيسى الربويب
..... لكن حممد رسول اهللا ؛وأنا أشهد أن ال إله إال اخلالق العظيم ،بدايةً أشكرك أخي على دعوتك لإلسالم

  .حتتاج لدارسة

ولكن كيف  ، بالفوقيةوالثاين عن وصف اهللا .األول عن العرش واهللا عز وجل ؛اآلن أجبت أخي على سؤالني
  .الالحمدود مكانافليس  ،يسكن اإلله يف الالحمدود؟ الالحمدود ليس فوق وال أسفل

  .لة وحضرتك مسحت بذلكئفقنا سابقاً أن أسأل مخسة أستافنحن  ،يف نقاش القرآن ةأسئل ٥وبقي 

  هيثم طلعت.د

  فكسرت مغزيل ،اا فلم أجد  لغزيل نساجا رقيقًغزلت هلم غزلً

صلوات اهللا وسالمه  -أنفسهم  نبياءفإن األ :عزائي كما يقول الدكتور حممد سليم العوا لكن
اخللق، ولكنهم استطاعوا أن يبنيوا إىل  احلق الذي بعثوا ألدائهإىل  مل يصلوا بالناس مجيعاً - عليهم

 ،ذلك بقي كافراً ومات على ومن أىب ،هذا احلق للناس أمجعني، من قبله منهم دخل يف دين اهللا
فمهمة أهل العلم وأهل الفكر وأهل الرأي هي بيان احلق، وليست مهمتهم أن يوصلوا الناس 

  .للحق
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   .)الالحمدود مكانافليس  ،ولكن كيف يسكن اإلله يف الالحمدود؟ الالحمدود ليس فوق وال أسفل(: وقولك

  ؟ن يسكن اهللا يف املكان الذي خلقههل تريد أ 

  !!ما هذا التناقض؟

  !!؟مشكلتك هي التحيز أمل تكن

   !!؟أنت تبحث عن حتيز اإلله اآلن

   !!؟حث عن اإلله يف املكان الذي خلقهتب

  !!ما هذا يا رجل

رتك مسحت ضة وحئلفقنا سابقاً أن أسأل مخسة أستافنحن  ،أسأله يف نقاش القرآن ٥وبقي (: أما قولك
  ).بذلك

   .ال مل نتفق على ذلك

   .مل حيدث ذلك

  .لواحدقلت باحلرف اأنت 
وإذا أثبت أن القرآن ال حيتوي على أي خطأ فقد يكون من  ،ة تتنوع بني علمية وفلسفيةئلأس ٧أنا لدي (
  ).لة؟ئفهل توافق على طرح األس اإلله،

مث طرحت  .أحد فلم يجبك ،املواقع واملنتدياتاألسئلة إىل نك ذهبت ذه إ :أيضاوقلت 
   .أنت حموها من جذورها وباعترافك ومتّ ،ت إجابتها مجيعاوبفضل اهللا متّ ،أسئلتك

  :نك لو وجدت إجابة هلا ستعود لإلسالمإ :أيضاوقلت 

  .)إن وجدت هلا إجابات منطقية سأعود لإلسالم(
        وبفضل اهللا أجبنا عن األسئلة كلهاوبفضل اهللا أجبنا عن األسئلة كلهاوبفضل اهللا أجبنا عن األسئلة كلهاوبفضل اهللا أجبنا عن األسئلة كلها

أنت  ننا سرنا يف املناظرة كما حددتإحيث  ؛قسم يف املناظرةآخر  أسئلة القرآن هيكانت و
 ،اإلله يف املفهوم اإلسالميإىل  ،قلنا من مفهوم اإلله يف املفهوم الالدييننتا التك فقدمداخأول يف 
   .القرآنإىل  ،الوحي والرساالتإىل 
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  .اإلسالمإىل  م بالوفاء بوعدك وتعودوأُلزمك أن تقاآلن  فأنا

وتتملص من وعدك الذي  ،وندخل يف حوارات جديدة ،أنك تريد أن تطرح أسئلة جديدةأما 
 ،جمرد التسلية والدردشةإىل  قال باملناظرة من تبيان احلقنتا فهذا ،سالمتين إياه أنك ستعود لإلوعد

   .وصدقين ال أجد الوقت الكايف لذلك ،هلا دون محصلةأول وإضاعة الوقت وحوارات ال 

   .أُلزمك بالوفاء بوعدكأنا  يف النهاية

الزميل متلص من وعده ويريد أن ألن  ؛وأطلب من اإلشراف أن يفصل بيننا بالعدل واحلق
   .هاء املناظرة وإلزامه باحلقنتا يدخل يف حوارات جديدة بعد

وهو  -أقسمت يف مداخليت األخرية أن الزميل مل تبق له حجة يف موضوع البحث أنا  ولذلك
؛وسيلة يلجأ هلا الزميلآخر  ويبدو أن مسألة طرح أسئلة جديدة هي -ا بذلك قد اعترف ضمني 

الشديد على البقاء على وإذا كنت ذا احلرص  ،بقاء على الكفر أطول فترة ممكنةن لنفسه الليضم
فإين  ،ا أطول فترة ممكنةلتسنح لك الفرصة أن تظل كافر ؛ستماتة يف املراوغة والتملصواال ،الكفر

ا على وقيتأكثر منك حرص.    
        اهللا المستعاناهللا المستعاناهللا المستعاناهللا المستعان

        أسأل اهللا لنا ولك الهداية وصالح األمرأسأل اهللا لنا ولك الهداية وصالح األمرأسأل اهللا لنا ولك الهداية وصالح األمرأسأل اهللا لنا ولك الهداية وصالح األمر

   يا
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  عيسى هل تسمي هذه مناظرة ؟؟

هذا أصحاب  وبعيدة كل البعد عن معىن املناظرة املتعارف عليه عند ،هذه ليست مناظرة
ق يضيدون أن ا هلداية الناس مشى معك بوالدكتور هيثم يعرف ذلك ولكنه أثرة للحق وحب ،الشأن

بإمكانك أن تسمي هذا الشريط ، وبال مؤاخذة، قد ال حتسنها يف علوم املناظراتعليك بأساسيات 
وهذا ما كنت تعيبه علينا منذ البداية مع ندمك على التسجيل يف  ، عيسى يسأل والدكتور جييب�

عليك وأن حيرمك من  األسئلةمداخلة للدكتور حبجة أنه يريد أن يستأثر بطرح أول املنتدى بعد 
  ...وحصل خري إن شاء اهللا ،ينا عن ذلكوقد حدث العكس وتغاض ،ذلك

ونرى أنك كنت توافقه يف كثري  ،لزامات كثرية من الدكتورإوهناك  ،هىنتا ا هذا احلوارعملي
وهذا راجع للمنهجية اليت أخربك  ،مث تبين ودم ،مث تبين ودم ،يعين تبين وبعدها دم ،من النقاط

  ...الشبهات من املسلمنيأصحاب  واليت يعاين منها حىت ،عنها الدكتور

أن ما إو ،أن تعلن موقفك النهائي من هذا احلوارما إف ،تلزمك يف كالم خصمك هناك حجج
وقد أثبت لك الدكتور  ،ما مث إال حق وباطلألن  ؛ترفض إعالن موقفك النهائي وال حاجة لتربيره

فإن بقيت على مذهبك مع  ،مداخلة لهأول ومت إتيانه من قواعده يف  ،هشاشة املعتقد الالديين
 ،حرأنت وعدم قدرتك على دفع حججه خبصوص مذهبك ف ،وقوة حجة حماوركعلمك ببطالنه 

وقليل منهم  ،م ومذاهبهم وقبائلهم وعلمائهم وأوطامدياوقد علمنا يقيناً أن الناس يتعصبون أل
��k���j��i��h��g﴿ :واهللا يقول ،من يسري عكس هذا التيار من تلك العصبيات املختلفة

l﴾��� .  

        وأجل وأكرم، واهللا أكبروأجل وأكرم، واهللا أكبروأجل وأكرم، واهللا أكبروأجل وأكرم، واهللا أكبر    واهللا أعلى وأعلم،واهللا أعلى وأعلم،واهللا أعلى وأعلم،واهللا أعلى وأعلم،

        سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون 

        مرسلين مرسلين مرسلين مرسلين ــــلى اللى اللى اللى الــــالم عالم عالم عالم عــــــــوسوسوسوس

        والحمد هللا رب العالمينوالحمد هللا رب العالمينوالحمد هللا رب العالمينوالحمد هللا رب العالمين

   
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �)٢٩(اآلية : سورة الكهف ��� 
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ا يا ربويباحفظ هذه املداخلة جيد:  

  .)ةمل يذق طعمه أهل الديانات وال املالحد ا به من اليقني ماواملعتقد الروبويب ليس هش(: تقولأنت 

  !!معقول ؟يا رجل 

  !!الذي يقول هذا الكالم ؟أنت  هل

 ،مسخ مجيع مقوالتك ومتّ ،ا بعد عنيوأصبحت أثر ،هت بعد ثاين مداخلةنتا يا رجل الالدينية
أنت  ن لكوتبيا عوارهاشخصي.   

   !!طعم الالدينية ؟ :وتأيت لتقول ،حيأو  يا رجل تؤمن بإله ال تعرف هل هو ميت

  !!طعم الالدينية ؟ :وتأيت لتقول ،الأم  يأكل ويشرب وينام تؤمن بإله ال تعرف إن كان

 ،وتعترف أنه مل خيربكم بالغاية من الوجود ومبا بعد املوت ،تؤمن بإله ال تعرف عنه شيئا
  طعم الالدينية ؟ :وتقول

  تؤمن بإله يستوي عنده من يؤمن به ومن يكفر به وتقول طعم الالدينية ؟

وينتصر يف عامله الظامل  ،وال يأخذ على يد الظامل ،ينكر منكرا تؤمن بإله ال يعرف معروفا وال
  طعم الالدينية ؟ :وتقول ،والباغي على الضعيف ،على املظلوم

  طعم الالدينية ؟  :تؤمن بإله متغافل عن خلقه حمايد عن كونه وتقول

  .. .بالعدم ميانقين هذا هو اإلتؤمن بالعدم ؟ صدأم  تؤمن بإلهأنت  هل

 :وتأيت لتقول ،الديانات إغراقا يف الوثنيةأكثر  ال تعرف فيه ميزة واحدة متيزه عن تؤمن مبذهب
  طعم الالدينية ؟ 

يف نسان وكيفية سري اإل ،تؤمن مبذهب ال توجد به قواعد للزواج والطالق واملرياث والقيم
  طعم الالدينية ؟  :وتقول ،احلياة

 ،رتكب بداخله كل أفعال الشيطانوت ،تؤمن مبذهب رب من خالله من تكاليف الشريعة
وكل دساتري العامل اليت ال  ،ا عرض احلائط بكل عقالء العاملوتعترب أن الضمري هو الوازع ضارب
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طعم  :وتقول ،وتعترب أن الشهوة بال عقاب هي فيضان جارف ،ل على الضمري يف شيءتعو
  الالدينية ؟

  دينية ؟طعم الال :وتقول ،الشيطان داخل مذهبك هو ربويب صاحل

إهلك يستوي عنده من يطيعه ومن مبا أن و ،الشيطان داخل مذهبك هو مؤمن بوجود اهللا
  طعم الالدينية ؟  :إذن الشيطان داخل مذهبك هو أفضل منك وتقول ،يعصيه

ألم  ؛هم ربوبيوناألرض مجيع األبالسة والشياطني واخلونة وعباد املال واجلنس على وجه 
طعم  :وتقول ،ديانوجود اهللا لكنهم يهربون من تكاليف الشرائع واألار إنك ا ال يستطيعونمجيع

  الالدينية ؟ 

يا ربويب أنت  ت تعرية مذهبك الكفري تأيتمتّبعد أن و ،بعد كل هذا العار وهذه الفضائح
   .)ن املسلمني ليس هلم دليل عقلي بل تربير فقطأستنتجت من هذا احلوار ا( :وتقول لنا

 ا من هVزالها كVالهاا من هVزالها كVالهاا من هVزالها كVالهاا من هVزالها كVالهاواهللا هزلت حتى بدواهللا هزلت حتى بدواهللا هزلت حتى بدواهللا هزلت حتى بد
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ةدساسال املناظرة  
  الربوبيةحول  املناظرة
  هيثم طلعت.بني د
  الزميل الربوبي  و 

فه يف منتدى التوحيد�
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  هيثم طلعت.د       

   .عدم احليدة وأرجو ،زلت بانتظار الربويب ما

  .دليل عقليأريد أي  ؟..فكرإهلك ي هل

  الربويبالزميل 
من  عام فأنا أفهم التفكري على أنه عملية عقلية يتم وبشكل ، ولكن سأجتهد إلجابته،ادو يل فخيب السؤال

يقيناً،  يءفاهللا يعرف كل ش... وز على اهللاستنتاجات أو قرارات، وهذا ال جيخالهلا معاجلة املدخالت للوصول ال
اهللا علمه أزيل، وقدراته ال حمدودة، وهذا يتناىف ... يءلتايل وباملنطق هو مطلع على كل شوبا يء،فهو خالق كل ش

ما مما يدفعه للتفكري به، وهذا يتناىف مع  يءفكر هو ينقصه علم اليقني خبصوص شفالذي ي... مع وصفه بأنه يفكر
  .صفات اهللا

وعلى )...  كتاب ليبني لنا هذه املسائلنين الربوبيلألسف مل يرتل علينا حنو(ئي خاص يب اجمرد تصور مبد هذا
  .ويهمين أكثر أن أعرف ما وراءه... كل حال أنا مل أفهم قصد الزميل بالسؤال وما وراءه

بغض النظر عن أي من خصائص هذا اخلالق، ( يكفينا أن يوصلنا العقل لإلميان بوجود خالق، نيالربوبي حنن
وأن يوصلنا هذا العقل أيضا لعدم صحة األديان )... وحىت لو كان إهلاً شريراً حىت لو وافقتك جدالً بأنه قد مات،

... ).ع إسقاط أحد ركنيهاما مل تستط(على حق  بيةعندها ستكون الربو... بسبب تناقضها مع العقل واملنطق
ا وأضمها وعندها سوف أؤمن  ،ما أن تكون قابلة لإلثبات بالعقل واملنطقإهي  ،خصائص هذا اخلالق وصفاته

  ملذهيب الربويب، أو ال يكون يف اإلمكان إثباا عقالً، وعندها سوف أصبح ال أدرياً خبصوص هذه الصفة

وال ميكن أن  ،ختصار ال جيباالربوبية هي ب... ء فهم للربوبيةهذه النقطة بالذات أعتقد أن لدى الزميل سو يف
أنا ال أدري فيما يتعلق  :مثالً"... ال أدرياً"ه يصبح الربويب ستخدام العقل فياوفيما ال ميكن ... عارض مع العقلتت

  ... مبسألة غاية اهللا من خلق الكون واإلنسان

وبكل بساطة  .شكراً جزيالً :عتقاد الربويب، فسأقول لكا أثبت يل بالعقل فساد جزء من االعلى ذلك إذ وبناءاً
ختصار الربوبية اليت أعتنقها أنا غري قابلة للنقض، إال ا بيعين... جزء من عقيديت وإمياينوتصبح  ،سأتبىن وجهة نظرك

ثبت يل أأو  ،)صبح ربوبياًأعنها سوف أعتنقه ولن (صحيح ديان ، إذا أثبت يل أن أحد األنيإذا أثبت يل أحد شيئ
  )وعندها سوف أصبح ملحداً(بأن اهللا غري موجود 

النص (يعين أنتم لديكم يأيت أوالً النقل ... عموماً تسقط النقل كوسيلة للحصول على املعرفة والربوبية
أما حنن، فلدينا وسيلة واحدة فقط ).... جتهاد والقياسستحسان وحلد ما االاال(، مث يأيت بعد ذلك العقل )قدسامل

مع النقل، وعندها أما تتهمون العقل بالقصور أو  عقللذا أنتم تواجهون أحياناً مشكلة تعارض ال... هي العقل
ستحالة أن نواجه هذه املشكلة، أما حنن فمن اال).... مسألة العرشكما حدث يف ( تأويل النقل تسارعون يف
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  .أو أثبت عدم وجود اهللا ،ويستحيل أن تضع الربوبية يف مأزق فكري إال إذا أثبت بالعقل واملنطق صحة ديانتك

  حتيايت

  هيثم طلعت.د

  .هذا هو سؤايل ؟الربويب هل إهلك يفكر أيها

 –ظرتهنتا وهذا صراحةً ما –اإلله يفكر على أن قام الربويب بطرح أدلته العقلية إذا  :ةباملناسب
فالتفكري يتنايف مع كلية العلم والقُدرة واإلحاطة والتدبري واحلكمة، وهنا  ،هتنتا تكون املناظرة قد

 قصور كبري لن يستطيع اخلروج منه، فمن مقتضيات التفكري يف فخيكون الربويب قد أوقع نفسه 
ال لتدارك الفهم وقصور اإلدراك وقصور املعرفة وقصور اإلحاطة وقصور العلم، وال يكون التفكري إ

وهكذا -وهذا ال يتناسب مع خالق الكون املُحكم  –رتقاء يف الفهم وحماولة اال ،هذا القصور
  .نور الوحي على ينالديانات الكافرة اليت ال تنبأصحاب  يكون الربويب قد شتم إهله وسبه كعادة

  :ن أنه أكثر جرأة على إهله، وأكثر تطرفًا يف نظراته يقول الربويبزميلنا الربويب تبي اآلن
من خصائص هذا اخلالق،  النظر عن أي  يكفينا أن يوصلنا العقل لإلميان بوجود خالق، بغضنيحنن الربوبي(

احىت لو وافقتك جدالً بأنه قد مات، وحىت لو كان إهلاً شرير (.  

وظن الربويب أنه سينجو من الفخ أكرب فهو يقول لكنه أوقع نفسه يف فخ:  
فكر هو ينقصه علم اليقني فالذي ي... اهللا علمه أزيل، وقدراته ال حمدودة، وهذا يتناىف مع وصفه بأنه يفكر(

  ).ما مما يدفعه للتفكري به، وهذا يتناىف مع صفات اهللا يءخبصوص ش

  !قلي على أن إهلك علمه أزيلأريد الدليل الع واآلن

تعترف بقصور العقل يف تبين خصائص أو  ،ا على علم إهلك األزيلأن تحضر دليالً عقليأما 
  ! وبالتايل ايار الالدينية ،اإلله

  .اإلجابة مباشرةً دون التطرق ملواضيع جانبية أرجو

أكيد على أن الرب يفكر ويتدبر هناك مليارات البشر يستخدمون أيضا الدليل العقلي للت باملناسبة
  . ويعيد حساباته، وتوجد بالكتاب املقدس نصوص كاملة تؤكد أن الرب يفكر ويتدبر ويعيد حساباته

ان نوح ندم هلك اهلالكون بطوفبعد أن ورد يف سفر التكوين اإلصحاح الثامن والتاسع، ف كما
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ألن  ؛نساناإلأجل  من ض أيضااألرال أعود ألعن  :وقال الرب يف قلبه: "الرب على ذلك وقال
 :سفر التكوين[" أيضا أميت كل حي كما فعلتوال أعود  ،شرير منذ حداثتهنسان تصور قلب اإل

  .]٢٢الثامن العدد  احاإلصح

ال ينسى الرب فقد صنع قوس قزح، فمىت أراد أن يهلك الناس بطوفان، يرى قوس قزح  وحىت
أنا  هذه عالمة امليثاق الذي :وقال اهللا: "الكتاب املقدسفال يهلكهم، يقول األول فيتذكر الطوفان 

 وضعت قوسي يف ،أجيال الدهرإىل  واضعه بيين وبينكم وبني كل ذوات األنفس احلية اليت معكم
األرض وتظهر ا على فيكون مىت أنشر سحاب ،األرضالسحاب فتكون عالمة ميثاق بيين وبني 

فمىت كان . .ااملياه طوفان أيضابيين وبينكم فال تكون أذكر ميثاقي الذي إين  ،القوس يف السحاب
ا بني اهللا وبني كل نفس حية يف كل جسد على القوس يف السحاب أبصرهم ألذكر ميثاقا أبدي

  . ]سفر التكوين اإلصحاح التاسع[ ".األرض
. .قدسمليارات من البشر يستخدمون الدليل العقلي لتربير هذا الكالم يف الكتاب املاآلن  يوجد

ألم يستخدمون نفس الدليل العقلي الذي تستخدمونه  ؛و ال تحدثين عن سخافة عقول هؤالء
  تعتربون أن الدليل العقلي حصري على الربوبيني؟أم  ..متاما

فالعقل الذي يرته هو  ،تشترك الديانات الكفرية واملذاهب الربوبية يف سب اإلله وشتمه وهكذا
والبد من النقل إلثبات  ،بعيد، والبد من نور الوحي إىل حد قاصر العقل الذي يوثن، فالعقل

��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö���Õ��Ô��Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï﴿: صفات الكمال هللا عز وجل

ä�������������ã��â�����á��à���ß��Þ��Ý���Ü﴾���.   

����É﴿ :كلي العلم واإلحاطة سبحانه � � �È��Ç� �Æ��ÅÄ�� �Ã��Â��Á��À��¿��¾

��Î��Í��Ì��ËÊ��Ü��Û��Ú���Ù��Ø��×��Ö��Õ��Ô������ � �Ó��Ò��Ñ��Ð��Ï

�Þ����������Ý﴾�!�.   
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���������é��è��ç��æ��å﴿ :هو احمليط بكل شيء بعلمه سبحانه وتعاىل فاهللا ��ä��ã��â���á��à

í��ì�����ë��ê﴾���.   

  !علم إهلك أزيلعلى أن ا أن تحضر دليالً عقليأما ! اآلن

  . ا، وهو اعتماد العقل يف حتديد صفات اإللهأصوهلمن أصل يف أهم تعترف بايار الالدينية  أو

  .الذي وقع فيه الزميل الربويب نأيت للفخ اآلن

ذكاًءا من كثريٍ من الربوبيني، وبالتايل فالزميل الربويب مل يقع أكثر  الزميل الربويب تبني أنه اآلن
فكرإثبات  يف فخا هناك داخل املذهب ا ،أن اإلله يذكاًءا من زميلنا أكثر  لربويب من هووحتم

 أيضاوحتما  نباطي،ستده حسب قدراته العقليه ومنهجه االالربويب، وبالتايل ستتغري صفات اإلله عن
ف ذكاًءا بكثري من زميلنا الربويب، وهذا بداهة ستختلأقل  أنه يوجد داخل املذهب الربويب من هو

جا عن زمالصفات اإلله عنده اختالفًا جذريجيزه الباقءه الباقني، وسيورمبا  ،نويز على اإلله ما ال ي
  .جييز على إهله أن يكون من حجر عظيم يليق بعظمته مثالً

حنن أمامنا عقول ربوبية متباينة؛ عقل الزميل األقل ذكاًءا من الربويب وعقل الزميل الربويب  اآلن
تلف كل نسخ متباينة عن صفات اإلله خت وعقل الزميل األكثر ذكاًءا من الربويب، وبالتايل أمامنا

إىل حد  أعترف أنه رمبا تصل نسخة منهماألخرى، وأنا  ا عن النسخةنسخة منها اختالفًا جذري
سخ تصلالكمال فعليا ستوجد نأي  ، لكن املشكلة الفعلية هيإىل حد الوثنية والصنمية ا لكن حتم
نسخة سيتم جة سيتم إقناع أتباع املذهب باعتماد هذه اعتمادها يف املذهب الربويب، وبأية ح

  النسخة بديالً عن نسخ أُخرى؟

اعتمادها واعتبار أن املؤمنني بالنسخ  ا هل سيتمأكثر رقي لو ظهرت يف املستقبل نسخا وماذا
  السابقة كانوا ال يعرفون اإلله احلقيقي ؟

ي استطاع أن يعرف وعقل حصر ،يتم إقناع أتباع املذهب بوجود نسخة حصرية وكيف
  صفات اإلله احلقيقية؟

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فكرة العقل احلصري والنسخة ألن  من املمكن أن حيدث مترد عام داخل املذهب الربويب؟ أليس
صل وبالتايل ايار كامل أل! احلصرية هي فكرة ال ميكن استيعاا إال يف إطار وحي ورساالت

  !يف الربوبية صولاأل

ل من نسخ أخرى ال ائية يفترضها العقل الواحد مبرور ما الذي جيعل هذه النسخة أفض مث
  السنني والتجارب والنمو الفكري والعقل األدايت؟

حني قبل املوت بلحظات حبيث ال تبقى فرصة إىل  الذايت ميانجيب تأجيل طرح النسخة لإل إذن
سخ أعلى رلطرح نقايذب ا وأكثر.  

واستحالة استحالة  ،العقل معيارا لتحديد صفات اإللهاعتبار سبق يتبني استحالة استحالة  مما
اعتبار النسخ العقلية اليت يفترضها لتحديد صفات اإلله هي نسخ حصرية، ومن هنا يتبني ايار 

   .لها وهو استخدام العقل يف حتديد صفات اإلأصوهلمن أصل الربوبية يف أعظم 

تكون هي املنهج الذي يرتضيه اهللا أو  منا،الربوبية هي ما يريده اهللا أن تكون يستحيل  وعليه
  !لعباده

عقلية أكثر  الوثنية بصورةعادة ا واار معها حلم جديد، إلأصل أصوهلاارت الربوبية يف  لقد
ستداليل عن ال ختتلف الربوبية يف منهجها اال لكن يف الباطن ؛وأكثر حكمة ومنطقية يف الظاهر

تكون  عليهالعقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن، وألن  ؛املاديةنات إغراقًا يف الوثنية والديا أحطّ
والوثنية والفلسفات املادية،  اإلحلاداملذاهب الكُفرية اليت ال ختتلف كثريا عن أحد  الربوبية هي

ويعود الربويب مرةً أخرى ليكتشف أنه من أكفر اخللق وأبعدهم عن اهللا واحلق، يف الوقت الذي 
��j��i��h��g���f��e��d��c﴿ :الذي أتى مبا مل يأت به األوائل ريكان يظن أنه العبق
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  :ـب بزميلنا الربويب مطالَ اآلن

، حيث ظن زميلنا الكفيل بابتالع املذهب الالديين الربويب بأكمله اخلروج من الفخ :أوالً
الربويب أنه خرج من الفخ، فوجد نفسه أمام هسحيقةو ة .  

ا هلذه النسخ الالائية من تصورات اإلله داخل املذهب نريد أن نعرف تفسريا عقلي :ثانيا
  .الربويب

هذه إىل  وكيف يتنهي التحكيم العقلي ؟كيف يحكَم العقل يف أعظم شيء يف الوجود :ثالثًا
فهل يوجد مذهب عرب القرون ذه اهلشاشة  ؟ة من النسخ الالائية لتصورات العقيدة اإلهليةاملأسا

  والضعف والتعددية ؟

  .!! .ه بعدد أتباعهأصولعقالنية من مذهب تتعدد أكثر  صدقين الوثنية •

علم إهلك على أن ب باإلجابة عن السؤال الرئيسي وهو إحضار دليل عقلي مطالَأنت  :رابعا
  .ا وهو اعتماد العقل يف حتديد صفات اإللهأصوهلمن أصل تعترف بايار الالدينية يف أهم أو  زيل،أ

  
  :على طلبك هذا من خالل النقاط التالية ردأس... الفاضل الزميل

 اعتقاد بأن هناك خالقًمواصفات معينة، يتطلب فقط اال ىلربوبية ال يتطلب اإلقرار بإله ذإثبات صحة ا :أوالً
جناح أو فشل  وبالتايل بغض النظر عن صفات هذا اخلالق،... وبأن الوجود مل ينشأ عن طريق الصدفة ،ونللك

 أو غري أزيل ال ميكن أن  يف إجابة سؤالك هذا ال يؤثر على مدى صحة الربوبية، ومسألة أن علم اهللا أزيلنيالربوبي
  .يار الربوبيةتؤدي ال

إذا كانت أزلية علمه هي ..... (الق للكون، وأعتقد أن علمه أزيلفيمكن أن أكون ربويب أؤمن بوجود خ •
  .)األقرب ملنطقي وعقلي اخلاص

• ا، أؤمن بوجود خالق للكون، ولكن أعتقد بأن علمه ليس أزلياً اوميكن أن أكون ربوبيإذا كانت ... (أيض
  )...عدم أزلية علم اهللا هي األقرب ملنطقي وعقلي اخلاص

   :طاملا كانت الصفة منطقية وعقالنية بالنسبة يل ،أو عدم أزلية علم اهللا لن تؤثر يف ربوبييت احلالتني أزلية يف

عن طريق العقل هو موقف جيد الكثري ) مبا ذلك أزلية العلم اإلهلي(عتقاد بإمكانية إثبات الكمال اإلهلي اال :ثانياً
  ...من التأييد من الكثري من املصادر اإلسالمية املعتربة

 الزميل الربويب 
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  .قتباس أدناهكما يف اال... اورين يف املنتدىهذا املوقف لدى احمل وجدت

 ،أن يكون أعظم منه فالذي خيلق الكون فال بد ،قررنا بوجود خالق للكون فمن السهل معرفة صفاتهأ ذاإ
مبا يف نه عامل أ حالم البدوالذي خيلق األ ،نه يدرك كل االمور صغرية و كبريهاأالذي خيلق الذرة و اخللية البد و

 ،نه جبارأيهلك الناس بأنواع املوت البد  لذياو يء،نه يشفي من كل شأس و الذي جعل لكل داء دواء البد النفو
على احلجر و الشجر و البشر الذي كتب املوت و ،رحم الرامحنيأنه أم و رضيعها البد والذي خلق الرمحة بني األ

 ،نه بديعأبدع الكون البد أوالذي  ،نه عليم حكيمأالبد اإلنسان  الذي خلق عقلو ،قوى من اجلميعأنه أالبد 
سلطه عله العاقل الوحيد بني اخلالئق وجوالذي خلق اإلنسان و ،خرنه األول واآلأمن عدم البد  يعالذي خلق اجلمو

عليها البد أنه ميو ،له عليها مجيعازه و فضل األرض على مجيع الكواكب البد أنه ميزها عن غريهاالذي فض  

املوسوعة العقدية مبوقع الدرر (هذا املوقف يف أحد أهم املواقع اإلسالمية اليت تصف العقيدة اإلسالمية  وجدتو

)السنية
 ���

يدرك بأن الرب البد أن يكون كامل الصفات، ولكن هذا ال يعين أن  العقل�: حيث قالت املوسوعة ،

ى سبيل العموم الرب البد أن يكون كامل الصفات لكن يثبت أو ينفي عل ؛العقل يثبت كل صفة بعينها أو ينفيها
  � يدرك بأنه ال بد أن يكون الرب مسيعاً بصرياً: فمثالً ،ساملاً من النقص

من ( أعترف أنه رمبا تصل نسخة منهم  وأنا( :حني قال... هذا املوقف عند حماوري أيضا ووجدت
   .)االكمال فعلي إىل حد) النسخ املتعددة للعقيدة الربوبية

  ... جتهاد ميكن تصور الكمال اإلهلي وأزلية العلم اإلهلياباملنطق البسيط وبدون  :ثالثاً

فلجزم يف صفة من ... بأن اهللا علمه أزيل وبأنه ال يفكر) وال أجزم(أقول أنين أميل للظن  يل حتديداً، بالنسبة
إال إذا كان املنطق الواضح والبسيط (للحدود  ال مييل له الربوبيني عموماً يعتربونه جتديفاً وجتاوزاً يءصفات اهللا ش

بسبب دخوهلا يف (ما تقع نصوصها يف التشبيه يف صفات اهللا  كثرياًبعكس األديان اليت )... يؤكد صحة هذه الصفة
) ستخدام العقل بشكل مضاد للنصاوهو نوع من (يت التأويل بعد ذلك ليأ ؛)بعض تفاصيل طبيعة الذات اإلهلية

  .بيه الذي جاء به النصلنفي ذلك التش

من  يءاملا أقررت بأن اهللا قد خلق كل شاملنطق البسيط ط فب... علم أزيل اعن سبب ميلي للظن بأن اهللا ذأما 
تصور معى احلال لو كان علم اهللا غري ... يءفهو بالضرورة سيكون عليماً بكل شوأنه مطلق القدرة،  ،العدم
وهذا ال يستقيم منطقاً، ... بعض احلقائق عنها جيهلاء خلقها اهللا، ولكنه يف هذه احلالة ستوجد بعض األشي... أزيل

ومن ناحية أخرى فإن املعرفة أو احلقائق أو القوانني هي يف حد ذاا ... فاألوىل باخلالق أن يعرف صفات خملوقاته
ما تشري كل حقائق ك(والكون يسري وفق خطة حمكمة !!!... فكيف خيلقها اهللا مث ال يعرفها... خملوقات إهلية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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قصى ما ميكننا حنن البشر أة اهللا غري حمدودة بوقدر... فكيف يكون جاهالً ا ،هذه اخلطة وضعها اهللا) الكون
فالقدرة والعلم ... ، فال بد إذا ان يكون علمه غري حمدود بنفس احلدود)كما يشهد بذلك خلق الكون(تصوره 

هل علم اهللا أزيل أم (بسؤال أي شخص يقابلك نفس هذا السؤال أردت التبسيط، قم  ولو ،متالزمان بالضررورة
، فسيجاوبك هذا الشخص من عقله ومبنطقه البسيط ولن جياوبك بنص ديين ،،، لن يقول لك بأن علم اهللا )حادث

.... كذا كذا كذا يطألنه باملنطق البس ؛ألن هناك آية كذا تقول كذا، بل سيقول لك بأن علم اهللا أزيل ؛أزيل
شتقاقها من املنطق البسيط، اخرى اليت ننسبها له، واليت يسهل يتكرر يف صفات الكمال اإلهلي األ يءس الشونف

  .املوضوع ال حيتاج ذكاء وال عبقرية، املوضوع تقريباً بديهي

  :اخلالصة

ميكن  يءهو ش) يف ذلك أزلية العلم اإلهليمبا (رتياح بأن إدراك الكمال اإلهلي اما تقدم جيعلين أستنتج ب كل
ا إذً ،بأن هناك من ال يصل للحق ويضل: وال يصح أبداً أن نقول... ستنتاجه عقالً، وبقدر من اليسر والبداهةا

من البشر ممن % ٩٠ذلك ألمكن إعتبار أن ال صحفاحلق هالمي وغري واضح وال ميكن الوصول للحق عقالً، ولو 
وتثبت  ،مبثابة حجة تثبت ضبابية اإلسالم وعدم وضوحهال يؤمنون باإلسالم على ج الكتاب والسنة الصحيح هم 

  .بأن من غري املمكن الوصول لقناعة بصحة اإلسالم عن طريق العقل فقط

باملناسبة هناك مليارات البشر يستخدمون أيضا الدليل العقلي للتأكيد على أن الرب  (: أما قولك
كاملة تؤكد أن الرب يفكر ويتدبر وتوجد بالكتاب املقدس نصوص  ،يفكر ويتدبر ويعيد حساباته

كما ورد يف سفر التكوين اإلصحاح الثامن والتاسع فبعد أن هلك اهلالكون ...ويعيد حساباته
ال أعود ألعن األرض أيضا من أجل : وقال الرب يف قلبه"  :نوح ندم الرب على ذلك وقال طوفانب

" أيضا أميت كل حي كما فعلت  وال أعود، صور قلب اإلنسان شرير منذ حداثتهألن ت ؛اإلنسان
   ].٢٢سفر التكوين اإلصحاح الثامن العدد [

و ال تحدثين .. اآلن مليارات من البشر يستخدمون الدليل العقلي لتربير هذا الكالم يف الكتاب املقدس يوجد
الدليل  أنأم تعتربون  ،يل العقلي الذي تستخدمونه متاماألم يستخدمون نفس الدل ؛عن سخافة عقول هؤالء

   نيالعقلي حصري على الربوبي

فالعقل الذي يرته هو العقل الذي  ،تشترك الديانات الكفرية واملذاهب الربوبية يف سب اإلله وشتمه وهكذا
  " والبد من النقل إلثبات صفات الكمال هللا عز وجل ،فالعقل قاصر إىل حد بعيد والبد من نور الوحي ،يوثن

أنت تقول بأن الكتاب املقدس فيه .... يف هذه املسألة يءبعض الش اطقك غريبأرى من... الفاضل أستاذى
... يءس يستخدمون العقل لتربير ذلك الشواملؤمنني بالكتاب املقد... آيات تشري إىل أن اهللا يفكر ويعيد حساباته

  !عتقاد بأن اهللا يفكرستخدام العقل ميكن أن يؤدي لالاا إذً
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... ها للعقلهذه الكتب ال جمال في... واليت هي مقدسة فقط عند من يقدسها، "املقدسة"سيدي الكتب  يا
وبالطبع املؤمنني ا ... شياء كثرية تنايف أبسط قواعد العقل واملنطق وأنت تعرف ذلك جيداًأالكتاب املقدس يقول 

  :فهم... لنقلالتواءم الصعب بني العقل وا يقيلجأون لنفس األساليب اليت يستخدمها مجيع املؤمنني لتحق

  .أما أن يتهموا العقل بالقصور •

  .لتأويل النص نأو يلجأو •

ال عقالين  يءهم يقرون بأنه ش يءيستحيل أن يقبلوا يف عقيدم ش) أعين املسيحيني واليهود(مع ذلك  ولكنهم
أكداً بأم أن أحبث كنت مت وأنا بدون أن أرجع ألي مصدر وبدون... فهذا يهدم أساس عقيدم... أو ال منطقي

ن هذه الفقرة التوراتية لينفوا عن اهللا صفة التفكري أو الندم، وفعالً كانت تقديري صحيحاً عندما حبثت يف يؤلو

املصادر املسيحية، فوجدت ذلك متاماً
���

.   

ناحية أخرى وبنفس قياسك، فإن القرآن نفسه فيه من اآليات اليت ميكن أن يفهم من ظاهرها بأن اهللا  ومن
واليت ال ميكن تربيرها بضرورة التدرج  ،ويتراجع عن قراراته، وما أكثر اآليات القرآنية الناسخة آليات أخرىيفكر 

وكل هذه ) اخل ...حزن، ضحك، فرح،(إهلية  نفعاالتايف إنزال األحكام، وما أكثر اآليات واألحاديث اليت تصف 
  .بدون تأويلذنا بظاهر النصوص نفعاالت تناقض علم اهللا األزيل لو أخاال

ا وتتهمها ميكن أن يفسر إلزالة هذا التناقض، ولكن ملاذا تتحامل على التوراة إذً يءأنه مع التأويل كل ش أعلم
  .أحيق لكم فقط التأويل وال حيق هلم ذلك... بأا تتهم اإلله بأنه يفكر ويعيد حساباته

  : اخلالصة

وهذا غري ... النصارى يدعون بأن اهللا يفكرشديد، املشكلة تكمن فقط يف ظنك اخلاطئ بأن  ختصاراب
متاما كما يؤول ... النصارى يؤولون النص الذي سقته أنت لينفوا عن اهللا صفة التفكري واحلرية والندم... صحيح

يثبت بأن العقل والتفكري السليم  نصوتأويل النصارى هلذا ال... كل املؤمنني نصوصهم حني تعارض العقل
لذا ملا رأى النصارى تعارض هذه الفقرة التوراتية مع العقل قاموا ... اإلله يفكر أو يغري رأية يتعارضان مع فكرة أن

يعين الدليل هو ضدك وليس يف صاحلك، فهو يثبت بداهة فكرة أزلية علم اهللا االزيل وتوافقها مع العقل ... بتأويلها
  .)مثل صفات الكمال اإلهلي األخرى هامثل(

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�1�  http://www.gotquestions.org/Arabic/Arabic-God-change-mind.html. 
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  هيثم طلعت.د

  :الربوبية كمذهب باعتراف الزميل الربويب احملاور اية

إذا كانت أزلية ..... (فيمكن أن أكون ربويب أؤمن بوجود خالق للكون، وأعتقد أن علمه أزيل(: يقول هو
وميكن أن أكون ربويب أيضا، أؤمن بوجود خالق للكون، ولكن أعتقد ) علمه هي األقرب ملنطقي وعقلي اخلاص

احلالتني أزلية أو عدم  يف ،إذا كانت عدم أزلية علم اهللا هي األقرب ملنطقي وعقلي اخلاص... (بأن علمه ليس أزلياً
  ).أزلية علم اهللا لن تؤثر يف ربوبييت طاملا كانت الصفة منطقية وعقالنية بالنسبة يل

وال ميكن  ،ال ميكن التفكري يف النسيب إىل مبا هو نسيب(: القاعدة املعرفية يا زميلنا تقول
  .)لتفكري يف املُطلق إال مبا هو مطلقا

ال  يءاجلزم يف صفة من صفات اهللا ش" : هذه القاعدة على كالم الربويب السابق والتايل بتطبيق
  ."ن عموماً يعتربونه جتديفاً وجتاوزاً للحدودومييل له الربوبي

  . يف املذهب الربويب هو نسيب وليس مطلق الرب :الناتج يكون
  انتهى الحوار 

  نتهت الربوبية ا

  .انتهت المناظرة

  ". شتم اإلله" الواقع هذا ربويب ال ميلك احلد األدين من احترام إهله، وهذا ناتج الربوبية يف

نسبية صفاته  -الزميل يقول أن الربوبيني يجمعون على نسبية اإلله ! نسيب أيها الربوبيون إهلكم
  "ورمبا ال يكون كذلك  اكون علم اإلله أزليرمبا ي" فال ميكن اجلزم بوجود صفاته من عدمها  -

 مياناإل= بآهلة بشرية عديدة  مياناإل= باحلجر  مياناإل= بالعدم  مياناإل= بنسبية اإلله  مياناإل
  .بالشيء ونقيضه يف آن واحد

  .اية الربوبية كمذهب إا

بت الكون مطلقة سرعة الضوء مطلقة وقوانني الثرموديناميك مطلقة وثواأن تكون يعقل  هل
  وخالقها نسيب ؟ 
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يعقل أن يسمح اهللا لنا بتحديد سرعة الضوء بامللليلمتر يف مسافات تبلغ آالف الكيلومترات  هل
يف الثانية الواحدة، وال يسمح لنا أن نعرف صفات خالق األكوان ويتركنا أمام عبث عقلي ساذج 

  .نين مجيع الربوبيني كذلك حيارى تائهال يستطيع حماوري أن يثبت صفة من صفات اهللا، وجيزم أ

ال مييل له الربوبيني عموماً يعتربونه جتديفاً وجتاوزاً  يءاجلزم يف صفة من صفات اهللا ش(: الربويب يقول
  .)للحدود

  !شتما لإلله يا رجل كفاكم

  !سبا ملن تؤمنون بوجوده كفاكم

زم بصفة من صفاته ويف نفس ميكن أن جتو ،تعترف أن العقل قاصر يف معرفة صفات اإللهأنت 
  . العقل الذي جيزم هو العقل الذي ينفي. .جتزم بنفيهاميكن أن  وقتال

  ؟ ا يا رجلما زلت ربوبي هل

  بقي يا رجل؟ ماذا

  يفرضها العقل وإال لظل يف حرية أبد الدهر؟  -الدين-حتمية النقل :أناآلن  تتفق معي أال

عن طريق العقل هو موقف ) مبا ذلك أزلية العلم اإلهلي(مال اإلهلي عتقاد بإمكانية إثبات الكاال(: تقولأنت 
  .)جيد الكثري من التأييد من الكثري من املصادر اإلسالمية املعتربة

  !!باملصادر اإلسالمية املعتربة ؟أو  باملسلمنيأنت  دخلك ما

  عقيدتنا؟إىل  ضيقنا عليكم املسالك تذهبونأو  كلما ضاقت بكم السبل ملاذا

  !!ية والربوبية خمصصة للحديث عن اإلسالم؟اإلحلادمن املداخالت يف منتدياتكم % ٩٥ املاذ

تعجزون عن تكملة حوار من أوله آلخره يف عقيدتكم ومذهبكم دون التطرق لعقيدة  ملاذا
  !!اآلخر؟
  ما دخل العقيدة اإلسالمية باحلوار؟ اآلن

تسلم بإفالس املذهب وعقم أو  ،أن تعطينا حججك على مذهبك دون التطرق لآلخرأما 
   .العقل



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

 ةإذا كانت لك أدلتك املستقل احلوار خمصص للحديث عن صفات اإلله يف الالدينية، هذا
فقد حكمت على مذهبك بالضياع  كنت ال تناقش إال بناًءا على ما عند اآلخر،إذا  ..فحيهال

  .حنالل الذايتواال

  ).لم أزيلع اأما عن سبب ميلي للظن بأن اهللا ذ(: قولكأما 

ال مييل لذلك وال يظن، ويرى أن علم اإلله آخر  زميلك ربويب يعين ؟وتظن متيل ؟وللظن ميلك
  غري أزيل ؟ 

أن هناك نسخ ال ائية من تصورات اإلله داخل املذهب الربويب، وتتعدد بتعدد اآلن  أيقنت هل
  أفراد املذهب وتتعدد بتعدد التجارب الشخصية واخلربات لكل عضو ؟

أصل أصول املذهب أن العقل الذي يؤله هو العقل الذي يوثن، وهذا يسقط اآلن  أيقنت هل
  ؟ الربويب

أو  يعقل أن يترك خالق األكوان العقل داخل هذه املتاهة الفكرية والظنيات والتخمينات، هل
  ؟ بتعبريك الظن وامليل

مليار جزء مبنتهى الضبط  بتحديد ثوابت الكون جبزء من مليارنسان يعقل أن يسمح اهللا لإل هل
  واإلتقان، ويترك أهم شيء يف الوجود بدون شاهد و يترك معرفته للظن وامليل واهلوى؟

  !أجاب عن السؤالأخريا  زميلنا الربويب أحضر لنا الدليل العقلي على علم اإلله األزيل، لكن

الة ستوجد بعض األشياء خلقها يف هذه احل... تصور معى احلال لو كان علم اهللا غري أزيل(: يقول الربويب
  .)..وهذا ال يستقيم منطقاً، فاألوىل باخلالق أن يعرف صفات خملوقاته... اهللا، ولكنه جيهل بعض احلقائق عنها

  !!رجل معقول ؟ هل هذا هو الدليل العقلي على علم اإلله األزيل ؟ يا

ستوجد بعض األشياء يف هذه احلالة . .تصور لو كان علم مربمج الكمبيوتر غري أزيل طيب
  إذن علم مربمج الكمبيوتر أزيل ؟ . .داخل الداوئر اإللكترونية للكمبيوتر جيهل بعض احلقائق عنها

ومل يكن يعرف فائدته وبعد  Λتصدق أن أينشتاين وضع يف معادالته الثابت الكوين المبدا  هل
  اكتشاف فائدة الثابت الكوين ؟ سنة متّ ٨٥

  .!!.يصنع الصانع ما ال يعرف كل أبعادهمن اجلائز عقالً أن  إذن
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يف هذه احلالة ستوجد بعض األشياء خلقها ... تصور معى احلال لو كان علم اهللا غري أزيل( :عندما تقول مث
  ).اهللا، ولكنه جيهل بعض احلقائق عنها

  علم إهلك أزيل ؟ على أن هو الدليل العقلي أين  ..ا أن علم إهلك أزيلال يثبت عقلي هذا

علم إهلك أزيل هو أن هذا جييز أن توجد بعض األشياء جيهل بعض على أن الدليل العقلي  هل
  احلقائق عنها ؟ هل هذا هو الدليل العقلي يا رجل ؟ 

شاشات البالزما جيهل كيفية تناسق اإللكترونات داخل الشاشة حبيث ال تترك ثغرات  صانع
اإللكترونات فيما بينها لتصل هلذا أصل وغري ممتلئة وبالتايل ثقوب مظلمة، وال يعرف كيف تت

التناسق البديع، ومع ذلك يصنع الشاشات وينتجها بكميات مليونية، فمسألة تناسق اإللكترونات 
يعرف كيف حيدث أحد  وال -ا جمهوله فيزيائي -ألة غري معروفة البالزما هي مس شاشاتداخل 

البالزما بكميات مليونية، فاجلهل ذه  بني اإللكترونات، ومع ذلك يتم تصنيع شاشاتصل االتو
  .األمور مل مينع من تصنيعها

  !زالت اإلجابة فارغة ما

ا وهو أصل أصوهلعلم إهلك أزيل، تنهار الربوبية يف على أن ا واحدا مل متلك دليالً عقلي إذا
  .به مياناعتماد العقل يف حتديد صفات اإلله واإل

ياسك، فإن القرآن نفسه فيه من اآليات اليت ميكن أن يفهم من ومن ناحية أخرى وبنفس ق(: قولكأما 
  ).ظاهرها بأن اهللا يفكر ويتراجع عن قراراته

  ؟ أنت بالقرآن رجل ما دخلك يا

  !يكون هناك حوار حول القرآن أطرح أدلتك العبقرية اليت مل يكتشفها جهابذة األمة عندما

  . ب الربويبالشريط خمصص للحوار حول صفات اإلله يف املذه هذا

  .املقدرة على الدفاع عن مذهبك، دون التطرق لعقيدة األخر على الرحب والسعة عندك

ا باعترافك، يوقعك يف حرج شديد لبطالنه عقلي ومفلس ومذهبك ال يسعفك ومذهبك عاجز
  .ال بأس أن تنسحب

  .فلن جيدي يف الدفاع عن مذهبك ،اللف والدوران وحماولة التملصأما 
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  ! صاح يا

  : متثل أكرب ضربة للمذهب الربويب لوثنيةا

يؤمنون بتصورات خاطئة للعقيدة اإلهلية معتمدين  -الوثنيني–يوجد املليارات من البشر  سيظل
 عقلية، وبنفس الثقة اليت يتحدث ا الربوبيون عن الذات اإلهلية، فإن كانأدلة على  أيضايف ذلك 

 لهشيء ونقيضه يف آن واحد، فكيف يسلمنا اإلعتقاد بالالعقل مصدر خلل وتشويش ومصدر اال
كيف يسلمنا هلذا التشويش . .للعقل يف هذه القضية اخلطرية للغاية، بل هي أخطر شيء يف الوجود

حيسم القضية ؟ هل يعقل أن جيعلنا نصل لليقني يف مسائل فيزيائية مادية  -ديين- واإلرباك دون نقل
  الوجود وغاية كل البشرية ؟أصل قني يف ومعادالت قاصرة الفائدة وال نصل للي

  .!!.شتامني لإلله ولدم البشريةأكرب  مأنت صدقين

  ما زلت تماري يف ضرورية النقل؟ هل

æŁaZ@ @

  الفرق بني الربويب وبني الشيطان ؟  ما

  ميكن اعتبار الشيطان ربويب صاحل والعكس صحيح ؟  أال

  ؟  الشيطان مؤمنا بوجود اهللا ؟ هل تنكر ذلك أليس

؟ إذن هنيئًا للشيطان  -ألستم جتهلون غاية الوجود  - يستوي عندكم الراهب والفاجر  أليس
  ! مبذهبكم الرائع

  . الذي جيد فيه الشيطان ما يربر ضالالته هو حتما مذهب شيطاين املذهب

  الفرق بني الربويب وبني عباد املال واجلنس ؟ ما

  . هتمام الكايف بتكاليف شرائع الدينالوقت وال اال يس عندهماملال واجلنس يؤمنون بوجود اهللا ول عباد

ا ذات اإلهلية إذن من احلماقة عقليأنه يستوي يف مذهبكم أفجر الناس وأرهب الناس لل ومبا
إذا كان كُل أمل : "تضييع الوقت يف مماحكات ميتافيزيقية، وكما يقول املفكر اإلجنليزي جون لوك

 ليسعامل، وإذا كنا نستمتع باحليـاة هنا يف هذه الدنيـا فحسب، فقاصرا على هذا النسان اإل
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ـًا للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء   ".غريبا وال جمافي

بوجود  ميانويف نفس الوقت يكون اإل ،يؤمن بوجود اهللاألرض يوجد مذهب على وجه  هل
  اهللا كعدمه ؟ 

  لحد ؟الفرق بني الربويب وامل ما

ار ومفاوز ال صولاألأصل الربويب وامللحد خمتلفان يف  اظاهريهلاأول ، وبينهما أودية وأ.!!.  

يف الواقع هذا الفرق الشديد ال أثر له يف العمل، وهذا من أعجب العجب، أن يكون  لكن
ود إله الفريقان على عقيدتني متعارضتني وىف نفس الوقت على نفس العمل، أحدمها يعتقد بعدم وج

ورغم ذلك فهم ال يتميزون ىف السلوك والعمل إال من باب الذائقة . .واآلخر يعتقد ىف وجود إله
  فما هذا اإلله الذي وجوده كعدمه؟  !شخصيةال

  !ما زلت داخل الفخأنت  النهاية يف

ا بوجود نسخ الائية من تصورات اإلله داخل الذي وقعت فيه هو اعترافك ضمني والفخ
لربويب، حيث تتعدد النسخ بتعدد أتباع املذهب وبتعدد قدرام العقلية والتغريات املزاجية املذهب ا

كيف باهللا عليك يحكَم العقل يف أعظم شيء يف الوجود، .. .والنمو الفكري لكل فرد منهم
فهل سخ الالائية لتصورات العقيدة اإلهلية، إىل هذه املأساة من الن يتنهي التحكيم العقلي يفوك

عقالنية من أكثر  يوجد مذهب عرب القرون ذه اهلشاشة والضعف والتعددية ؟ أليست الوثنية
  ه بعدد أتباعه ؟أصولمذهب تتعدد 

  : ـالزميل الربويب مطالب ب اآلن

  .اإلجابة عن السؤال الرئيسي الذي مل جند له جوابا حىت اآلن - ١

  .اخلروج من الفخ الذي أوقع نفسه فيه - ٢

  ؟ أم يف النهاية احملصلة واحدة جد فرق بني الربويب والشيطان يف العقيدة والعملهل يو - ٣

  ؟أم أيضا يف النهاية احملصلة واحدة هل يوجد فرق بني الربويب وعباد املال واجلنس، - ٤

  ؟ يف النهاية ستكون احملصلة واحدة مرةً أخرىأم  هل يوجد فرق بني الربويب وامللحد، - ٥
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ريقة اليت تروق لك مث تبين عليه أنت تفهم كالمي بالط... سلوبك يف احلوار عجيبأر، جد يا دكتو عن

  !! نتصار وإاء املناظرةاا إلعالن ستنتاجات خاطئة، ومستعجل جدا

نسخ عن صفات اإلله ختتلف كل  أمامنا أربع( :وأعتمد على قولك ،أن أستعمل نفس طريقتك ميكنين
وأنا أعترف أنه رمبا تصل نسخة منهم إىل حد الكمال  ،خة األخرىا عن النسنسخة اختالفا جذري

افعلي(.  

نتهت، فهذا اإلقرار الذي قدمته أنت كايف جداً بالنسبة يل إلثبات صحة عقيديت اأقول لك بأن املناظرة  مث
  ) بالطبع ما مل ينقض أحد ركنيها عرب إثبات صحة أحد األديان أو إثبات عدم وجود إله(الربوبية 

فال ... ال يضري الربوبية) بفرض وجوده(فهم خاطئ بني الربوبيون لطبيعة وخصائص الذات اإلهلية  ووجود
واإلسالم مثالً تدرك صحته بالعقل، ... يضري أي حقيقة يف هذا الكون وجود من حييد عنها ويعجز عن إستيعاا

، فهل يضري ذلك "بشكله السلفي األمثل"من البشر ممن مل يصلوا لقناعة عقلية بصحة اإلسالم % ٩٠ولكن هناك 
ستحالة الوصول لقناعة اعين ضبابية اإلسالم وعدم وضوحه وأو يدفعنا للقول بأن تفاوت أفهام البشر ي ،اإلسالم

  بصحتة عن طريق العقل ؟؟؟

نك ميكنك أن جتعل هذه املناظرة نزهة عقلية مجيلة وذات فائدة مجة يل ولك ولكل من يتابعها، وميك :ملحوظة
ولعلك تعرف أن سياسية الصوت العايل يف املناظرات تأيت دائماً بنتائج ... أن جتعلها غري ذلك، واخليار متروك لك

  .عكسية

عتبار النقاط ولو أخذت يف اال... فكاركلها تدور حول نفس األ) مداخالت ٧أو  ٦... (املتعددة مداخالتك
وأرجو أن ... فأرجو تأمل هذه النقاط بعمق... ى كل ما طرحتهالتالية اليت سأسردها، ستجد فيها رداً شافياً عل

  :وإليك بتلك النقاط... بيننا إلختالفيكون ردك القادم مبنياً على هذه النقاط فقط، فهي تلخص ا

ونفي صحة األديان ) بغض النظر عن طبيعة هذا اخلالق(عتقاد بوجود خالق للكون تقوم على اال الربوبية -١
يبدأ من نقطة رفض اإلحلاد (وميكن يف هذا الصدد فهم الربوبية كخط متصل .... غريفقط ال ... احلالية

داخل الطيف (هذه النقاط  ضويف هذا اخلط عدد ال ائي من النقاط، بع) وينتهي يف نقطة رفض األديان
 فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به، وبعض هذه النقاط" الأدرية"تنظر لصفات اإلله نظرة ) الربويب

تتعدى مسألة وصف اإلله بالكمال لتفترض نوعاً من التدخل من هذا اإلله يف حياة البشر ويف سري 
طاملا مل تتجاوز (وكل هذه النقاط هي مرحب ا ومعترف ا داخل إطار التنوع الربويب ... الكون

   .)حدي ذلك اخلط

 الزميل الربويب 
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على الوجه األكمل ويعرفوا صفاته وجهة نظر ربوبية فإن اإلله ال يطالب البشر بأن يدركوا خصائصه  من -٢
... فليس هناك نار مثالً تنتظر من خيطئ يف وصف اإلله بوصوف الكمال ،)كما يف اإلسالم(على حقيقتها 

حسب املعتقد (صفاته احلقيقية  نولو كان اإلله يأبه بذلك فعالً أو يريد أن يعرفه البشر حق املعرفة ويدركو
ائق بديهية واضحة ال عرفة يف قلوب البشر مجيعاً، أو جعل من صفاته حقلقام اهللا بإلقاء هذه امل) الربويب

  ... ثنان حول أن لون اللنب أبيض تقريباً وأن الشمس حارة نسبياًاثنان، كما خيتلف اخيتلف فيها 
، ىوبيون يبنون قناعام كال على حدناحية أخرى فالربوبية ال تلزم معتنقيها مبعتقد رمسي حمدد، والرب من -٣

الربوبية تدعو أتباعها فقط لإللتزام مبقتضيات العقل واملنطق .... يس لديهم نص مقدس وال رجال دينفل
، دون التقيد بنص والتفكريواملنهج الصحيح يف الوصول للمعرفة، وإتباع منهج صحيح يف البحث 

وهن أو خوف من مكر اهللا أو من كيد الشيطان، أو خوف من التعرض لشبهة حبجة أا ت" مقدس"
بالعكس الشك (اهلمة، ودون حجب العقل خوفاً من شك يودي للطرد من رمحة اهللا وخلود يف النار، 

  .)عندنا مرحب به وحممود
تصاف الذات اإلهلية بصفات الكمال، أنا أؤمن ال اإلهلي ويف الواقع معظمهم يؤمنون بالكما الربوبيون -٤

 يؤمن نيمن مر ذا املنتدى من الربوبي لبذلك، والزميل عيسى الربويب يؤمن بذلك، وأحسب أن ك
  .وفكرة الكمال اإلهلي عموماً هي الفكرة السائدة داخل التيار الربويب... بذلك

نطالقاً من ايتعلق ببعض أو كل صفات اخلالق،  فيما" ال أدري" يفضلون تبين موقف نيالربوبي بعض -٥
ولكن ال يوجد ربويب واحد ينفي صفة ... هقناعتهم بأن العقل البشري عاجز متاما عن إدراك حقيقة اإلل

هلية يفعلون ذلك اإل اتومن يتخذون موقفاً ال أدرياً بالنسبة لصفات الذ... من صفات الكمال عن اهللا
ستيعاب صفات اهللا عن طريق العقل، ومن منطلق أن تلك الصفات هي وصوف امن منطلق صعوبة 

ت البشرية اليت قد ال تصلح يف التعبري عن حقيقة بشرية مصنوعة بواسطة العقل البشري ووفق التصورا
  .صفات الكمال نمتالك اإلله لصفة ماوليس من منطلق وجود شك يف ... يةالذات اإلهل

يؤمن بذلك ... البشري ووفقاً ملعطياته احلالية قادر على إدراك حقيقة إتصاف اهللا بصفات الكمال العقل -٦
والقرآن يشري لذلك ضمناً ... ن املسلمني، وغريهم من البشرمعظم الربوبني ويؤمن بذلك أيضا الكثري م

وضوح مع حقيقة حىت النصارى الذين تتعارض نصوصهم ب)... لو كان فيهما آهلة إال اهللا لفسدتا(
ألا االقرب للعقل  ؛تصاف اهللا بصفات الكمال، قاموا بتأويل النصوص إلثبات صفة الكمال اإلهليا

  .واملنطق
بسبب ) إذا كانت هذه احلقيقة على درجة كافية من الوضوح(لى إدراك حقيقة ما قدرة البعض ع عدم -٧

ال يضري تلك احلقيقة، وال  يءش هو) ضعف يف منهج البحث أو خطأ املعطيات أو بسبب قلة اإلطالع
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غري  رىستعمال وسيلة أخام على إدراك تلك احلقيقة يستوجب يربر القول بأن تفاوت الناس يف قدر
لتزام احلق يعد عيباً اعن إدراك احلقائق و) ىت الغالبيةأو ح(ولو كان حيد البعض ... راكهاالعقل إلد

ونقصاً حيسب على هذا احلق، لكان األوىل هو إام اإلسالم الذي مل يؤمن به يف شكله السلفي الصحيح 
رفة الدين وأنه يستحيل مع ،ايبمن البشر، فهل يصح القول بأن اإلسالم غامض وضب% ١٠إال أقل من 

  ؟الصحيح بإستخدام العقل

دعاءاتك، ويف ابويب، وهو كايف يف نظري لدحض كل خالصة ما أريد شرحه وإيصاله عن املذهب الر هذه
قوم بالربط بني هذه النقاط وبني ما ورد يف مداخالتك من هجوم على الربوبية، ألبني لك كيف أاملداخلة القادمة س

  .هلا لكلعدم فهمك هلذه النقاط أو إمها أن هجومك هو قائم باألساس نتيجة

  هيثم طلعت.د

 ،أنت تفهم كالمي بالطريقة اليت تروق لك... عن جد يا دكتور، إسلوبك يف احلوار عجيب(: يقول الربويب
  ).!!نتصار وإاء املناظرةاجات خاطئة، ومستعجل جداً إلعالن ستنتاامث تبين عليه 

        ت وبأدلتك العقلية أنتت وبأدلتك العقلية أنتت وبأدلتك العقلية أنتت وبأدلتك العقلية أنتنتهت يا زميل باعترافك أننتهت يا زميل باعترافك أننتهت يا زميل باعترافك أننتهت يا زميل باعترافك أنااااالمناظرة المناظرة المناظرة المناظرة 

الذي أجهزت على املذهب وأصبح املذهب أنت  ركز معي قليالً حىت أُريك كيف أنك اآلن
  ! باعترافك جمرد فخ كبري

  .رجاًءا ركز قليالً يف الكالم اآلن

عام  وبشكل ،السؤال يبدو يل فخاً، ولكن سأجتهد إلجابته(: قلتأنت  ؟سألتك هل إهلك يفكر عندما
ستنتاجات أو قرارات، وهذا ال خالهلا معاجلة املدخالت للوصول اللتفكري على أنه عملية عقلية يتم من فأنا أفهم ا

... يءلتايل وباملنطق هو مطلع على كل شوبا يء،يقيناً، فهو خالق كل ش يءفاهللا يعرف كل ش... وز على اهللاجي
فكر هو ينقصه علم اليقني خبصوص فالذي ي... كراهللا علمه أزيل، وقدراته ال حمدودة، وهذا يتناىف مع وصفه بأنه يف

  .)ما مما يدفعه للتفكري به، وهذا يتناىف مع صفات اهللا يءش

 ،وانتهى املذهب ،هت الربوبيةنتا ن اإلله يفكر، إذنإ :ا فلو قلتالسؤال كان فخ وبالفعل
  . وانتهت املناظرة كما فصلنا من قبل

واعترفت أن املذهب  -سبحان اهللا  -فس الفخ يف نأنت  مبداخلتني بالضبط؛ وقعت وبعدها
، عدم اجلزم بصفات لإلله، احتمال الشيء ونقيضه على اإلله ،الربويب يقول بنسبية صفات اإلله
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احتمال يكون علم اإلله أزيل واحتمال يكون علم اإلله غري أزيل، وكلتا احلالتني وكال التصورين 
: حيث قلتأنت  ا صحيح املذهب وهذا باعترافكوكالمه ،عن اإلله كالمها يقول ما املذهب

تنظر لصفات اإلله نظرة ) داخل الطيف الربويب(ويف هذا اخلط عدد ال ائي من النقاط، بعض هذه النقاط (
بالكمال لتفترض  لهفترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به، وبعض هذه النقاط تتعدى مسألة وصف اإل" الأدرية"

وكل هذه النقاط هي مرحب ا ومعترف ا ... اإلله يف حياة البشر ويف سري الكوننوعاً من التدخل من هذا 
  ).داخل إطار التنوع الربويب

أن النسخ الالائية لتصور اإلله يف املذهب الربويب أي  )داخل الطيف الربويب( الحظ الكلمة إذن
أصل وإمنا هي  ،ذهبليست خطأ يف املذهب، وليست خروجا على املذهب وليست متردا على امل

  .املذهب

  . من مسلمات املذهبأمر القول بالشيء ونقيضه هو  إذن

  .وانتهت املناظرة -الذي كنت حتذر منه  -األول وقعت يف الفخ أنت  إذن

مث أتيت بعد مداخلتني  .ن الرب يفكرإ :كنت حتذر أن تقع يف الفخ وحتذر أن تقول لقد
املذهب، وتقول جبواز القول بالشيء ونقيضه، وتقول  بالضبط لتقول بالنسبية على اإلله داخل

  . بوجود نسخ ال ائية لتصورات اإلله داخل املذهب

  . جيوز القول بأن اإلله يفكر داخل املذهب إذن

  ! لكنك أوقعت املذهب بأكمله داخل الفخ ؛أنقذت نفسك من الوقوع يف الفخأنت  بالفعل

فمناظرتنا  ،وال يعنيين تصورك الشخصي لإلله ،زميليا أنت  هنا ال نتناظر حول معتقدك وحنن
  .حول املذهب إمجاالً، وحول ما يقول به املذهب وليس حول تصورك الشخصي

  ؟ماذا تبقى يا زميل إذن

  .نتهت املناظرةا لقد

  . الربوبية انتهت

  .نأيت لتفنيد مداخلة زميلنا الربويب حيث أوقع نفسه يف مغالطات منطقية كثرية اآلن
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 لطبيعة نيوجود فهم خاطئ بني الربوبي و(: اجلديد الذي وقع فيه زميلنا الربويب حني قال خالف
فال يضري أي حقيقة يف هذا الكون وجود من حييد ... ال يضري الربوبية) بفرض وجوده(وخصائص الذات اإلهلية 

من البشر ممن مل يصلوا  %٩٠واإلسالم مثالً تدرك صحته بالعقل، ولكن هناك ... ستيعاااويعجز عن  ،عنها
، فهل يضري ذلك اإلسالم أو يدفعنا للقول بأن تفاوت أفهام "بشكله السلفي األمثل"لقناعة عقلية بصحة اإلسالم 

  ).ستحالة الوصول لقناعة بصحتة عن طريق العقل ؟؟؟او ،اإلسالم وعدم وضوحهالبشر يعين ضبابية 
ربويب هي خطأ يف املذهب وخروج على روح النسخ الالائية لتصور اإلله يف املذهب ال هل
  ؟أصل املذهبأا أم  املذهب

  : بصيغة أخرى السؤال

جيوز ( :وقلتأنت  التصورات الالائية للذات اإلهلية والقول بالشيء ونقيضه كما اعترفت هل
  .)زيل وجيوز أن يكون غري ذلكأأن يكون علم اإلله 

أا أطياف أم  مترد على املذهب وكفر باملذهب،هذه التصورات الالائية املتناقضة هي  هل
  املذهب املتنوعة ووجوهه الكثرية ؟

  :بصيغة ثالثة السؤال

األطياف الالائية لوصف اإلله داخل املذهب الربويب، هي ما يقول به املذهب وكلها حتت  هل
  أا متثل ربوبية غري سليمة ؟أم  خط املذهب

ويف هذا اخلط عدد ال ائي من النقاط، بعض هذه ( :داخلتكإجابتك مشكورة موجودة داخل م اآلن
فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به، وبعض " الأدرية"تنظر لصفات اإلله نظرة ) داخل الطيف الربويب(النقاط 

لتفترض نوعاً من التدخل من هذا اإلله يف حياة البشر ويف سري  ؛هذه النقاط تتعدى مسألة وصف اإلله بالكمال
طاملا مل تتجاوز حدي ذلك �وكل هذه النقاط هي مرحب ا ومعترف ا داخل إطار التنوع الربويب ... نالكو

  ). اخلط

وجود فهم خاطئ بني الربوبيون لطبيعة ( :هل اتضح لك مما سبق أنه ال يوجد شيء امسهاآلن  إذن
  ؟)وخصائص الذات اإلهلية

وضمن املذهب الربويب وداخل  ،الربويبللذات اإلهلية، سيقع ضمن اخلط  ئفهم خاط أي ألن
  ! احلظرية الربوبية
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شيء عن أي  للذات اإلهلية هذه الكلمة تدل على أنك ال تفهم ئإن كلمة فهم خاط بل
  ! الربوبية

دلة كُل فهم للذات اإلهلية داخل املذهب الربويب هو فهم صحيح وسليم طاملا كان باأل ألن
   .العقلية

  !!داخل املذهب الربويب؟ ئأين لك بوجود فهم خاط فمن

فهم داخل املذهب الربويب حتما هو فهم صحيح، ولذا يوجد عدد ال ائي من التصورت  كل
به بل وأكدت عليه، إذن هذه األفهام الالائية أنت  لإلله داخل املذهب الربويب، وهذا ما اعترفت

أصل هرطقة يف املذهب بل هي  أو متردا على املذهبأو  للذات اإلهلية ال متثل خطأ يف املذهب
  .املذهب

أنك ال تستوعب أبعاد اآلن  خطأك اجلسيم يف فهم الربوبية ؟ هل أدركتاآلن  أدركت هل
  املذهب الربويب ؟

  عمق الفخ الذي أوقعت نفسك فيه؟ اآلن  أدركت هل

فهم داخل املذهب الربويب حتما هو فهم صحيح ولذا يوجد عدد ال ائي من التصورت  كل
به، بل وأكدت عليه إذن هذه األفهام الالائية أنت  له داخل املذهب الربويب، وهذا ما اعترفتلإل

أصل هرطقة يف املذهب بل هي أو  متردا على املذهبأو  للذات اإلهلية ال متثل خطأ يف املذهب
  .املذهب

بعاد أنك ال تستوعب أاآلن  خطأك اجلسيم يف فهم الربوبية ؟ هل أدركتاآلن  أدركت هل
  ). لطبيعة وخصائص الذات اإلهليةنيوجود فهم خاطئ بني الربوبي( :املذهب الربويب حني قلت

 ألنه مذهب يقوم ؛..املذهب الربويب أصولهذه العبارة تنسف كل فهمك للربوبية وكل  ألن
ا لعقل دون عقل وال لفهم دون فهمعلى التعددية الفهمية وليس حصري.   

تنظر لصفات ) داخل الطيف الربويب(ط عدد ال ائي من النقاط، بعض هذه النقاط ويف هذا اخل(: قولكأما 
فترفض إلصاق كل أو بعض الصفات به، وبعض هذه النقاط تتعدى مسألة وصف اإلله " الأدرية"اإلله نظرة 

ي مرحب ا وكل هذه النقاط ه... لكونبالكمال لتفترض نوعاً من التدخل من هذا اإلله يف حياة البشر ويف سري ا
  ).ومعترف ا داخل إطار التنوع الربويب
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   .أنا كالمي صحيح إذن

   .هناك نسخ ال ائية من تصور الذات اإلهلية داخل املذهب الربويب إذن
  ؟أنت اآلن تطرح املشكلة طيب

  ؟احلل أين

  ؟ تذكره على سبيل العرض ال التفنيدمفرح بالنسبة لك حىت أمر أن هذا  أم

  ...كارثة هذه

  ! حار للعقلنتا نقول أن الربوبية هي ذال

وال  ،يعقل أن يسمح اهللا لنا بتحديد قوانني الكون بدقة تبلغ جزء من مليار املليار من اجلزء هل
  يسمح لنا أن نعرف صفاته وغايته من خليقته ؟

ت يعقل أن يرزقنا اهللا رمونات لو اختلت مبقدار جزء من مليون جزء من امللليليتر لتحول هل
   ؟ا واليت هي أهم من كل نعم الدنيامث ال يرزقنا معرفة الغاية من خلقن ،جحيمنسان إىل حياة اإل

  .الغاية من وجودنا هي أهم من كل علوم الدنيا وكل نعم الدنيا فمعرفة

نستغين عنها شاكرين، نستطيع أن يعقل أن يسمح لنا مبعرفة أعمق علوم املادة والطبيعة اليت  هل
بل ويتركنا أمام عقل عابث  عرب كل العصور، نساينا مبعرفة أعظم ما يشغل الذهن اإلوال يسمح لن

عقل . .قيضةعقل يفترض الشيء ون. .؟ عقل يفترض صور ال ائية للذات اإلهليةباعترافك قاصر
على سبيل املثال كأحد العقول أنت و. .يفترض العدم والكمال وال يستطيع أن يؤكد أيهما األصح

صفة أي  تثبتتستطيع أن زيل، وبالتايل لن أهب الربويب مل تستطع أن تثبت أن علم إهلك داخل املذ
فهل يعقل . .أدليت العقلية يدللذات اإلهلية، وبالتايل لو ألزمتك عقالً أنك تعبد العدم لن تستطيع تفن

ائرة أن الذي خلق األكوان واألفالك ذا اإلحكام وهذه الدهشة والرهبة يتركنا أمام عقول ح
  حتماالت خبصوص أهم ما يف الوجود ؟ال ائي من اال اوتقترح وتضع عدد قاصرة تفترض

بالعقم  هذا شتما مباشرا إلهلك يا زميل يا ربويب ؟ ألست بذلك تنسف مذهبك وتصفه أليس
  ؟الالائي والسخف الشديد

 ،خصائصه على الوجه األكملمن وجهة نظر ربوبية فإن اإلله ال يطالب البشر بأن يدركوا (: قولكأما 
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فليس هناك نار مثالً تنتظر من خيطئ يف وصف اإلله بوصوف  ،)كما يف اإلسالم(ويعرفوا صفاته على حقيقتها 
حسب (ويدركوا صفاته احلقيقية  عرفةولو كان اإلله يأبه بذلك فعالً أو يريد أن يعرفه البشر حق امل... الكمال

ائق بديهية واضحة ال ء هذه املعرفة يف قلوب البشر مجيعاً، أو جعل من صفاته حقلقام اهللا بإلقا) املعتقد الربويب
  .)ثنان حول أن لون اللنب أبيض تقريباً وأن الشمس حارة نسبياًاثنان، كما خيتلف اخيتلف فيها 

  ! ذه البساطةمر يا زميل ليس األ ال

لغاية من كل شيٍء ، واأنت تعرف صفات اإلله ساعتها ستعرف الغاية من وجودك عندما
  .!!.جتاهية واهلدف وحتدد املسار وتعرف االحولك وتعرف ما بعد املوت، وتعرف احلكمة والغا

معرفة صفات اإلله جمرد لغو كالمي، وال معرفة نظرية جمردة بل ينبين عليها تصورك  فليست
  .لكل شيء يف الوجود من حولك

حتري كل العقول البشرية، وجتد من خالهلا  اليت األسئلةإن معرفة صفات اإلله جتيب عن كل  بل
  .األجوبة مباشرةً، فمعرفة صفات اإلله هي املعرفة الكلية

ذكاًءا منك، فعندما طلب منه طه حسني أكثر  وقد كان أندريه جيد املفكر الفرنسي الشهري 
ـًا وقال. .العربيةإىل  يوما أن يسمح له بترمجة أعماله يدهشين ": فرد عليه أندريه جيد مندهش

  ".مما يثري من أسئلةأكثر  املسلم حيمل من األجوبةنسان اإل. .اقتراحك

وانتهت املسألة بالنسبة له، بينما  ،الذي يعرف صفات اإلله يعرف أنه وجد الطريق فالعقل
أي يستحيل أن ينجو  ،ية للذات اإلهليةيطرح نسخ ال ائأنت  الذي ينكر النقل هو باعترافك

: شيخ االزهر السابق -رمحه اهللا-ل الدكتور عبد احلليم حممود لذا يقو. اضمني�فالدين سفينة، 

  . وقلّ من جنا بلوح خشب ،لوح خشب العقلو

رسله  أرسلعن كون اإلله كان من املفترض أن يضع معرفة صفاته يف كل قلب، فاإلله أما 
يد من العباد وأخربهم م مناط التكليف على العباد، وأجرى على ألسنتهم ما ير ميانوجعل اإل

سخ أنكر النقل ودخل متاهة الن بصفاته وذاته، فمن شاء آمن وعرف الطريق وسلم، ومن شاء
  .حتماالت خبصوص الذات اإلهلية والغاية الوجودية وساعتها ال يلومن إال نفسهمن اال ةالالائي
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  ).الشك عندنا مرحب به وحممود(: قولكأما 

  ؟حممود الشك

  : يف ذم الشك درس

مرحلة ساذجة وسطحية وأولي الشكا، والبد للشاكأن يوقن  ة يف كل علوم الدنيا وفلسفا
بذلك وإال العترب الشك هو الغاية، وتوقف عند الشك ومجيع املذاهب وامتدح نفسه أنه شاك ،

ربويب، أول ملحد وأول ية والربوبية تعترب الشك هو الغاية، لذا هي مل تتقدم خطوة منذ اإلحلاد
  .اج اليقنينتإ بكثري من آلياتأسهل  العقلية إلنتاج الشك يةفاآلل

إعمال العقل ليغالب إىل  يغلب على احلدث وقليل العلم، بينما اليقني حيتاج صاحبه والشك
  . اج اليقنينتإ وأيسر منأسهل  فإنتاج الشك..الشك

يفهم هذا ميكن أن مبعىن أدق . .ال ميكننا استيعاب أن يكون الشك هو موقف حيايت دائم ولذا
 وميوت حتت هذا العنواننسان مرحلي، فمعىن أن يعيش اإلأو  حليايت كموقف عارضاملوقف ا

البشرية، فلو كان الشك وعدم الفهم والرفض حالة مرحية نسان هذا مخالف لطبيعة اإل) شــاك(
فبما أنه يوجد تقدم يف حياة البشر إذن البديهة املُركبة يف .. .ما حصل تقدم يف حياة البشر ممتعةو

  ...ر هي الوصول للحقائق واالستقرار عليها، إذن النسبية والتذبذب مخالفة للوجود بأسرهالبش

  !!.يأيت من حيمد الشك ويفرح به مث

  .ويتبجح به بل

  ..!!حنن أمام عجائب املخلوقات افعلً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ل، أنا تصاف الذات اإلهلية بصفات الكمامعظمهم يؤمنون بالكمال اإلهلي و الربوبيون يف الواقع(: قولكأما 
...  يؤمن بذلكنيل من مر ذا املنتدى من الربوبيأؤمن بذلك، والزميل عيسى الربويب يؤمن بذلك، وأحسب أن ك

  ).الربويب ياروفكرة الكمال اإلهلي عموماً هي الفكرة السائدة داخل الت
  ؟أنت تعي ما تقول رجل هل يا

لذي من خالله يف دليلكم اأم  ةالذات اإلهليإىل  حنن مشكلتنا ومشكلة حوارنا هي نظرتكم هل
  ؟ اقتبستم تلك النظرة

  ! دليلنا العقل :لنا قلتم

  . سلمنا لكم بذلك :قلنا

  ؟ ما هو دليلكم العقلي على ذلك اآلن

علم على أن ا أما أن تحضر دليالً عقلي" رجل لقد كررت هذا السؤال قرابة العشر مرات  يا
ا، وهو اعتماد العقل يف حتديد صفات أصوهلمن أصل  أهم تعترف بايار الالدينية يفأو  إهلك أزيل

ة على أي دليلأي  تحضرتستطيع أن العلم اإلهلي، فلن أزلية ا على وإذا مل حتضر دليلًا عقلي" إلله ا
  .صفة أخرى

  .ا، وما زال اجلواب متروكًاإىل اآلن مل حتضر لنا دليالً عقلي ذلك ومع

  .العقلإىل  معنا حنن، ومناظرتنا هذه هي فقط لتسليمك مشكلتم هي مع العقل وليست إذن

  فقط طالبناكم بالدليل واملصدر ؟ أم  حنن أنكرنا عليكم تصوركم هل

وأن  ،أن نلزمكم بالعقل الذي سلمتم لهول اتعي أن الفرق بيننا وبينكم هو أننا حنأنت  هل
  لذات اإلهلية؟ تصوركم لأو  مشكلتكم هي مع العقل وليست معنا حنن وال مع تصورنا

  نطلقتم منه؟ اإىل العقل الذي  تعي أن كل حواراتنا فقط إلعادتكم هل

  هذا اإلله الذي وجوده كعدمه ؟ ما

يف نظري لدحض كل  صاله عن املذهب الربويب، وهو كافهذه خالصة ما أريد شرحه وإي(: قولكأما 
وبني ما ورد يف مداخالتك من هجوم على الربوبية، دعاءاتك، ويف املداخلة القادمة ساقوم بالربط بني هذه النقاط ا

  .)أو إمهالك هلا قاطألبني لك كيف أن هجومك هو قائم باألساس نتيجة لعدم فهمك هلذه الن
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  !!؟ايتءادعا دحض

  !!؟ دحض

  ! رفق بنفسك قليالًازميلنا الربويب  يا

  ؟زيليلك العقلي على علم اإلله األما هو دل :أنت أجبت عن السؤال الرئيسي هل

  استطعت اخلروج من فخ النسخ الالائية للصفات اإلهلية داخل مذهبك؟ أنت  هل

  ؟ماذا يا زميل دحض

  .وحببة خردل ما أتيت مث تقول دحض ،يف هذه املداخلة أسهبت وأطنبتأنت 

زميلنا الربويب صدقين لو كتبت ألف مداخلة لن تتحول صفات اإلله يف مذهبك من صفات  يا
  .مطلقة هلا كل الكمال صفاتإىل  نسبية

وبالتايل . .ا واحدا على علم إهلك األزيلتستطيع أن حتضر دليالً عقليكتبت ألف مداخلة لن  لو
   .هت الربوبيةنتا وبالتايل ،ة صفة من صفات اإللهتثبت بالعقل أيتستطيع أن لن 

ه داخل مذهبك تربر وجود نسخ ال ائية لتصورات اإللتستطيع أن كتبت ألف مداخلة لن  لو
   .وكلها صحيحة

. صاحل ألن كليهما ربويب ؛تفرق بني الربويب والشيطانتستطيع أن كتبت ألف مداخلة لن  لو
  .من الربوبينياألرض وطاملا ال قيمة للعمل إذن الشيطان أفضل من ملء 

  .هو حتما مذهب شيطايننسان الذي يسوي بني الشيطان واإل واملذهب

فما هذا  ،حتضر فرقًا واحدا بني امللحد والربويب يف العملتستطيع أن ة لن كتبت ألف مداخل لو
  .اإلله الذي وجوده كعدمه

يا زميل صدقين وساحمين مداخالتك جمرد لغو فارغ ال قيمة هلا، مضيعة للوقت جمرد نزهة  إذن
  تريدها كذلك، أمل تخربين بذلك ؟أنت عقلية، و

   .عقليةيا زميل هذه مناظرة وليست نزهة  ال

  .التشتيتأو  مباشرة ال تقبل احليدة ومناظرة
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نتهت املناظرةا اعفو ..  

  ..بفشل ذريع للمذهب الربويب يف كل شيء انتهت

   .يف التعرف على الذات اإلهلية بالعقل ارد فشل

  .يف معرفة الغاية من الوجود وأهم ما يشغل الذهن البشري داخل املذهب فشل

  .يف ترتيه اإلله فشل

مسات املذهب إن أهم يف صياغة تصور مشويل للمذهب له أركانه ومفرداته، بل لقد تبني  لفش
وأهم ما مييزه هو السماح بالتناقض والقول بالشيء وخالفه داخل املذهب، فالتناقض والتعددية مها 

وهل يوجد أحق من احلق سبحانه  -لكن الذي أعرفه أن احلق ال يتعدد  -أهم مسات املذهب 
  ؟ىلوتعا

ا ألتباع املذهب، لذا ال فرق أو قيمي ميثل مستندا مرجعي معريفأو  يف إفراز ميثاق أخالقي فشل
ال فرق . .داخل املذهب بني أصلح ربويب وبني الشيطان، ال فرق بني من يؤمن باإلله ومن يكفر به

وال  نسايناإلعبث يف عبث هذا هو عنوان نظرة املذهب للغاية من الوجود . .بني الظامل واملظلوم
   .أعرف ما هذا اإلله الذي وجوده كعدمه

  . إن الربوبية هي طليعة الفاشلني.. .يف كل شيء فشل

  .الربوبية هي املذهب الذي يريده اهللا مناأن تكون  يستحيل

  .هي ما يرتضيه اهللا لعبادهأو  الربوبية هي الغاية من وجودناأن تكون  يستحيل

ذرة من ذرات أي  حيترمأو  حيترم إهلهأو  عقل حيترم ذاته،أن تسكن الربوبية داخل  يستحيل
   .هذا الوجود

شهادة النجاة شهادة العقل شهادة إىل  أدعو الزميل وأدعو كل ربويب حمترمأنا  النهاية يف
اخلالص واإلخالص هللا، شهادة السالم والتسليم هللا، شهادة احلكم والتحكيم هللا، شهادة أن ال إله 

  .دا رسول اهللاإال اهللا وأن حمم

áèÜÛa@´Üšß@üë@´Ûb™@�Ë@åí†nèß@�ña†ç@bäÜÈua@NN´ße@áèÜÛaN@ @
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السابعة املناظرة  

  بني دكتور هيثم طلعت  مناظرة

  والالأدري زوول سوداني 
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 ، وزول زوول سوداين)مسلم( هيثم طلعت.كربى حول وجود اهللا بني د مناظرة
   .هنا يف هذا املكان) دريأال (

  .لكليهما التوفيق والسداد للحق والصواب نتمىن

  .. زول سوداين�ـوتليها ل  هيثم طلعت.د�ـاألوىل ستكون ل الفرصة

احملاور  أليبد ؛نتهيتاينتهي من مداخلته يعقبها بكلمة  من احملاور حني نرجو
  ."انتهيت"ـن ينتظر حىت ينتهي حماوره من التعقيب وخيتمها بأوعلى احملاور . ..خراآل

  هيثم طلعت.د

  باألحباب  مرحباً ،اهللا، واحلمد هللا سماب

  .حار للمنطقنتا البحث عن وجود اهللا هو جمرد ،  •ÝÔÈÛaë@ñŠĐÐÜÛ@â…b� :املناظرة عنوان

وجود اهللا فنحن جمرد مهرجني يف سريك، مل حنصل على التطعيمات  نتناظر يف مسألة عندما
  !!األساسية بعد

حار للعقل العملي نتا فمجرد قبولك هو .ناظرين يف وجود اهللا تعال :إنسان يقول لك عندما
ي، األخالق والعقل النظري والعقل امليثودولوجي والعقل اإلبستمولوجي والعقل الفطري والعقل

  !!نسانوانتحار لإل

  !ألين أحترم وجود مناظري يف مجلة العقالء ؛أقبل مبناظرة حول وجود اهللا لن

  ! !العقلية واليت حيترمها العقالء، تكون حول إخالص الدين هللا املناظرة

أن أمهس يف أُذن كل مسلم يقف على ثغر الرد على  أن أدخل يف هذه املناظرة، أود وقبل
  :لهأقول امللحدين العرب و

  !!ا خلف الدجالنيتنساقو ال
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  !!تنساقوا خلف املهرجني ال

  !!تنساقوا خلف املغفلني ال

  !!تنساقوا خلف استعباط امللحدين ال

  !!تنساقوا خلف استغفال امللحدين لكم ال

  !!على وجود اهللادلة مسه األايوجد شيء  ال

  !!على وجود اهللادلة مسه األاال يوجد شيء  نعم

وال . .انع العامل القادر احلكيم فلست أراها مقالة ألحدتعطيل الصأما � :الشهرستاين يقول

 أعرف عليها صاحب مقالة
���.   

 إن العرب كلها تعترف بوجود الباري سبحانه وتعاىل� :ابن رشد يقول
�!�.   

ال يف توحيد  , إفراد اهللا بالعبادة�كان الرتاع بني الرسل وأقوامهم يف توحيد األلوهية  ولذا

وإمنا ورد مبعرفة التوحيد  ،وهلذا مل يرد التكليف مبعرفة وجود الصانع ,  باخللقإفراد اهللا�الربوبية 
  .ونفي الشريك

إن املشركني الذين قاتلهم رسول اهللا صلى � :اإلمام حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا تعاىل يقول
 ،ياءولاألوغريهم من  ،وعزير ،وعيسى ،مثل املالئكة :اهللا عليه وسلم كانوا يدعون الصاحلني

  . فكفروا ذا مع إقرارهم بأن اهللا هو اخلالق الرازق املدبر

اُأللوهية وضع األخذ إثبات  مسألةتأخذ أن  -بل غاية أُمنيتهم-  يسرهم فاملالحدة
   .عليه به ومن يستدلّ ان بني من يستدلّشت...والرد،
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 يقر التشكك، وكان ا ال يتردد وال يقرر التردد، وال يتشكك والفقد جاء القرآن حامس ولذا
ألنه جاء باحلق، احلق الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه، والواقع أن  ؛كذلكمر األ

 ؛احكم عقلقضية من القضايا الغيبية اليت أتى ا، وال جيعل من ال أي يفنسان القرآن ال يستشري اإل
رحية قاطعة، من شاء فليؤمن ومن شاء ألنه يعلم قصور العقل يف هذه املسائل، ولذا أتى ا ص
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إياك أن تبحث عن حترير ! مث إياك يا صاح، يا من وقفت على ثغر الرد على امللحدين فإياك
بذلك تتهم عقلك، وتسفه محاورك، وترسف ألنك  ؛إرضاء ملحدأجل  وإثبات بديهة عقلية من

 مل بطريقة واحدة، نسميها مبادئذهنك باألغالل، فعقول البشر عرب الزمان وعرب املكان كلها تع
إىل  مات املنظور، وأحد هذه البديهيات أنك عندما تلتفتلَّأو مس بديهيات املعقول،أو  قلالع

، عرب الطاولة أمامك، وجتد ساعة يد مل تكن موجودة، فإن مجيع الناس عرب الزمان وعرب املكان
بل وجدت دون  :الشخص الوحيد الذي يقول .إن هلا صانع :التاريخ وعرب اجلغرافيا، سيقولون

بل وجدت دون  :مرة أُخرى الشخص الوحيد الذي يقولأُكرر  هو املُلزم بتقدمي الدليل، .صانع
ليل، عندما العقل هو املُلزم بتقدمي الد الدليل، الشخص الذي ينكر مبادئ هو املُلزم بتقدمي .صانع

وهو عبارة عن جمموعة من األحجار الكبرية  ،يف بريطانيا Stonehengeتقوم بزيارة ستون هنج 
ة، وستون هنج الصانع الرافع هلذه األحجار ذه الطريقإثبات  ال أكثر، فال يتردد ذهنك يف املنتصبة

إىل  ر، عندما ينظر امللحدبريطانيا مع أنه صخور منتصبة ال أكثإىل  ه عني سائحؤمعلم أثري ال تخط
، وينكر نسانواإلاألرض هذه الصخور ويقر بوجود رافع هلا وصانع هلا، مث ينكر خالق السماوات و

  صانعهم، فهل تظن أن لنا سبيل على مثل هذا ؟ 

وعدم جتاوز الفُحش يف اُألسلوب مع هذا امللحد حني  ،كان الكتاب املقدس يف قمة األدب لقد
  " يب يف نفسه ليس إلهوقال الغ"  :قال
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  سؤايل مباشرة حملاوري هل تنكر وجود الصانع؟ واآلن

  

  ..... ذا اهلراء فاجئتين

 ةل العقول مؤمنن كإو ،من مبادئ وبديهيات العقل هألن ؛لهإأول تعليقك تقول لن تتحاور يف وجود  يف
والذي حيريين ما  ا،بالسخف املوجه للمؤمن الذي حياور ملحد يءا قال ابن رشد وباقي تعليقك امللله كمإبوجود 

ماكن تنصح فيها لقد تعجبت أ فله يء؟معين وجود هذا الكالم يف حوار ذا العنوان إذا كنت تريد نصح مؤمن بش
  ...من تصرفك هذا

نك دخلت أولكن مبا  ؛فأنت حر يف رأيك ،له من عدمه ال حيتاج حلوار أو دليلإن وجود أكنت ال ترى  ذاإ
فال يهمين ما قاله يف هذا  ،أما خبصوص كالم ابن رشد والشهرستاين ،اهن ابدأيف حوار اآلن ال معىن من كالمك 

  .حرار أيضاأالشأن وهم 

 ،خ عبد الدائمالتعريف الذي قدمه األ من ان يكون اجلواب واضحأعلى سؤالك األخري فمن املفترض  وجوايب
فأنت ال تستطيع إثبات  ،له من عدمه أمر ال نستطيع اجلزم به اآلنإأقول بأن وجود ) اغنوسيت - ال أدري (فأنا 

ثباته وال إوهذا األمر ال ميكن  ،)اخل....عاقل حكيم(ألن لديه مردفات مطلوبه  ؛فظ ملغوملفهذا ال ،وجود صانع
  .ص يف هذا العامل إثبات وجوده أو إثبات نفي وجودهي شخأتستطيع أنت و

  .واهتم جبوهر ومغزى احلوار ا،ن ترتقي يف حوارك قليلًأ رجوأو

ن أفأفتخر  .نه موجودإ :ألن العقول اليت تفكر بنفس الطريقه تقول ؛له ليس له دليلإكان إثبات وجود  ذاإو
  .ةغلبيأو األ ةكثريتنع بأنه صحيح وليس باألقأراه وأفعل ما أأنا  ،تفكري هذه العقول ةخرج من طريقأ

وهذا ما وضحته يف تعليقك  ،ولن تستطيع ،دليل عقلي فلسفي كنت ال تستطيع إثبات وجوده بأي ذاإو
  .اهلراء ةلنرى مواهب املسلمني يف كتاب ؛خرعطاء فرصه آلإفضل فاأل ،األول

  .انتهيت

  هيثم طلعت.د

  باألحباب جمدداً،،، مرحباً

فك لكالمي باهلراء فهذا كالم عاطفي تافه، ال قيمة له يف احلوار العقلي، وهو عن وصأما 
  .يضعف موقفك من أول سطر تكتب فيه تعليقاً

شخصنتك يل يف احلوار وجمك على شخصي التافه، فهي مغالطة منطقية يستخدمها أما 

 زوول سوداين 
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تعين نقد  وهي ،)Ad Hominem(املفاليس عرب كل العصور، وهي تسمى عند املناطقة مغالطة 
  !!الشخص عند العجز عن نقد الفكرة، أو الثبات يف حوار

بن رشد أعظم فيلسوف يف األلفية األخرية، فهذا تسخيف لنفسك عن تسخيفك الأما 
  !!وتسخيف ملذهبك الذي دفعك لتسخيف األسياد

  ؟؟ امداخلتك جمرد تسخيف واستهزاء بكل أحد وبذلك تكون ملحد هل

  األدلة ؟؟ أين احلوار ؟ ينأ هذا يا رجل ؟؟ ما

  ؟؟اإلحلاد هو اشتم واجرِ هل

  اإلحلاد هو تسخيف اآلخرين واستهزاء بالبشر؟ هل

  !!يار الالأدريةاضد الغنوصية، فهذا يعين  –نوسيت أغ –كونك ال أدري أما 

  !!أغنوسيت تعين ضد الغنوضية والغنوصية هي املعرفة فكلمة

الغنوصية، هذا يعين أنك على دراية بشيء ما، مث اختاذ  تقرر موقفاً مضاداً لفلسفة وعندما
  وأا ذاتية اهلدم، ،موقف مضاد هلذا الشيء، وهذا يعين أن الالأدرية غري موجودة
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  ، لكن أليست هذه معرفة؟-ولتكن األلوهية -تقول أن املعرفة مستحيلة يف مسألة ماأنت 

  !!تكن احلقيقة واضحة ملا تطابقت معها أي عبارةأخرى لو مل  وبعبارة

فهذا يعين أنك  .أنا أغنوستيك :وعندما تقول ،هذا يعين أنك أدري .أنا ال أدري :تقول فعندما
  !!غنوصي

   .أدريتك من منظور فلسفي يا زوول ال انتهت

تطيع إثبات وجود فأنت ال تس .له من عدمه أمر ال نستطيع اجلزم به اآلنإأقول بأن وجود ( :تقولأنت 
   .) اخل....عاقل حكيم� ةألن لديه مردفات مطلوب ؛فظ ملغوملفهذا ال ،صانع

العبارة تنسف العقل واملنطق، هذه العبارة لو كانت صحيحة فبطن األرض للعقالء خري  هذه
  !!من ظهرها
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  !!؟هذا يا رجل ما

  !!؟هذا الكالم يا زوول ما

وهللا املثل األعلى  -!! قة تفكريه، إذن هو غري موجودين ال أعرف صفات اُألستاذ وال طريأ مبا
  !!!!!؟ين ال أعرف طريقة اختباره لنا إذن ال أدري هل هو موجود أم الأ مبا  –

  ل مباهية الوجود ؟؟؟عالقة األفعا ما

  !!سؤال ألف باء منطق هذا

  !!!باء عقل ألف

  عالقة األفعال أو الصفات مباهية الوجود ؟؟؟ ما

إذن  ؟لي أعرف هل الذي صنعها قصري أم طووال ،اعة يد على الطاولة أماميين وجدت سأ مبا
  !!!!ال ؟؟؟ال أدري هل هو موجود أم 

  !!نتحار للعقل، وانتحار لإلنسانااملناظرة مع ملحد أو ال أدري هي علمتم اآلن أن  هل

ذن إ ؟ أعرف هل هي مصنوعة يل أم لغرييين وجدت ساعة يد على الطاولة أمامي والأ مبا
هكذا  ؟إذن صانعها ال أدري هل هو موجود أم ال -هكذا يقول امللحد، .صانعها غري موجود

  !!-يقول الالأدري 

  !!وهذه هي طريقة تعاطيهم مع أعظم قضية يف الوجود ،هم املالحدة والالأدرية هؤالء

نطق فإم لن يستخدموا هذا امل ،من أجل ساندويتش يطفحونه اباهللا لو دخلوا مطعم وأقسم
كان املبلغ املدفوع  افإذا كان الطعام لذيذً ،وسيحددوا النتيجة مبجرد نوعية الطعام الذي سيقدم هلم

إذن صاحب املطعم غري  ،مبا أن الطعام ال نتفق يف لذته :أكرب، املدهش اآلن أن امللحد يقول لك
  !!موجود

  موجود أما ال ؟؟؟؟إذن ال أدري هل هو  ،ين ال أعرف صفات أو أفعال صاحب املطعمأ مبا

  !!إذن ال يوجد جمع وال توجد رياضيات جتريدية ،أم ال ٢= ١+١ين ال أعرف إذا كانت أ مبا

املناطقة أن ينتحروا، وعلى العقالء أن جيهزوا قبورهم سريعاً، إذا ساد أمثال هؤالء على  على
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  !!األرض

ي شخص يف هذا العامل إثبات وجوده أو أ وأوال تستطيع أنت  ،ثباتهإمر ال ميكن وهذا األ( :عن قولكأما 
   .)إثبات نفي وجوده

  !!ين ال أستطيع أن أُثبت وجود اهللا ؟؟أصيبة املصائب، هل فهمت من كالمي م هذه

ألن إثبات وجود اهللا بديهية مركبة يف كل العقول  ؛فقط أقوم بتسخيف من يطالب بذلك أنا
  !!واألفهام

كما أنت أوضحت  ،قلك ووعيك واستيعابك للبديهياتلبين البشر يف ع اسأعتربك خمالفً لكن
  !!مفتخراً يف مداخلتك التالية

سأُثبت لك وجود اهللا بكل جزء من جسدك، فأنت كل حركة  :لك يا مخالف البشروأقول 
تقوم ا وكل وظيفة وكل مهمة وكل عملية بيولوجية من هضم وإخراج و تكاثر وكل شيء كل 

   .رة داخل كل خلية من خالياكذه الربوتينات توجد مشفّوه ،شيء يقوم على بروتينات

 DNAرة يف نواة اخللية داخل شريط ال الطلبات اليت حيتاجها الكائن احلي توجد مشفّ فجميع
هذا التشفري لو قُمنا بنسخه على الورق فإنه  ،C G T Aيف الكائن احلي بنظام التشفري الرباعي 

  .جملد صفحة لكل ٥٠٠جملد بواقع  ١٠٠٠ميأل 

أي ثالثة مليارات  ،يتواجد داخل نواة كل خلية يف اإلنسان ثالثة مليارات نيوكليوتيد حيث
كل هذه القاعدة املعلوماتية العمالقة موجودة يف مساحة  ،C G T Aحرف بنظام تشفري رباعي 

  .ألف لفة ١٠٠وهذا الشريط ملتف على نفسه  ،...من امللليمتر ١٠٠٠على  ١

وأنا ... االكائنات على وجه األرض وأكثرها تعقيد رباعي هذا موجود يف أدقالتشفري ال نظام
أعمل يف جمال الفريولوجي ونقوم بتسخري كل طاقتنا وأواقاتنا ملواجهة منظومة التشفري اليت توجد 

كائن على وجه األرض يف أدق...  

السيانو  –رض ظهر مع أول الكائنات على وجه األ C G T Aنظام التشفري الرباعي  أيضا
نباتات فريوسات بكتريا ثدييات ... ا لكل الكائنات بال استثناءكريما حاويظل نظ –باكتريا 

كري عجيب للغاية واحد يف كل الكائنات يدل على نظام ح.... مساك حشرات بريوناتأزواحف 
  .وحدة اخلالق
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ه األرض تؤكد مبا نظام واحد وطريقة واحدة وخطة واحدة تشمل كل الكائنات على وج نعم
ية إذ لو كانت األمور صدفوية أو عبث ؛..على وحدة اخلالق ووحدة طريق ا للشكال يدع جمالً

  ..نظمة وخطط وطرق بعدد الكائنات على وجه األرضألظهرت 

  ؟ما معىن تشفري أصلًا مث

اجه الكائن احلي  يتيح التشفري هذه القاعدة املعلوماتية العمالقة اليت يتواجد ا كل ما حيت وملاذا
؟ا كان نوعهأي  

  من خالهلا كل خصائص الكائن ووظائف أعضاؤه وكل ما حيتاج إليه طيلة عمره ؟ ويتحدد

هل يعقل أن  ،نيتروجينية بتناسق غاية يف الدقةتشفري يقوم على ترتيب ماليني القواعد ال نظام
  ؟...هذا الترتيب صدفوي أو عشوائي

  ا وبدقة متناهية ؟وتحدد املطلوب مستقبلً ،ظمة تشفريأن ئكيف للصدفة أن تنش مث

  ..!!!!!!عملية يف غاية الذكاء واإلعداد للمستقبل والضبط بعناية فالتشفري

 ،عملية التشفري ختزين املعلومات ونقلها وحفظها واستخدامها بعد ذلك عند احلاجة وتشمل
  !!!وليس جمرد التشفري

 للشك أن ربنا وحده الذي أعطى كل شيء خلقه وصورته التشفري يؤكد مبا ال يدع جماال هذا
����ç��æ��å���ä���ã��â��á :قال تعاىل.. وهيئته مبنتهى الدقة والكفاءة قبل أن يخلق ويصور
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على  فهذه املعلومات كالكلمات املطبوعة ،ا أعمقعملية التشفري تفرض معضلة أكرب ولُغز لكن
لكنها جمرد شفرات  ؛تفاصيل الكائن احلي حتمل أدقcd سطوانة أورق كالشفرات املضغوطة على 

  كيف تنتقل هذه الشفرات إىل تشكيل الكائن على هيئته احلقيقية ؟،ال أكثر

  ؟وجود حقيقي يف الكائن احليتتحول املعلومات إىل  كيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� �� �	
� : �������� 
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ا، تتحول كلمات خنطها على أوراق نصف فيها هيئة إنسان، مهما بلغت تفاصيلها ودقته كيف
  !!!؟)من حلم ودم(حقيقي  إىل إنسان

  التشفري ؟ التساؤل األهم من الذي وضع الشفرة قَبل فك ويبقى

هل مسألة ... اقتضت احلكمة اإلهلية أن يخترب اإلنسان فيما هو دون ذكاؤه الفطري بكثري لقد
  .تهىنا ....؟ أسأل اهللا لك اهلداية والتوفيقاخلالق املبدع حتتاج أصلًا لفتح حوار 

  
وبالعكس وألين  ،سخف ابن رشدأموجه للتعليقات وال  ايف حوارايت وكالمي دائم ابدأشخصن أأنا ال  :اولًأ

نقاد معه أن أ :معناه .لهإنه يوجد إ :ولكن ليس ألنه قال ،عندي ةكبري ةفالعامل ابن رشد له مكان ،مهتم بالفلسفه
  .ةراء شخصيأوليس جمرد  ةلألدل ادائم تاجحت ةثبات فكرإو ،عقلي حترمأحترم العقول وأأنا  ،اتباعإه عبتأقلده وأو

نك أو ،هذا يوضح تناقضك ،)أنا فقط أقوم بتسخيف من يطالب بذلك(حوارك  ةأنت وضحت طريق ولكن
  .له من عدمهإتشخصن يف احلوارات عن وجود 

فتعليقك  ،يسهل على الردحىت  ةختصار الفكراول اوح ،سئلتكأال تكرر كالمك و اولو مسحت لطفً :اثاني
  .ةمبسط ةجياز وتوصيل فكرتك بصورفأرجو اإل ،ةفكارك مشتتأو ،غري منظم

 ،لقد وجدنا هذا النظام كما هو ،التعقيد يف احلياه وما يوحيه من نظام وتصميم عندي له تفسري آخر مورأ
 ةجع للتعقيد والقوانيني الفيزيائيير وهذا ا،ا حمكممااألوىل ترى نظ ةمحلوالذي بدوره تسبب يف وجودنا هلذا من ال

  وهل هو وجد ألجلنا؟؟ ؟اولكن هل هو حمكم حق ،اليت تسري الكون

هو مل يالئم من انقرض  اولكن مؤكد ،وهو مالئم لنا ودقيق ،وجدنا من تبعات هذا النظام وليس العكس حنن
وجأألنه  ا؛من الكائنات اليت تقدر بالباليني هذا النظام نراه حمكمخرى كان أبقوانيني  ادنا فلو كان هذا النظام مسري

ن حتيا يف نظامنا حنن لذلك أال ميكنها  ليتوا ،خرى تتكيف معهأوألوجدت كائنات  ،ن تنسف وجودناأمن املمكن 
  .رجو أن تكون فكريت وضحت لكأال وجود ملا يسمى بالنظام احملكم 

يف الكون الذي ال نعرف حدود  ةترى التخبط والعشوائين أ ةللنظام احملكم فيمكن بنظره بسيط ال وجود لذلك
  .مم ألجلنا حنن البشر فقطنه وجد ألجلنا أو صإ :ن تقولأفمن الغرور التعسفي  ،مساحته حىت اآلن

  ساسه؟؟أله هو من صمم هذا النظام لتنسف هذا احلوار من إن هناك ألنختصر األمر ملاذا ال تثبت  وأيضا

وهلا  ،أدريه واالغنوستيه هي مسمى ملذهب فلسفي واحد وال اختالف بينها أصلًااللتك اه ملعلومانوأن أ ريدأو
  .لتصحيح معلوماتك فقط ةوليست فلسف ،غريقيوهي دين يف األصل القدمي األ ،غنوصيهأغنوصيه وليس لفظ األ

 زوول سوداين 
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 ،وهناك اكرهم هنختلف معهم لذلك ال جدوى من ذأين أتذكر اإلحلاد وامللحدين والواضح ن ال أأيضا  هنوأو
  .ن تركز يف موضوع احلوار وحماوركأرجو أوال داعي 

  انتهيت

  هيثم طلعت.د

  ،،باألحباب جمدداً، مرحباً

  شتت احلوار يا زوول أنا  أين

�Ü�a†ß@µëþa جمرد الدفاع أو  النقدأو  ومل تستطع حىت التعليق ،انسفت ال أدريتك فلسفي
  !عن الالأدرية

�Ü�a†ß@òîãbrÛa عن منظومة التشفري يف مجيع الكائنات احلية على اإلطالق، واليت تعين انت ك
  !الوعي واإلرادة واخللق واحلكمة ودقيق الصنعة

  !مداخليت على ذلك وانتهت

الرد املنطقي على منظومة أو  دريةأهل كونك مل تستطع الدفاع عن الال ؟التشتيت يف األمر أين
  !وارأُشتت احلأنا  التشفري يف اخللق إذن

هت ال أدريتك وأثبتنا مبا ال يدع جماالً للشك وجود اخللق واحلكمة واإلرادة نتا رجل يا
  ! !والوعي للخالق

  ؟أنت هنا تفعل ماذا

؟وجه تكمل احلوار بأي   

  !!وتتهمين بالتشتيت بل

  !!سلِّم باملعطياتأو  وحاور الفكرة بالفكرة، ،اأكثر حياًء رجل كن يا

  !يتابعكأدري  الأو  تهلك كل ملحدأنت ف ا،وتظن أن هذا رد ،تأن تتهمين بالتشتيأما 

يف الكون الذي ال  ةن ترى التخبط والعشوائيأ ةبسيط ةال وجود للنظام احملكم فيمكن بنظر(: قولكأما 
  .)البشر فقط م ألجلنا حننمد ألجلنا أو صجِنه وإ :ن تقولأفمن الغرور التعسفي  ،نعرف حدود مساحته حىت اآلن
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   .ارجل هذه مناظرة وليست رجي يا ،الكلمة تذبح العلم والفيزياء والفلسفة والفلك هذه

ليونارد (و )ليزا راندال(و ،)إد وينت( أمثال فيزيائيي العامل على اإلطالقأكرب  كان إذا
 -fineباحلرف الواحد أن الكون معد بعناية  :يقولون ،)بول ديفيز(و )مارتني رييز(و ،)سوسكايند

tuned universe، ار الكون ،العشوائيةأو  وال جمال للصدفةجمرد  لظلّأو  يبدأقبل أن  وإال ال
إذن مع  مشكلتكم ال وجود للنظام احملكم، :وتقول.. أنت مث تأيت cosmic eggبيضة كونية 

  !!مع العلماء وليس معنا حنناآلن  العلم وليست معنا حنن، صراعكم احلقيقي

عليكم  كلما ضاق،وكلما أثبت العلم عظمة الكون وإحكامه  ،العلم بذلك حتاربون أنتم
  !!اخلناق، صراعكم احلقيقي مع العلم ومع الكشوف العلمية

الثوابت الكونية اليت تؤكد أن الكون خملوق مبعايرة دقيقة للغاية وال حتتمل جمرد اخللل،  آالف
من كتلة اهليدروجني %  ٠.٧ فإن مث تقول ال يوجد إحكام، عندما تلتحم ذرتان من اهليدروجني

فإن الربوتون لن يلتحم  ،%٠.٧بدال من % ٠.٦هذه الكتلة هي كانت  طاقة لوإىل  تتحول
الكتلة كانت  ولو ،فحسب وملا تكونت باقي العناصر ،الكون جمرد هيدروجني ولظلّ وترونبالني

وينتهى اهليدروجني  ،غايةا لللتحام سريعألصبح اال% ٠.٧بدال من % ٠.٨ة هي طاقإىل  املتحولة
فالرقم يلزم أن يكون بني  ،ويستحيل أن ينشأ نظام مشسي ،ا من الكون وتستحيل احلياةفور

وهذه هي الكتلة القياسية  ،من كتلة النيوترون% ٠.٢، كتلة اإللكترون متثل .%٠.٨و % ٠.٦
لو أي  -القوية  واحد بنفس مقدار القوى النوويةإنسان  جبذباألرض ، لو قامت .لتكون الذرة

مليار جنم فقوة  ١٠٠٠يعادل نسان لصار وزن هذا اإل -قوة نووية قوية إىل  حتولت قوة اجلاذبية
البد أن لكن  ؛وال يوجد مربر فيزيائي لضعفها كما يقول ليونارد سوسكايند لغايةاجلاذبية ضعيفة ل

اذا هي ذا الضعف فلم Fine-tunnedفهي بالفعل معدة بعناية  ،ذا الضعف الشديدتكون 
من مليار  ا بأقلّأضعف قليلًكانت  وملاذا القوة النووية القوية ذه القوة الرهيبة اليت لو ؟الشديد

   .أشالء واار الكونإىل  قوا الارت الذرة وتشتت نمليار جزء م

غة وللذين ال يعرفون ل. .هذه الدرجة من اإلعداد للكون بعناية من املدهش استيعاا لكن
وهي درجة القوى النووية القوية هي قيمة متاثل وضع دوالر أمريكي  ٣٧أس ١٠فإن  ،الرياضيات

من بني هذه التريليونات آخر  دوالرأي  واختيار ،وسط حزمة من الدوالرات متتد ماليني األمتار
لدوالر اختيار لدوالر خيالف هذا اأي  تريليونات الدوالرات يعين خطأ العملية متاما، وناتتريلي
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للثوابت الكونية غري هذه الثوابت املدهشة للغاية يعين آخر  اختيارأي  -متاما  يعين خطأ العملية
  ! !األوىلوعندنا آالف الثوابت اليت ظهرت فجأة يف حلظة اخللق  -يبدأ قبل أن  ايار الكون

حبيث يعمل ضبطه  ونطلعه على برنامج متت معايرته بدقة متناهية، ومتّإنسان  نأيت بأغىب عندما
 -FINEمبنتهى الدقة والكفاءة، وجاء اختصاصيون وقالوا أن هذا الربنامج  اجد ازمناً طويلً

TUNED  عد بعناية، مث كان من لوازم هذا الربنامج ظهور كائنات واعية تستوعب قانونية أيم
واعي هلذا الربنامج، الذي مجيع الكائنات تسلم بداهة باخللق الاآلن  عمل الربنامج وإعداده بعناية،

اخللق إثبات  مجيع املعطيات تتيحأما أن تكون ! هو املُطالب بالدليل على ال أدريتهأدري  ال :يقول
الذي تتمرد على أنت  املطالب بالدليل،أنت وتنكر ذلك فأنت  الواعي واملباشر والذكي، مث تأيت

  !!املطالب بالدليلأنت  البديهيات واملسلمات، لذا

الكومة الضخمة من أما دد من املعطيات يستخدمه العلماء إلثبات قانون وإثبات علم، ع أقل
غري عقلي وغري علمي وغري  ابذلك تتخذ موقفًأنت ف .أدري الأنا  :املعطيات عندما تقول جتاهها

  !منطقي وغري منهجي، ال يسلِّم لك به أحد

ن تنسف وجودنا وألوجدت أخرى كان من املمكن أر بقوانيني يسفلو كان هذا النظام م( :عن قولكأما 
  .)خرى تتكيف معهأكائنات 

القول يعين أنك ال تعرف ما هي الفيزياء وما هي الطبيعة، الثوابت الكونية لو مل تكن ذه  هذا
بظهور كائنات من عدمه، يبدو أنك تتكلم يف مر ، وال عالقة لألأصلًا املعايرة الدقيقة ملا جاء الكون

� �&% �!0/ �$#" !  ,�. - ��#�, $+*()  مع شخص آخر،ر آخ منشور��! 
وال اختالف بينها  ،واالغنوستيه هي مسمى ملذهب فلسفي واحد( :عن تصحيحك ملعلومايت وقولكأما 

  .)غنوصيهأال غنوصيه وليس إهلا لفظ و ،أصلًا

 230� 4�5 6!� 789: �  �� ;<2*=!!!  
تعين الالمعرفة وأسسها بورتراغوس  agnosisنوسية تعين املعرفة، وأغ gnosis الغنوصية

  ! !تدريدون أن تدين ا أنت  املسفسط اليوناين، وهي الالأدرية املعاصرة اليت

   :اآلن أسئلك أسئلة مباشرة منتظراً إجابتك دعينمداخلتك مل يكن ا أي فكرة أو طرح منطقي، مبا أن 
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  ال ؟أم  ةهل التشفري يف الكائنات احلية عملية واعي - ١

  هل تنكر برهان السببية ؟ - ٢

  هي فلسفة حتيا عليها ومتوت عليها وهي منهج حياة ؟أم  هل الالأدرية عندك مرحلة وقتية - ٣

  ال؟أم  أدلة خلق واعٍهل املعايرة الدقيقة للكون واملعايرة الدقيقة للكائنات احلية هي  - ٤

إجابة هذا السؤال وإخباري مىت  برهان، أرجو التركيز يفإىل  مىت يصل عندك الدليل - ٥
  ؟ تقتنع به وتلتزم به وتسلم بصحتهبرهان إىل  التجرييب عندكأو  يتحول الدليل النظري

يفهم هذا ميكن أن دق أمبعىن .. ادائم احياتي اموقفًأن تكون ال ميكننا استيعاب  فالالأدرية
 وميوت حتت هذا العنوانان نسن يعيش اإلأفمعىن  ،مرحليأو  املوقف احليايت كموقف عارض

الالأدرية حالة مرحية وممتعة ما حصل كانت  البشرية، فلونسان هذا مخالف لطبيعة اإل ،)الأدري (
إذن البديهة املُركبة يف البشر هي  ،فبما أنه يوجد تقدم يف حياة البشر.. .يف حياة البشر تقدم

م الوصول حلقائق هي سفسطة مخالفة ملا الوصول للحقائق واالستقرار عليها، إذن الالأدرية وعد
نا عليهرفُط!  

  سئليت اخلمسةأوأنتظر اإلجابة عن  .....انتهى

   

جمرد الدفاع عن أو  النقدأو  ومل تستطع حىت التعليق انسفت ال أدريتك فلسفياألوىل  مداخليت(
  .!)الالأدرية

هي مسمى ملذهب فلسفي واحد  ةغنوستيواأل الأدريهله ملعلوماتك انوأن أريد أو"كان ردي على كالمك  هذا
 ةوليست فلسف ،غريقيوهي دين يف األصل القدمي اإل ةغنوصيأوليس  ةغنوصيوهلا لفظ األ ،وال اختالف بينها أصلًا

  .نك ال تتمعن فيه وتفهمهأأو  ،كالمي  نه أنا بكتب للفراغ أما أنت ال تقرأأمن الواضح  "لتصحيح معلوماتك فقط

وب اجأمل  :ولكن جئت لتقول ،لتكئسأعلى  ةجوبأوقد وضعت  ،طرحهاأى كل نقاطي اليت ال ترد علأنت 
  !!!؟مرعن هذا األ ةونسفت الأدريتك ال أعرف ماذا أقول حقيق .علقأأو 

ضع أن أ ذا كنت تريد مىنإف ،عليها لتضع نقاطك ألرد ةدع لك الفرصأومل جتاوب عليه وأنا  اسألتك سؤالً لقد
  . تعليقي القادمفكاري سأضعها يفأ

  زوول سوداين 
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تعين  agnosisتعين املعرفة، وأغنوسية  gnosisلغنوصية ا" اضفت أنت يف ردك هنأعرف ماذا أ ال
الالمعرفة وأسسها بورتراغوس املسفسط اليوناين، وهي الالأدرية املعاصرة اليت أنت تدين ا دون 

واختالف  ةدريأاللوهو نفس مذهب ا ،"ال معرفه"تعين  ةغريقيإ ةلته الغنوستيه كلماهذا ما ق ،!!"أن تدري
  .غريقي قدميإهي مسمى لدين  ةوالغنوصي ة،أيضا تعين ال معرف ةغنوصيوالغنوصيه تعين معرفه لذا األ ،بينهما

 اولكن مؤكد ،وهو مالئم لنا ودقيق" :ولقد قلت ،من كالمي املسأله التصميم الذكي لقد اقتبست جزًء عودلن
فلو كان هذا النظام  ،وجدناأألنه  الكائنات اليت تقدر بالباليني هذا النظام نراه حمكمهو مل يالئم من انقرض من ا

خرى تتكيف معهأ ناتوألوجدت كائ ،ن تنسف وجودناأخرى كان من املمكن أبقوانيني  امسري".  

سياق العام أنا من ال ةاخل جيب أن تفهم اجلمل...واملاء اهلواء ةللكائنات احلي ةحتدث عن قوانني احلياأكنت  ناأ
  .يف احلوار معكم ةكبري ةجد صعوبأ

  .سأليتأوسأضع لك  ،لتك يف تعليقي القادمئسأالعموم سأجاوب على  على

 احياتي افالالأدرية ال ميكننا استيعاب أن تكون موقفً" ،أدريهاللعن ا ةسئلتك كتبت فقرأجيب على أن أ قبل
فهم هذا املوقف أمبعىن .. ادائمن يعيش اإلنسان وميوت أفمعىن  ،احليايت كموقف عارض أو مرحليدق ميكن أن ي

هذا مخالف لطبيعة اإلنسان البشرية، فلو كانت الالأدرية حالة مرحية وممتعة ما حصل ) الأدري (حتت هذا العنوان 
ول للحقائق فبما أنه يوجد تقدم يف حياة البشر إذن البديهة املُركبة يف البشر هي الوص... تقدم يف حياة البشر

  !" واالستقرار عليها، إذن الالأدرية وعدم الوصول حلقائق هي سفسطة مخالفة ملا فُطرنا عليه

فنحن  ،ن ال تتحدث عنها يف حورانا وال داعي أصلًا لتتحدث عنهاأفأرجو  ةالأدريلعن ا يءال تعرف شأنت 
  .ةت ذه الطريقرستمرإذا ا ةستصيبين جبلط ةالأدريلا ةله وليس صحإنتحاور يف موضوع وجود 

  .هل التشفري يف الكائنات احلية عملية واعية أم ال ؟ ال أعرف -١

  .من مبادئ التفكري العقلي ةبيوالسب ةنكرها العليأهل تنكر برهان السببية ؟ ال  -٢

  هل الالأدرية عندك مرحلة وقتية أم هي فلسفة حتيا عليها ومتوت عليها وهي منهج حياة ؟-٣

فقط وليس هلا  ةمور الغيبياخل من األ ...ةاحليا أةله وبدء نشإوجود  نه يواجه واقعأذي اقتنعت املذهب ال هذا
ما  تبعأأنا  ،مبالغ فيه يءحيا عليها فهذا شأموت عليها أو أن إأما  ،ومل تضع أصلًا هلذا السبب ،دخل مبنهج حيايت

حيا على احلق الذي ال أ موت وأعندي  هألحيا على مذهب املسأموت أو أومقنع املسأله ليست  ا،راه صحيحأ
  .موتأحبث حىت أحبث وسأظل أومازلت  ،قي اآلن هذا ما وصلت له من حبث عمولكن حىت ،ين عليهأجزم أ

  .عرفأأم ال؟ ال  للكائنات احلية هي أدلة خلق واعٍ هل املعايرة الدقيقة للكون واملعايرة الدقيقة -٤

رجو التركيز يف إجابة هذا السؤال وإخباري مىت يتحول الدليل مىت يصل عندك الدليل إىل برهان، أ -٥
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  النظري أو التجرييب عندك إىل برهان تقتنع به وتلتزم به وتسلم بصحته ؟

فاألمر  ،لهإنك تقصد برهان على أستنتاج اولكن ب ،خيتلف على حسب ما نربهن عليه والربهان نفسهاألمر 
ابسيط جد على أن هناك ك اأريد برهانويكون شكل الربهان بوجود رابط بيننا  ،وجد الكونأخلف الكون قد  اائن
للرباهني الفلسفيه  االعقليه طبقً الفلسفهلذا لن يكون الربهان إىل ب ،كما هو معلوم ال يوجد رابط مادي اوبينه وطبع

  ...ةهلذه الرابط اعطي مثالًوأل ،له حيتاج لوجود برهان يدل على وجودهإكوجود  اغيبي ان أمرإف ة،ذات شروط معين

اليت ختربنا عن  يتعلق بنتائجه أو تأثريه على الكون املشاهد يعين مثال املعجزات لدينا كثري من القصصاألمر 
 اودائم ،تتحدث عنهة شبيه مبعجز يءحتاج لشألذا  ،واليت وجدناها حرب على ورق ومل نرها ة،املعجزات اخلارق

ملاذا ال  ،ن كتابه العظيمآق القرتى كافر ومزأذا إف ،)اهللا(له اإلسالم إله هو ا اإلن هذأإذا افترضنا  :كنت أقول
ن بداء هذه املعجزه تثبت وجود اله وان اإلسالم صحيح بدون أن يصيب آشخص ميزق القر ميسخه أو يصيب أي

  .اخل ....ن ال نراه وال نسمعهأوهو  ،قاعد االختبار التافه بسوء

  .ةهلا نتائج حقيقي ةاحلقيقي ةالفكر.... اج لنتائج تتحدث عن وجودهحتأين أسبق وضح  مما

وجد أفنحن ال نعرف اهول الذي  ،االحتكام للمجهول ةهي مغالط ايف التصميم الذكي عموم ةاملعضل اخريأ
سفي حيتمل ال من عاقل هذا من وجه فلإألن التصميم ال يأيت  ؛لهإواملادة لذا تأيت لتقول هذا اهول هو  ةالطاق
عن هذه  ةن يكون لك خلفيأتوقع أو ،فكره ثباتوال تستطيع استخدام جمهول إل ،أمر جازم نه ال يعتربإأي  ةللنسب

  .ةاملغالط

  :ةسئلأنت على هذه األ بجأ

  وجودنا؟ ةما فائده الكون وما فائد /١

  ؟ما هو دليلك على وجود العاقل احلكيم الذي خلق التعقيد يف الكون /٢

  .السؤالني هذين بجأ

  هيثم طلعت.د

  ).نك تؤمن بالسببية، وأا برهان عقلي ال ميكن إنكاره، فكيف جتعل الالأدرية هي موقفك يف إجياد الكون؟إ( :تقول

  

هذا  ،يف الكون ةائيالال ةوالطاق ةرى القوأأنا .... اولكن ليس من منظوركم املتعسف جد ة،بالسبيي ؤمنأ
  ).جمهول(ثييري املصدر األول للكون واملسبب له قوى من خميلتنا بكأاألمر 

  ومل جتاوب عليها وجتاهلتها متاما هل حنن يف حوار؟؟؟ ةسئلأأين احلوار ؟؟؟ لقد وضعت  تساءلأ

  زوول سوداين 
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  هيثم طلعت.د

حىت  األسئلةهنا لإلجابة عن هذه وأنا  ،أسئلتك فهذه مقدمات لإلجابة عن أسئلتك خبصوص
  !!ولو مل تطرحها فكن مطمئناً

   .لكنه جمهول بالنسبة لك ؛للكون اتسلم بأن هناك مسببأنت  إلجابتك ودنع

  ال تعرف ؟أم  أم غري واعٍ املسبب واعٍ هل ،،،أحسنت

  
  .عنه يءوال يستطيع أحد اآلن معرفه ش يء،عرف عنه أي شأ ال

  هيثم طلعت.د

ها إذ تقرر بذلك دم حىت الالأدرية نفسألنك  ؛معرفة شيء عنهأحد  ال يستطيع :تقل ال
  .حقيقة مطلقة

  جيد .!! .الا أم كان واعيإذا  أنك ال تعرفاآلن  املهم

   .معي قليالً وركز ،بعيداًاألول موضوع اخللق اآلن متاما  تركأ

لو اطلعت على كتالوج لصناعة السيارة، وهذا الكتالوج حيمل كل مواصفات السيارة  اآلن
 أيضاا، وشكل السيارة وهيكلها ولونه، ويصف الكتالوج وعملية االحتراق الداخلي جبميع معادال

نوعية الكاوتش ومعدل الضغط األنسب داخله، وماسورة العادم وقطرها ومكان تواجدها، وأفضل 
الزجاج للسيارة والكشافات وخامة السارينة وومعدل ارتفاع الصوت ا بالديسبل،  تنوعيا

صندوق إىل  احلركة الذي ينقل احلركة من احملرك وكيفية تاليف أعطال السيارة، ووظيفة ناقل
التروس، وأشكال التروس وأقطارها وعدد التروس بالضبط، وكل شيء يف السيارة جتده داخل هذا 

  ؟ أم ال الكتالوج، هل واضع هذا الكتالوج يتمتع بالوعي

  
  ".عنه يءمعرفه ش) ناآل(ال يستطيع أحد " :لقد قلت ههههههه

فهم أوأيضا  ،صنع هذه السياره بواسطته ةدراك البشري وصعوبدرك متاما حجم اإلأفأنا  ابالوعي طبع يتمتع
  .ربعه هلذا املثالالعلل األ

  زوول سوداين 

  زوول سوداين 
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  هيثم طلعت.د

  !دورانأو  يا صاحيب فهذا جواب الباحث املنصف بال لف أحسنت

  !كتالوج صناعة السيارة يدل على صانع واعي إذن

  هي كتالوج ؟ -البذرة  ةالبويض –م أن بذرة الكائن احلي تعل هل

صفات الكائن احلي مثل الطول والشكل واللون ولون الشعر ووظائف اهلرمونات  مجيع
وخصائص األعضاء، ومجيع املعلومات اليت حيتاجها الكائن احلي توجد يف كتالوج متكامل داخل 

بعد إلقاء رض األالبذرة، وما جيري داخل الرحم بعد ختصيب البويضة، وما جيري داخل أو  البويضة
هذه املعلومات وتنفيذها للحصول على الكائن احلي وعملية التطبيق وطريقتها  تطبيقالبذرة هو 

أو  البذرة بكافة تفاصيلها حيث تتحول املعلومة داخل البويضةأو  داخل تلك البويضة أيضاتوجد 
ن حي بدون وال يوجد كائ -ن حي يقوم بوظائف حيوية متكاملةكائ -وجود ماديإىل  البذرة

  !بل هو شرط أوحد لوجوده ،كتالوج

ي احليف حني أن كتالوج الكائن  ،صفحة يف املتوسط ٥٠٠كتالوج السيارة ميأل ملزمة من  اآلن
  ...صفحة يف كل جملد ٥٠٠ألف بواقع  ١٠٠٠ميأل يف املتوسط 

  . .البذرة ثالثة مليارات حرف تقريباًأو  يتواجد داخل نواة البويضة حيث

على  ١فإن كتالوج الكائن احلي يشغل مساحة  ،أل كتالوج السيارة درج مكتبكحني مي ويف
  .من امللليمتر ١٠٠٠

  يدلك كتالوج الكائن احلي على عملية خلق واعٍ ؟  أال

  ،،،جوابك أنتظر

  
 -  ةالوجودي ةالعل(جياد خلقه إيف  ةربعوجد هذا الكائن استخدم مجيع العلل األأن ن مأتعين  "واع" ةكلم

 ،مورفقط ومن استنتاج منطقنا الضعيف يف تفسري مثل هذه األ ةحنن نرى الصوري) ةالغائي - ةالصوري - ةاعليالف
وأيضا  ،ةالفاعلي ةننا أيضا جنهل متاما العلأغري  ،اوجده خمتل وغري عاقل بتاتأال معىن لوجود الكون أصلًا من  :يقول
فكما  ،كثرأحيتوي على هذه العلل و اسري أنت ضربت مثالًفيصبح األمر غري قابل للتف ،ةوضحت الغائيأكما 

  زوول سوداين 
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 ةربعننا نعلم العلل األأل ؛نه من وعيإوميكننا القول  ،ةلوج السياراالتفاصيل عن كت دقأوضحت أنت حنن نعلم أ
كما  لوجهااوكت ةخبصوص طبيعه البذر.... ةهذا وعي بإجابة متكامل ؟اختراعه ونعلم ملاذا متّ ،عهونعلم من اختر ،له

  وجدها املوجد وما هدفه من صنعها إذا كان واعي ملا يفعل؟؟أخربتين ملاذا أقلت هال 

وجودنا  ةوبداي ةاحليا أةعن نش افسر قليلً ،مور العلمن تالحظ مدى ضعف منطقنا يف هذه األأ اجاهدول احأ
كل  ،للكون ةالثابت ةيني الفيزيائيف القوانضأهذا األمر و ،يف األرض عرب االنتخاب الطبيعي ةحنن وكل الكائنات احلي

أره البعض بذلك فسان هناك وعي وتطور مع مرور الزمن ،وجد نفسهأهو من  :اوقالو ،للكون يف ذاته اعام، 
وهؤالء يف نظري ال خيتلفون عنك  ،ومنها اشتقت فرضيات اجلذب الفكري وغريها ،صلح األخطاء وما إىل ذلكأو

ألنك ال  ؛ألن هذا االحتمال أيضا ال ميكنك نفيه ؛يظهر ضعف منطقنا اول قوله هناحأ ما.... مرمتاما يف هذا األ
 ،هلا ورجحوها للكون ةاألوىل اليت ال عل ةالعل :املنطق الذي تستخدمه أنت أي نفسمتلك الدليل وهم يستخدمون 

ه فما الذي يرجح هذ ،وجد الكونأهذا االحتمال يفوق بكثري احتمال وجود كائن  ،وصلنا هلا ةفهو آخر عل
  عن الكون نفسه؟؟؟ اناجتً اعلى تلك؟؟؟ وملاذا ال يكون ماتسميه وعي ةالفكر

  هيثم طلعت.د

   .يف حوار ثنائيأنت اآلن  قلنا حنن،أو  دخل لك مبا قالوا هم ال

   .أنت حاجج منطقكأ وأنا

  !لكفرك اال جتعل كفر غريك سبب مث

  ، أصلًا ال عالقة لكالمي بالتطور أيضا

وهذا  –األرض وهو السيانوباكتريا الكائنات على وجه أول الكائنات احلية يوجد يف  فكتالوج
وهي األرض وآخر الكائنات ويوجد يف أبسط الكائنات على وجه  –للداروينية نفسها كمان  اطبقً

كائن حي امليكوبالزما وأعقد الكائنات، فهو نظام حصري ألي.  
  اآلن  اخلاصة بعيديف احلوار واترك حساباتك ا ركز

   .)كتالوج صناعة السيارة بكافة تفاصيلها ال يصدر إال عن وعي هذه بديهة( :قلتأنت 

  كتالوج أي كائن حي هو أضعاف حجم كتالوج صناعة السيارة، هل هو عن وعي أم ال؟ اآلن

  !جابة مباشرةًاإل أرجو
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  .نك مل تفهم جوايبألألسف  يبدو

.... ؟ونعرف مما صنعها ؟ونعرف ملاذا اخترعها ة،ن اخترع كاتلوج السيارم بسط لك حنن نعرفأن أول اسأح
  .تى من وعيأهذا 

.. ؟وال نعرف كيف مت صنعه أصلًا ؟وال نعرف ملاذا مت صنعه ؟ن صنعهحنن ال نعرف م... كائن أي كاتلوج
  ؟لنعرف هل هو واعي أم ال ةربعلعلل األ ةجوبأيتوجب وجود 

  هيثم طلعت.د

الذي تريد أن تلعب باأللفاظ، حىت رب أنت  يبدو أنك لكن ؛اأفهم جوابك جيد أنا صدقين
  .اا جديدة األوىل مرةً أخرى؛ وأسألك سؤالًطللنق نعود ،من اإللزام

*>!� ?#!�@� AB  B)C� �3�� D! E�FGH I,�  B)C� J8K �� ?D2��M AB N)C
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  ؟الأم  نعم

  

  .لفاظ هو تشبيهكتالعب باألأين أ جيعلك تظن ما

مامي سأعرف أ ةمعقد ةإذا وجدت آل ةغري صحيح ةتدمج بني التشبيهني بصورخري األ سؤالك
والزمن ال  ةوالطاقاملادة  نفسها عن موجداملادة  ولكننا نتكلم عن جوهر ا،ن صنعها طبعن هناك مأ

  .غريهاو ةشياء بسيارميكنك تشبيه مثل هذه األ

   

  زوول سوداين 

  زوول سوداين 
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  هيثم طلعت.د
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  يف هذه املناظرة ؟األوىل  سبب مداخليتاآلن  علمت هل

  .ةالالأدرية جمرد ألعاب عقلية معترضة على وجود اهللا وليست منكرة لوجودأو  اإلحلاد

لى وجود اهللا إذن ال يالً عاملنطقية دلدلة اهذه املعكانت  منطقية، لكن لودلة اهذه مع ٢=١+١
  .ذا يلعب امللحد ويتصور أنه منطقيهك ؟الأم صحيحة كانت  نأنعرف 

الوج، لكن كتالوج اخللق ال صناعة السيارة يدل على الوعي الكلي حلظة وضع الكت كتالوج
  ...!!!!!!.الأم  ن كان يدل على الوعي الكُليأنعرف 

  !!!% ١٠٠بنسبة  تناقض

  !األدلة سببه اجلحود وليس غياب كفر

ج اخللق، أيهما أعظم وأشد ستدالل على واضع كتالوج السيارة وواضع كتالوالفرق بني اال ما
اتعقيد حلم ودم دون تدخل أحد، أيهما جيعل إىل  هما جيعل كتالوجه يتحولوأروع خلقة، أي

صناعة  كتالوجه آية يف الصنعة والضبط واملعايرة الدقيقة للهرمونات والوظائف احليوية، كتالوج
حلم إىل  بينما كتالوج صناعة اخللق هو شفرة تتحولأكثر  هو شفرة مكتوبة على ورق ال يارةالس

ملكتوب على ورق يدل على ااألول ودم، شفرة متكاملة املعامل حتمل كل بدائع الصنعة، الكتالوج 
  !!؟الأم  بينما الكتالوج الثاين ال نعرف هل يدل على وعي ،كائن واعٍ

، هذه هي الالأدرية، هكذا كل املذهاب الكفرية، أالعيب ومحاقات تربر الكفر اداإلحلهو  هذا
  !واهلروب من تكاليف الشرع

  .املناظرة سأُحاججك ا يوم القيامة هذه

إلثبات وجود  اطريقً كانإذا  املناظرة درس يف تعرية نفسية الكافر، وأنه يقبل املنطق إال هذه
  .اهللا
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  !والعقيدة الدينية مياناإلإىل  تؤديإذا كانت  الالنتائج والرباهني إ يقبل

وأننا لو نظرنا  ؟فننظر كيف بدأ اخللق ،األرضكتالوج صناعة اخللق أمرنا أن نسري يف  واضع
قال اهللا تعاىل يف  ،كيف بدأ اخللق سيتحقق لدينا شعور يقيين باخلالق العظيم احلكيم العلي القدير
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والشكر للزميل سوداين  ،هللا على وضوح حجته جاد واحلمدأفاد وأللدكتور هيثم فقد  الشكر
  ..ميانن يوفقه للهداية وينري قلبه لإلأل اهللا أونس ،رةعلى االستحابة للمناظ

  .للحضور الكرمي والشكر

  هتنتا تكون املناظرة قد وذا
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الثامنة املناظرة  
  تكسري عظام الالأدرية  مناظرة
  هيثم طلعت  .دبني 

  والالأدري أبو عدنان
pŠu@c†îyìnÛa@ô†näß@óÜÇ@ñŠÃbä½a@ta†y@ @

ic@lëŠèi@oènãaëó@æbã†ÇN@ @
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  :حتيايت
ولعل طبيعة املنتديات احلوارية تعرب عن هذا  ،خالقية لتعامل البشر فيما بينهمأبدل العنف وسيلة راقية و احلوار

  .جبالء

ا ا رياضينشاًءإليست أل هي موجودة يف واقعنا املادي؟؟ مشكلة فلسفية عميقة ما طبيعة الالاية ؟؟ ه الالاية
شكك يف وجود الالاية الفعلية، أي أن تكون أنا أ ؟؟سيوال معىن له يف عاملنا احل ،لح يف عامل الرياضياتيص

ا، أما الالاية يف صيغة سؤال كما فعلت سابقً ضعهاون ،جيايبإن نتكلم عنها بشكل أوميكننا  ،موجودة يف الواقع
  .الرياضية فهي ممكنة

 ،ن العقل اإلنساين هو الذي يعقلن العاملأا، أم يف ذاته باالستقالل عن ان كان عاملنا منظمأال ندري  حنن
  ا ومعقولية يفتقدهامافيضيف إليه مجاال ونظ

  هيثم طلعت.د

  !عليكم ورمحة اهللا السالم اهللا واحلمد هللا؛ سماب

عدنان، وأشكر اإلشراف الفاضل على إتاحة هذا  ألحبة مجيعا، مرحبا بالزميل أىببا مرحبا
  ! واراحل

منطقية فادحة، ونظرا خلروجها عن الطريق أخطاء عدنان ما يقارب سبعة  مداخلة الزميل أىب يف
   .ز على آخرهافسأُركّ -باملشاركة معه  -وي به سري هذا احلوارأنت الذي

يعقلن ن العقل اإلنساين هو الذي إا، أم حنن ال ندري ان كان عاملنا منظم يف ذاته باالستقالل عن( :قوله وهي
  ).ا ومعقولية يفتقدهاماا ونظالعامل فيضيف إليه مجالً

العبارة فضيحة معرفية إبستمولوجية، وفضية أنطولوجية وجودية، وفضيحة علمية إمربيقية،  هذه
  !وفضيحة جتريبية ميثودولوجية

 the rationality" ولية العامل من حولناىمعق"دنيا التجريبية تقوم على حقيقة علوم ال فكل

of the universeهذه احلقيقة على أن ، و"يتيح نفسه للفهم"العامل من حولنا على أن ، و
  .هناك شيء مييز فهمنا لتلك احلقيقةعلى أن ، و"تستحق اهتمامنا"

  الأدري؛أو  امؤمنأو  ابديهيات ال عالقة هلا بكونك ملحد هذه

  نانأبو عد
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وال  -عن مجلة العقالء اخارجأو  اتكون هلا عالقة فقط يف حال التمييز بني كونك عاقلً رمبا
  .يراد ا حترير املقال أقصد بالعبارة بداهةً حماوري احملترم، لكن

يطلبها السفاسطة إال ال  -من قبيل ما طرحه صاحبنا -دائما أن هذه السفسطات أقول  ولذا
من ألم عندما يقومون بعمل ما  ؛يف دراستهمأو  يف قاعات احملاضراتأو  حترافيف حلظات اال

م تأثرا ليطفح  االناحية العملية ال نرى يف حياذه اُألمور، فلو دخل املسفسط مطعم ذكري
فإنه لن يستخدم هذا املنطق وسيحدد النتيجة واملعىن واهلدف والغاية مباشرةً وبال أدىن  دويتشسان

لذا سفسطة، لكن عند هؤالء حقيقة وجودهم وغاية وجودهم أرخص من ساندوتش يطفحونه، و

�¾��������¿�����������Ç���Æ��Å�������������Ä��Ã����Â���������Á��À :سيقولون يوما ما
���

�  

حالة أصيلة يف عاملنا ويف إدراكنا ما حصل أو  هذه السفسطة حالة مرحية وممتعةكانت  لو مث
لبشر هي الوصول تقدم يف حياة البشر، ومبا أنه يوجد تقدم يف حياة البشر إذن البديهة املُركبة يف ا

الالأدرية  ةللحقائق واالستقرار عليها، وأن عاملنا ممكن الفهم واالستيعاب ومعقول، وأن السفسط
  !البشرية، ومخالفة ملا فُطرنا عليهنسان مخالفة لطبيعة اإل

إن صاحبنا أبا عدنان ال يستطيع أن يتحدث عن سفسطته إال باستخدام حقائق أنطولوجية  بل
 -استخدام الكمبيوتر -مولوجية، فهو لن حيرر مداخلته إال عرب حقيقة تطور العلم إمربيقية إبست

يف  -وحقيقة استيعاب العامل، وحقيقة معقولية العامل، ولن يرى مداخليت إال عرب شاشة بالزما 
تقوم على مبدأ علمي فيزيائي ثابت ال يتخلف وهو مبدأ تشابك االلكترونات خلف  -الغالب

وما أعطتك  ،أركان الشاشةأحد  لكترونات يفوإال النزاحت اإل ،intanglmentشاشة البالزما
  .وميضا وما استطعت أن تعرب عن سفسطتك

وهذا  ،عندما زار زاكارياس جبامعة أوهـايو مركز وكسنر للفنون :أشبه ذا متامااألمر 
يوجد ذا املركز  حيث ؛املركز هو قلعة من تصميم هندسة السفسطة الالأدرية والعبثية الفكرية

ال مكان، وسالمل عبثية ال قيمة هلا، وأعمدة ترتل هابطة لكن ال تتالمس مع إىل  سالمل تقود
وممرات عشوائية بال فائدة، وكامريات بارزة تصدمك يف كل مكان بدون معىن،  ية،األرض

  !!وبروزات حادة ال تالمس شيء وال تستند على شيء
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ـ: وهز رأسه قائالً املبىنإىل  نظر زاكارياس حينها ا هو هل استخدموا نفس ما يشغل بايل حق
  .التقنيـات عندمـا أرسوا األساس

الأدريتك السفسطية يقوم على لعبة عقلية وليس حقيقة أصل ! هي القضية يا صاحيب هذه
  !الكفر وحقيقة الغرور ومنتكس الفطرةأصل بديهية مستقرة، وهذا 

حرر بديهتك، وارجم سفسطتك، وال تغالِ يف الغرور : كنصيحيت الشخصية املتواضعة ل ولذا
  !صحيحة ملا استوعبتهاكانت  حقيقية فهي غري صحيحة، ولوكانت  لوألا  ؛بنسبيتك

 زال للسفسطة النسبية الالأدرية مكان يف عقلك أن أسألك سؤاالً مباشراهنا لو ما أود وأنا
  :ظر جوابهأنت

  مايل يف الذات أم تراكم وجودي خارج عن الذات؟النسبية السفسطية تراكم احت هل

  النسبية الالأدرية تراكم معريف أم تراكم فيزيقي ؟ هل

  ؟ !أم كومة مادية سبية الألدرية زخم احتمايل تصوريالن هل

óäÈ¶@lŠÓcZ  شيء له وجود أم  -شيء معريف إبستمولوجي  –بالذات هل النسبية شيء قائم
  ؟!أنطولوجي مادي

على يدك أن  أُهنئك، وأشدفأنا  السفسطة الالأدرية قد زالت عن عقلك وذهنكت إذا كانأما 
  مطلب آخر؛ إىل  ننتقل

إىل أن  أُذكرك مبقولة اإلمام الغزايل رمحه اهللا حني عاىن منهج السفسطة قرابة شهرين وهنا
فإن ! فترةرجعت الضرورات العقلية مقبولة موثوقًا ا على أمن ويقني، وكما يقول هو يف تلك ال

وذلك  ،ولكن بنور قذفه اهللا تعاىل يف الصدر ،ذلك مل يكن ذلك بنصب دليل وال ترتيب كالم
  .املعارف؛ من كتابه املنقذ من الضاللأكثر  هو مفتاح ورالن

 ، وهذاميانوقد يصل لقمة اإل ،وقد يصل ألدىن مراتب الكفر ،قد يصل للسفسطةنسان فاإل
دليل أكرب  وهذه احلرية - على حد تعبري ديوجيرت هو باحلقيقة حر-  حرنسان اإلعلى أن دليل أكرب 

جدنا مكلَّعلى أننا ويف قمة سفسطتك حترر هذه احلقيقة وتدق باملطرقة أنت ني، ففني غري حتمي
  .يهاعل
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اإلخالص يف البحث وعدم احليدة حني نزول احلق على القلب بل التجرد إىل  أُرشدك وهنا
  .والرضا
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وهي بالضبط فحوى  ،هي املشكلة الكربى يف التفكري الفلسفي..وسفسطة..العبارة اليت تعتربها فضيحة هذه

ذهان املفكرين أن املباحث الفلسفية الكربى اليت شغلت وال زالت تشغل إمشكلة نظرية املعرفة اإلنسانية، 
ا هي نظرية شدها تعقيدأمهية وأ رهاكثأو ،ومشكلة القيم ومشكلة املعرفة، ،مشكلة الوجود: والفالسفة ثالث

   .ساس معاجلة هاته املشكلةأاملعرفة، والفلسفة احلديثة برمتها قامت على 

 العقل أي بني ،املعرفة هي البحث يف املشكالت اليت تثريها عالقة الذات العارفة باملوضوع املعروف نظرية
مبعىن هل العامل هو الذي يفرض ذاته  خر،على اآل خر و ملن له السيطرةثر كل منهما على اآلأرفة والعامل اخلارجي ملع

شياء حىت عقل هو الذي يفرض قوانينه على األن الأسليب؟؟ أم  وقوانينه على العقل ويكون العقل هنا جمرد متلق
   .ميكن معرفتها وجتربتها

سواء كان  ،ملشكلة هو الذي حيدد فيما بعد مذاهبهم الفلسفيةجابات بني املفكرين حول هاته ااإل واختالف
أو موضوعيا أو ذاتيا أو املذهب  ،الواقعية أو الواقعية الساذجة أو الواقعية العلمية أو املذهب املثايل مطلقا كان

  .بكل تلويناته ومدارسه .النقدي

هذا إذا  ،ن يديل بدلوه فيهاأوعليه  ،كلةن ال يتجاوز هاته املشأأي فيلسوف أو أي مفكر على العموم عليه  نإ
إىل أي كتاب تعليمي يف الفلسفة ميكن للقارئ الكرمي الرجوع  وعليه سفة،ليف تاريخ الف ان يكتب عنه شيئًأراد أ

ل ا هو نكارها واجلهإن إبل  ،نه مشكالا ليست فضيحةأكد أوالت ،مهية نظرية املعرفة للفكر البشريأدراك أل
  .....................فسطةالفضيحة والس

 the" معقولية العامل من حولنا" علوم الدنيا التجريبية تقوم على حقيقة  فكل( :قولكأما 

rationality of the universe وعلى أن "يتيح نفسه للفهم"، وعلى أن العامل من حولنا ،
  .)حلقيقةمييز فهمنا لتلك ا يئًا، وعلى أن هناك ش"اهتمامنا تستحق"هذه احلقيقة 

لكنك مل تنتبه ملشكلة مصدر  ،تتعامل معهكل العلوم التجريية تفترض معقولية العامل حىت تستطيع أن  صحيح
جابات على هاته قوى اإلأجابة من ا من العقل ذاته وهاته اإلإهاته املعقولية؟؟ من جاءت هاته املعقولية ؟؟ 

 نطولوجي يف حدعلى العامل أو الوجود األ ضوعيةهاته املو فهي حتافظ على موضوعية العلم لكن ال تبين ،املشكلة
  .خرآمني للمعرفة مبعىن بل على العقل ذاته وهو احلصن األ ،ذاته كما تفعل الواقعية الساذجة

  أبو عدنان
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واملكان،  ،الزمان: شياء حىت ميكن معرفتها وجتربتها، وهاته القوانني هيالعقل يفرض قوانينه على األ نإ
شياء كما تظهر شياء يف ذاا بل فقط األن املعرفة نسبية، فنحن ال نعرف األإا هلذا ف، وتبع...غائيةالعلية، ال اجلوهر،

ن العلم نسيب إال أنه موضوعي وصادق ال من حيث إمن  رغموبال ،طارت واملقوالت العقليةلعقولنا من خالل اإل
  .نه يتفق مع قوانني العقلبل أل ،نه مطابق للشيء يف ذاتهإ

العلم من  نقذ؛ أجابة كنط لسببنيإجابة ملشكلة معقولية العامل وموضوعية العلم كانت إفضل أن إ :اقلن لقد
الواقعية الساذجة اليت تتبناها  نإ ،اهلاوية اليت تردى فيها على يد هيوم بنقده للسببية اليت تقوم عليه مجيع العلوم

ا من ا اال بكثري وكثري جدبدأشكلة موضوعية العلم ن حتل مأن البسطاء من الناس يتبنوا ال ميكنها أوالواقع 
   .املسلمات واالفترضات والترقيعات

   :جابة عنها حىت ميكننا ردم اهلوة بيننابعض األسئلة بودي اإل لدي

عن  شياء هلا وجود واقعي مستقلّباختصار كيفيات األ..صواتلوان واحلرارة واألن احلالوة واألأا تعتقد مثلً هل
  اسة ؟؟الذات احل

  سها خارجة عن كل وعي إنساين؟؟؟أن اجلوهر، والعلية ،الضرورة، واحلدوث كائنات قائمة برأتعتقد  هل

  شياء وصفاا هي هي؟؟؟صفات األ لو زال البشر عن الوجود ستضلّ هل

ال تقيم نك أنه يبدوا يل هل هناك هناك فروق بني الالدرية والريبية والشكية والسفسطة والفلسفة ؟؟ أل اخريأ
   .ا بينهمفروقً

أم شيء  -شيء معريف إبستمولوجي  –بالذات هل النسبية شيء قائم : أقرب معىن: (كتب هيثم
  ).؟!له وجود أنطولوجي مادي

عن  اخارج ئًاوضوع ؟ واملوضوع هنا قد يكون شيصح هل النسبية قائمة يف الذات أو املئ األخاط سؤال
   .وبالتايل اجلواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية ،امن نفسه موضوع ذاته حينما جيعل هو العقل وأ ،العقل

  احترامايت
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  هيثم طلعت.د

  .نبك يا أبا عدنا مرحباباألحباب مجددا،  مرحبا

  !!ا تدليس من أعجب ما رأيت مداخلتك

   .سأؤجل تدليسك اآلن، وأبدأ بآخر فقرة لك، وهي اخلاصة بإجابتك عن سؤايل لكن

 ئًا؟ واملوضوع هنا قد يكون شيهل النسبية قائمة يف الذات أو املوضوع صحسؤال خاطئ، األ( :تقول أنت
عن العقل اخارج.(  

  !خطأًأكثر  طرحك للسؤالإعادة و ؛ئفهمك هو اخلاط صدقين

بني األنطولوجي واإلبستمولوجي هو الذهن، فيكون حترير السؤال صل ااملاهوي الف احلد
شيء له وجود أم  -عريف إبستمولوجي شيء م –ية شيء قائم بالذات هل النسب: كالتايل

  ؟!أنطولوجي مادي

  ).اجلواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية(: قلتأنت ت إجابتك مبا توقعته، فءالعموم جا وعلى

أن النسبية  أيوإمنا النسبية قرينة بتصوراتنا حنن؛  ا،ليس نسبي الوجود اخلارجي املستقلّ إذن
  !بستمولوجية وليست أنطولوجيةإ

  :وهنا ثالث فضائح معرفية

U;V� WX*YZ!�: ن كان عاملنا إال ندري ( :قلت قبل قليلأنت مناقضتك ملا حررته سابقًا، ف

ن العقل اإلنساين هو الذي يعقلن العاملأا، أم منظم يف ذاته باالستقالل عن.(  

وليس بالعامل  ،ينة باملعرفة البشريةهنا تقرر عكس ذلك، فتؤكد أن النسبية فقط قرأنت و
  .اخلارجي األنطولوجي

WX*YZ!� W*�� ،اج معرفة بشريةنتإ فقولك هذا هو جمرد .ن املعرفة البشرية نسبيةإ :قولك :�!]
  .نفسك بهأنت  نسيب، وال يصح أن تسلِّم أيضاوبالتايل هو 

WX*YZ!� W[!�متاماً، فهي مركبة على  البديهة املُركبة يف البشر على العكس من ذلك :�!]
وهذا يعين وجود حقائق فكرية ميكن  ،غريهاإىل  االستقرار على النتائج الفكرية، مث االنتقال منها
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  !غريهاإىل  ا واالستقرار عليها، مث االنتقال منهاإليه الوصول

  ننصب املنجنيق لندك نسبية املعرفة، وبالتايل الالأدرية  اآلن

   !املستعان واهللا

خذ النسبية منهجاً له هو يعتربها حقيقة مطلقة، فوقع يف التناقض الذايت، وهدم نسبيته يت الذي
  ! وال أدريته بنفسه قبل التعرض هلا

تؤكد أنه الشيء ميكن ميكن أن تعلم أُمورا كافية عن الواقع حبيث ميكن أن تفترض أنه  فعندما
  .حوهلامعرفته عن الواقع، فهذا ريج وليست مدرسة فكرية نتحاور 

لكي  ؛ا عنهمانعرف قدرا كافيدون أن ليس ممكننا أن نعرف الفرق بني النسيب واملطلق  إذ
نميز الفرق بينهما، إذن عندما نصنف معرفتنا تلك أا نسبية، مث إن هذه النسبية تقرر أن اخلارجي 

ألنه  ؛قليصدر من عااألنطولوجي مطلق، والداخلي اإلبستمولوجي الذهين نسيب، فهذا التقرير ال 
  حني يصدر منه فهو كاذب، وإال فكيف يعرف أن اخلارجي مطلق يف حني أن معرفته تلك نسبية ؟ 

املعرفة البشرية هلا قيمة موضوعية ملا تطابقت دون أن تكون أُخرى يمكننا أن نقول ب وبعبارة
  ..! .عبارةأي  معها

ا ال ميكن عبوره هلذه فهذا معناه أنه حيدد خط ،يقرر أبو عدنان أن املعرفة البشرية نسبية فعندما
دون أن يتجاوزها ويعرف ما أن يرسم مثل تلك احلدود بنسان احلدود، لكن ال يستطيع اإل

دون با بني النسيب واملوضوعي، أو خط ال أن نجاهد يف تقرير أن هناك حدها؛ إنه من املستحيءورا
ب اآلخر، وإال ألصبحت عبارته خاطئة وبال معىن وغري يتالمس الفرد ببعض املسافة مع اجلانأن 

  .جدية

عرف مقدما إذا  أن يفرق ما بني النسيب واملوضوعي إالنسان أُخرى كيف يمكن لإل وبكلمات
  .كليهما لكي يجري هذه املقارنة

كُل من يشك يعلم أنه يشك، وهو على وعي كامل ذه احلقيقة " :يقول أوغسطينوس وكما
، وحتديدا أنه يشك، لذلك فإن كُل من يشك فإن قُدرته على الشك سوف تقنعه بأن على األقل

   ".هناك شيئا ما يسمى حقيقة
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ن احلقيقة املعرفية هي أنه ال توجد حقيقة معرفية، فهذا  :أننا عندما نقولمر ما يف األ وخالصة
  !صحيحة فإا غري حقيقيةهذه اجلُملة إذا كانت  ألنه ؛صلح للعب فحسبافتراضي ترفيهي يأمر 

  .اهلدم، سفسطي، خرايف، ومهي، ال وجود له ذايتَّ ئًاتصبح النسبية شي وبذا

* òßbç@ òÃìzÜß :ّا، أقول هذه للحقائق وجود موضوعي مستقلوللمعرفة درجا ،
  .املالحظة حىت ال يظن ظان أننا هنا حنرر مطلقية كل معرفة فهذا ال يقوله عاقل

فلسفتك وعقيدتك والدوغما اليت تدين ا، بقي أن أصل   االنتهاء من دكبفضل اهللا متّبعد أن 
شيء من تدليساتك يف حوارك معي، فقط ُألبني للمتابع عدم جديتك يف احلوار وال إىل  ننظر

ن كان عاملنا منظم يف أحنن ال ندري "  :كتبت تقولأنت الطرح، ولألسف خيبت ظين فيك، ف
ا ماا ونظمجالًإليه  فيضيف ، هو الذي يعقلن العاملنساينن العقل اإلأأم  عنا، تقاللذاته باالس

  "ومعقولية يفتقدها 

رجوت خريا يف أنا  لكن ،هذه العبارة فضيحة ومهزلة، واملفترض أن ينتهي ا احلوار طبعا
هذه العبارة فضيحة معرفية إبستمولوجية، وفضية أنطولوجية وجودية،  :أنا أقول الرجل، فكتبت

  .!يحة علمية إمربيقية، وفضيحة جتريبية ميثودولوجيةوفض

 the rationality" معقولية العامل من حولنا" علوم الدنيا التجريبية تقوم على حقيقة  فكل

of the universeهذه احلقيقة على أن ، و"يتيح نفسه للفهم"العامل من حولنا على أن ، و
  .همنا لتلك احلقيقةمييز ف ئًاعلى أن هناك شي، و"تستحق اهتمامنا"

  .أو الأدري امؤمنأو  ابديهيات ال عالقة هلا بكونك ملحد هذه

وال  ،أو خارج عن مجلة العقالء تكون هلا عالقة فقط يف حال التمييز بني كونك عاقل رمبا
  .ترم، لكن يراد ا حترير املقالأقصد بالعبارة بداهةً حماوري احمل

االعتراف بأن مداخلته أو  باالنتصار لالمعقولية العاملما إأن يقوم أبو عدنان اآلن  املفترض
  . فضيحة علمية كربى، وينتقل باحلوار لدرجة أُخرى

فقام  ،الرجل قرر أن يدلس فقام بتحريف مداخليت، حىت يتسىن له الرد بعيدا عن فضيحته لكن
ية، وفضية هذه العبارة فضيحة معرفية إبستمولوج"  ،تحريف مداخليت وجعلها ذا الشكلب
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  !أنطولوجية وجودية، وفضيحة علمية إمربيقية، وفضيحة جتريبية ميثودولوجية

  .....الأدري؛أو  مؤمنأو  بديهيات ال عالقة هلا بكونك ملحد هذه

ال يطلبها السفاسطة إال  -من قبيل ما طرحه صاحبنا -دائما أن هذه السفسطات أقول  ولذا
ألم عندما يقومون بعمل ما من  ؛يف دراستهمأو  ضراتيف قاعات احملاأو  حترافيف حلظات اال

الناحية العملية ال نرى يف حيام تأثر يذكر ذه اُألمور، فلو دخل املسفسط مطعما ليطفح 
فإنه لن يستخدم هذا املنطق وسيحدد النتيجة واملعىن واهلدف والغاية مباشرةً وبال أدىن  ،دويتشسان

وجودهم وغاية وجودهم أرخص من ساندوتش يطفحونه، ولذا سفسطة، لكن عند هؤالء حقيقة 

�¾��������¿�����������Ç���Æ��Å�������������Ä��Ã����Â���������Á��À :سيقولون يوما ما
���

�"  

مث بدأ احلديث عن نظرية  ،هو حذف السطرين من مداخليت الذين يقرران فضيحته املعرفية إذن
بعد أن القضية، وليس حول حترير مسألة معقولية العامل؛ واملعرفة، وكأن حديثنا كان حول هاته 

   .حتت مبحور حديثناأو  فوقأو  بعيدأو  قام بتحريفه التدليسي كتب مداخلة ال عالقة هلا من قريب

وهي  ،هي املشكلة الكربى يف التفكري الفلسفي..وسفسطة..هذه العبارة اليت تعتربها فضيحة( :يقول فكتب
ذهان أالكربى اليت شغلت وال زالت تشغل ن املباحث الفلسفية إظرية املعرفة اإلنسانية، مشكلة نبالضبط فحوى 

ا هي شدها تعقيدأمهية وأكثرها أومشكلة املعرفة ،ومشكلة القيم ،و ،مشكلة الوجود: املفكرين والفالسفة ثالث
نظرية املعرفة، والفلسفة احلديثة برةساس معاجلة هاته املشكلأتها قامت على م.(  

  !!يا رجل؟اآلن  أصفك مباذا

للحوار، وحترف جمرى آخر  أخرق حىت تفربك صيغة أخرى وحمورأو  مهرجين أ تظن هل
  احلوار وتتناسى القضية حمور احلديث؟ هل نظرية املعرفة هي معقولية العامل من عدمه ؟ 

  .احلوارإىل أصل  يا هذا عد

  ال ؟أما أبا عدنان هل الكون معقول وممكن القياس  يا

  ال ؟أم  الكون يتيح نفسه للفهم هل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� RS(� �	
� : �������� 



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  

  !مرة أخرى أُكرر

  ال ؟أما أبا عدنان هل الكون معقول وممكن القياس  يا

  ال ؟أم  الكون يتيح نفسه للفهم هل

  املنطقية واملعرفية خطاء كالمك مليء باأل باقي

 ،طابق للشيء يف ذاتهنه مإإال أنه موضوعي وصادق ال من حيث  ،ن العلم نسيبأوبالرغم من ( :قولك مثل
  .)نه يتفق مع قوانني العقلبل أل

إذ كيف عرفت أن العلم  ؛vicious circleخطأ منطقي شهري يسمى الدائرة املغلقة  هذا
نسيب مع أن عقلك يرصده كشيء موضوعي صادق ؟ هل لك وجود خارجي مستقل موضوعي 

أن حتكم ما إف ؛لت الدائرة املغلقةهنا دخأنت  وبالتايل قرارات عقلك ؟ ؛تقيم من خالله عقلك
أن حتكم بنسبيته وساعتها سيكون عقلك ما إال ترصده إال كذلك، وألنك  ؛على العلم مبوضوعيته

  !؟هو املوضوعي

وقعت فيه يؤكد سذاجة الطرح الالأدري ومدى سطحيته، أنت  اخلطأ الساذج الذي هذا
بل إنك حني حترر عبارة ! صدقينوعقمه عن حترير عبارة واحدة صحيحة، شيء خمجل للغاية 

  !نسبيةألا  وبال معىن افارغً اواحدة صحيحة، فعليك طبقًا لدوغمائيتك أن تعتربها ومهً

ياء كما تظهر لعقولنا من خالل شبل فقط األ ،شياء يف ذاااملعرفة نسبية، فنحن ال نعرف األ( :قولك ومثل
  ).طارت واملقوالت العقليةاإل

أول واليت غربلناها يف  ،"املعرفة نسبية" األوىلبيولوجية، ناهيك عن الكلمة العبارة مهزلة  هذه
مصدر الرصد يف العلم ألن  ؛صد عقلي فقط هو خطل بيولوجي جمرداملداخلة، لكن تصورك أن الر

 مالتجرييب الوضعي هو مدخالت احلس واملشاهدة والتجريب، واالطراد املتالزم الذي يفيد العل
 ،ي، وقد رصد علماء البيولوجيا مؤخرا أن رصد احلقائق ال يكون من داخل األدمغةاليقيين املوضوع

وإمنا من مصادر التلقي، فما أشعر به يف إصبعي يكون يف إصبعي، وخربتنا عن أبداننا تكون يف 
  . أبداننا، وبالتايل الظن بأن الرصد دماغي فقط هو وهم بيولوجي



@SXP @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

يف املشكالت اليت تثريها عالقة الذات العارفة باملوضوع املعروف أي نظرية املعرفة هي البحث ( :قولك ومثل
مبعىن هل العامل هو الذي  خر،و ملن له السيطرة على اآل ،خرثر كل منهما على اآلأ العقل والعامل اخلارجي ملعرفة بني

يفرض قوانينه على  عقل هو الذين الأسليب؟؟ أم  تلقيفرض ذاته وقوانينه على العقل ويكون العقل هنا جمرد م
   .شياء حىت ميكن معرفتها وجتربتهااأل

سواء كان  ؛جابات بني املفكرين حول هاته املشكلة هو الذي حيدد فيما بعد مذاهبهم الفلسفيةاإل واختالف
املذهب أو  ،اا أو ذاتيا كان أو موضوعيالواقعية أو الواقعية الساذجة أو الواقعية العلمية أو املذهب املثايل مطلقً

  .)بكل تلويناته ومدارسه النقدي
  عالقة هذا الكالم خبط سري احلوار ؟  ما

  حبديثنا ؟  objectiveواملوضوعي  subjectiveعالقة جدل الذايت  ما

  هو ترديد كالم والسالم؟ أم

  !أمام شخص ينكر معقولية العامل حنن

مقوالتك رحر  

  اخلتام ويف

  فلسفته نفسها، ومن خالل رؤيته للعامل  من خاللسالم اإلإىل  عدنان أىب دعوة

  جابة عنها حىت ميكننا ردم اهلوة بيننا بعض األسئلة بودي اإل لدي( :أبو عدنان يسألين كتب

 شياء هلا وجود واقعي مستقلّباختصار كيفيات األ..صواتلوان واحلرارة واألتعتقد مثال ان احلالوة واأل هل
سها خارجة عن كل أالضرورة، واحلدوث كائنات قائمة بر ،وهر، والعليةن اجلأتعتقد  هل عن الذات احلاسة ؟؟

  شياء وصفاا هي هي؟؟؟ل صفات األظلو زال البشر عن الوجود ست هل وعي إنساين؟؟؟

نك ال تقيم أيل  نه يبدو؟؟ ألريبية والشكية والسفسطة والفلسفةهل هناك هناك فروق بني الالدرية وال اخريأ
  ).ا بينهمفروقً

أُحرر لك تصوري للقضية املعرفية الوجودية؛ واليت ستمثل ردم اهلوة بيننا واليت حتمل اآلن  دعين
  !دعوتك املباشرة لإلسالم

العقلي للوجود املادي هو رصد موضوعي سليم، وال أقصد برصد موضوعي أنه مطابق  رصدنا
وات كوا جمرد للخارج من حيث هو خارج، وإال لصار العقل جمرد مرآة عاكسة، فمثالً األص
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موجات ال يعين أا نسبية، وال يعين أا ليس هلا معىن، وكون العقل يرصدها كأصوات مميزة هلا 
لو  أيضايف غاية اخلطورة سأشرحه بعد قليل،  ئًاسب التردد والشدة، هذا يعين شيحب عىنقيمة وم

  ؟  أصلًا وجودهاأو  رصد األشياء هل سيتم ،زال البشر عن الوجود

  اجلوهر والعلية موجودات قائمة ؟ هل

نتيجة يف غاية اخلطورة، أال إىل  أسئلة يف غاية األمهية تطرقت هلا يف الفترة املاضية ووصلت هذه
حضر يف أذهاننا ووعينا، إذا  حقيقة مرصودة هلا معىن إالإىل  وهي أن العامل حولنا ال يتحول
أحضر  يكون هناك كائن أزيلالبد أن ايل فغبنا عنه، وبالتإذا  ويتخلى عن معناه ورمبا وجوده

فال قيمة  ه،ا ال قيمة حقيقية له يف ذاتإىل أذهاننا، وجعل الكون شيئًا ظاهري الكون ذه الصورة
 ،م وال للشكل وال ألي شيء يف ذاتهملوجة الضوء وال ملوجة الصوت يف ذاما، وال قيمة للطع

سخوإمنا كل ما حولنا بالفعل ممركز هذا الوجود  نلوجودنا ووعينا بوجوده، ونصري حن ار كُلي
معىن يف ذاته، وهذا يؤكد السبق أو  ، ومركز تسخريه وقيمته، وال تصبح له قيمة يف ذاتهافعلي

��d��c﴿ :أكثر القرآين املعجز أنَّ احلياة الدنيا جمرد وجود غروري ظاهري ال �b﴾���، 

بدون وجودناسخر لنا وال معىن له وأن كل ما حولنا م: ﴿��l� �k� �j� �i
��|��{��z���y��x��w��v��u��t��sr��q���p��on��m

©���� �¨��§��¦��¥�� � � � �¤�� ، فاحلياة �!�﴾{��~�����¡��¢£

����T��S﴿ :الدنيا جمرد وجود ظاهري قشري ال قيمة له يف حقيقته � �R��Q��P��O��N

�W��V�����U﴾���.  

  ؟مياناإلإىل  تصورك هذااآلن  ال يقودكعليك يا أبا عدنان، باهللا عليك أ باهللا
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، أال نسانعليك لو كنت منصفًا وكنت بالفعل ترى كل ما حولك ال معىن له بدون اإل باهللا
  يقودك هذا فورا إال حترير حقيقة وجودنا؟

، وبان لك -وبفضل اهللا مبنتهى احلرفية -ردمت اهلوة بيين وبينك مبنتهى الرتاهة أنا  ها اآلن
 ،حقيقة معىن وجودنا املستقل والغائيإىل  ، وتقودمياناإلأيضا إىل أن رؤيتك تقود  وللمتابعني

  !نسانوالذي حيمل القيمة واملعىن لإل

ن حماولة ردم اهلوة هذه مل تتطلب التضحية بأي حقيقة حررا يف حواري هنا، إ :أقولأن  بقي
أوضحنا أا وهم فارغ؛ فلألشياء حقيقتها فالنسبية املعرفية الالأدرية اليت كان ينادي ا أبو عدنان 

، فنحن أيضااملوضوعية اخلارجية املستقلة، ولألشياء رصدها احلقيقي املوضوعي الداخلي املستقل 
نعرف أن اللون جمرد موجات، نعرف أنه يف اخلارج املوضوعي جمرد موجات، ونعرف أن رصدنا 

ت نسبية، لكن تباينها يف حقيقتها عن رصدها له هو لون مميز له معىن، إذن احلقيقة موجودة وليس
ال عالقة هلذا التباين بالنسبية، ولذا كان مدخل الشيطان على أبو عدنان من هذه اجلهة فكان أبو 

وهذا خطأ شديد وخطل شيطاين  ،عدنان يظن أن التباين بني الرصد والشيء يف حقيقته هو نسبية
اء يف حقيقتها، وما عرفنا أن اللون موجة والصوت كذلك ما عرفنا األشيمر إذ لو كان األ ؛غريب

األشياء : ملزيد بيان رىموجة، وكل ما حولنا ليس له معىن إال بوقوعه يف عقولنا، إذن نكرر مرةً أُخ
اخلارجة هلا وجود موضوعي مستقل، والرصد الذهين العقلي البدين هو رصد موضوعي مستقل قد 

العقل ليس مرآه عاكسة، وإمنا هو يعطي ألن  ء يف حقيقتهاخيالف اهليئة اليت تبدو عليها األشيا
للبدن بدون العقل، فبه  معىنوهو مناط التكليف، وال نسان لألشياء معناها ولذا فهو هبة اهللا لإل

ندرك األشياء مبعناها ال حبقيقتها الغرورية الظاهرية اليت بال معىن، واليت هي يف المعناها هلا وجود 
فنحن نعرف طول املوجة الضوئية بالضبط ومعامل  ،صده لو أردنا أن نرصدهموضوعي حنترمه ونر

  ! االنكسار وزاوية االنكسار

قت له فتوح جديدة ومعارف قد تفتأن تكون ذا الطرح وذه احملاولة من ردم اهلوة  أمتىن
  .أصلح اهللا قلبك! أرحب، تدي من خالهلا ويرتجر شيطانك وينكسر غرور نفسك

به أن ينشر وأن  يفتق األذهان، حريّ -إن شاء اهللا-ر الرائع الذي جيري اآلن، والذي احلوا هذا
  ..ينادى ملثله

عندما سأل املذيع : وتكملة لردم اهلوة بيين وبينه أقول ،تكملة لدعويت األخرية أليب عدنان فقط
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ال أنا  : "يونجقال  ؟هل تصدق وجود اإلله ،جون فرميان عمالق علم النفس التحليلي كارل يونج
  .وروعة اخللق عرف ،فمن ذاق روعة ذاته ".اُصدق، بل أعرف

لنعرفه فضالً عن أو  ،املادي اخلارجي لو كان بغري اهليئة اليت هو عليها ما كنا هنا لنتأمله والعامل
  .أن نتذوق معناه، فهو مصنوع مبعايرة دقيقة للغاية

باهه، نتا  ويشدنساينألنه يعين العقل اإل ؛بامتياز Anthropic إنساين حولك هو عامل فالعامل
وما تشهده يف هذا العامل يقذف يف روعك معاين العظمة واجلالل واجلمال واإلشراقات املهيبة، 

مفهوم اإلله هو ": احلائز على نوبل يف الكيمياء Jerome Karleولذا يقول جريوم كارل 
  ".يف وجودهنسان يتصورها اإلميكن أن خربة  أمسىخالصة 

وحنرره يف هذا احلوار األروع؛ فما اآلن  أمتعنا به أبو عدنان من أسئلة كان فاحتة ملا نقوله وما
حولك ال معىن له يف ذاته، وال قيمة له يف ذاته، نعم ميكن رصده، نعم له وجود موضوعي مستقل، 

 لك خرس، وكل ما حولك مأنت لكن ال يأخذ معناه إال باستقراره يف عقلك، فالعامل هو عاملك
على غائية آخر  دليلإىل  لتفهمه وتعلمه وتتدبره، هل حتتاجأنت  ، وهو يف ذاته ينتظركأنت

  املعين بالقضية الكلية ؟ أنت  املقصود؟أنت  على كونكآخر  وجودك ؟ هل حتتاج دليل

 logicalاملنطقي الوضعي أصحاب  حترير حوارنا هو رؤية رومانسية للعامل مل يستوعبها إن

positivism الذين حرروا رؤيتهم للعامل طبقًا ملركزية كل شيء يف العامل، فوجدوا أنه ال شيء ،
منذ قليل، فكل شيء ال يكتسب معناه إال أنت  له معىن يف ذاته، فاار منهجهم كما حررت

  .نساينبرصده داخل العامل اإل

، ومن أنت قلكيا صاحيب ها حنن قد حررنا برهانا يتطلب قرارا؛ برهان نابع من ع اآلن
 ،جوانب أُخرى للقضية أيضاهو أنا  يا أبا عدنان، وما فعلتهأنت  ، ومن رؤيتكأنت رصدك

 ،فاكتلمت الصورة واتضحت الرؤية ،وتصحيح لبعض اللبس وإيقاظ جلوانب عقلية أُخرى تغافلتها
رب إال لوم نفسك، فارتقِ بقرارك واترك بصمة تعقلك الصحيحة تنري د نكوصومل يبق بعد ال

  .غريك؛ وفقك اهلادي
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أي  وإمنا النسبية قرينة بتصوراتنا حنن؛ ،الوجود اخلارجي املستقل ليس نسيب إذن: (كتب هيثم
  ).!أن النسبية إبستمولوجية وليست أنطولوجية

  نطولوجيأبستيمولوجي وحد أغري صحيح نتيجة للخلط بني حد  اجتاستن

" العامل اخلارجي"ن أن تستنج أا حيق لك منطقي. نسانية وتوقفتن النسبية صفة للمعرفة اإلإ :ن قلتإيعين  هل
  !!!!!مطلق

ن الطالب أا أنت ذكي ستستنتج منه منطقي - ومها اثنان فقط  -حد طالبه ستاذ ألنه إذا قال األأيعين  هل
  !!!اخر ليس ذكياآل

ا كن ذا، إم بشكل صحيحنطقي يستخددأ املن هذا املبإ ،غري دقيقا ماتستخدم مبدأ الثالث املرفوع استخدأنت 
ن تستنج نفي الصفة املناقضة عن هاته أثبتنا صفة ما هلاته الذات ميكنك أذا إم صفتني متناقضني لذات واحدة، فأما

  .مام حممول واحدأالذات يعين حنن هنا 

األوىل  وصفنا ،"رجيالعامل اخلا"بل حممولني منطقيني الذات و ،مام حممول واحدأيف عبارتنا السابقة لسنا  لكن
   .ا نسبيةأوال يعين كذلك  ،يعين هذا ان الثانية ليست نسبية وال ،بالنسبية

  خرآ مبعىن

بستمولوجي وحد أ الذات والعامل اخلارجي بني حد أي بني ،ئ بني حدين متنافرينتقابل بشكل خاطأنت 
وهذه وجهة النظر  ،ة بينهماول تعسف عالقاوحت ،بسط وكالسيكي بني العقل واملادةأنطولوجي مبعىن أ

بعد باستثناء فقط بعض  ماأي الفلسفة ما قبل الكنطية واليت مت جتاوزها متاما من قبل املفكرين في ،الكالسيكية
  .رسطي العتيق والعقيم ن ال يزالون حينون إىل املنهج األالواقعيني الذي

   .بالفلسفة لكنط هي املقابلة بني الذات واملوضوعغلب املشتغلني أفلسفية املعاصرة واليت يدين ا النظرة ال نإ

 وهذان ،مام الذاتأا ا داخليلكنه يف األخري لن خيرج عن كونه موضوع ؛ن تضع يف املوضوع ما تشاءأ ولك
   .حدان من طبيعة واحدة ميكن تصور عالقة ما بينهما

  .نطولوجيأمنطقي ال ليت هنا كحد  اخلارجي يف مداخملختذ من مفهوم العاأنين أالتنبيه  مع

نتاج معرفة إفقولك هذا هو جمرد  .ن املعرفة البشرية نسبيةإ :قولك: الفضيحة الثانية( :كتب هيثم
  ).وبالتايل هو أيضا نسيب، وال يصح أن تسلِّم أنت نفسك به ،بشرية

ن العقل اإلنساين ميتلك أ ىنمبع، ن املعرفة نسبية للبشرإ ،ناس يف فهم هاته العبارة البليغةا ما خيلط الكثري سفلأل

  أبو عدنان
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ن زيدا له معرفة نسبية ختتلف عن معرفة أله معرفة نسبية خاصة به ال تعين ن كل فرد أوليست تعين  ،معرفة نسبية
  ....وهكذا دواليك ،خالد النسبية

  وليس لكل فرد على حدة  ،أي للعقل البشري عامة ،صفة نسبية املعرفة مضافة هنا للبشر نإ

ذي يتخذ النسبية منهجاً له هو يعتربها حقيقة مطلقة، فوقع يف التناقض الذايت، ال(: كتب هيثم
  ).وهدم نسبيته وال أدريته بنفسه قبل التعرض هلا

ن املعىن الذي تعطيه أنت لنسبية املعرفة البشرية هو معىن مغلوط أن تنتبه ألكن عليك ؛ كالمك هنا صحيح!
ا تستغرق مجيع ذوي ن نسبية املعرفة كما نبهت إىل ذلك سابقًإ تفكري،ا عند الكثري من بسطاء الوساذج جند شائع

  .العقول املفكرة

   .دوات واملقوالت العقليةألن هلم نفس األ ؛وداخل هذا احليز النسيب ميكن أن يتحاوروا ويتفامهوا وبالتايل

تتأمل فيها بشكل  نك ملأ ويبدو ،شرحت لك هاته النقطة الدقيقة يف معرض كالمي عن موضوعية العلم لقد
   .جيد

تفترض أنه ميكن أن تعلم أُمورا كافية عن الواقع حبيث ميكن أن تؤكد أنه  فعندما( :كتب هيثم
  .)الشيء ميكن معرفته عن الواقع، فهذا ريج وليست مدرسة فكرية نتحاور حوهلا

  .بتفنيدهمث قمت أنت  ،ا يقول ذا هذا افتراض أنت افترضتهحدأن ألكن ال أعتقد  صحيح،

ا نا أن نعرف الفرق بني النسيب واملطلق دون أن نعرف قدرا كافيليس ممك إذ( :كتب هيثم
عنهما لكي نميز الفرق بينهما، إذن عندما نصنف معرفتنا تلك أا نسبية، مث إن هذه النسبية تقرر 

  ).أن اخلارجي األنطولوجي مطلق، والداخلي اإلبستمولوجي الذهين نسيب

  ا إىل اخلطأ املنطقي الذي وقعت فيه راجعهسابقً نبهتك

ألنه حني يصدر منه فهو كاذب، وإال فكيف  ؛التقرير ال يصدر من عاقل فهذا( :كتب هيثم
  يعرف أن اخلارجي مطلق يف حني أن معرفته تلك نسبية؟ 

تطابقت أُخرى يمكننا أن نقول بدون أن تكون املعرفة البشرية هلا قيمة موضوعية ملا  وبعبارة
  ...! معها أي عبارة

ا ال ميكن عبوره هلذه فهذا معناه أنه حيدد خط ،يقرر أبو عدنان أن املعرفة البشرية نسبية فعندما
  ).احلدود
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  .عقل اإلنسان الذي ال ميكن عبوره صحيح واخلط هنا هو نعم

يعرف ما ال يستطيع اإلنسان أن يرسم مثل تلك احلدود بدون أن يتجاوزها و لكن( :كتب هيثم
ا بني النسيب واملوضوعي، بدون ا أو خطل أن نجاهد يف تقرير أن هناك حدورائها؛ إنه من املستحي

أن يتالمس الفرد ببعض املسافة مع اجلانب اآلخر، وإال ألصبحت عبارته خاطئة وبال معىن وغري 
  .جدية

إال إذا عرف  ،يأُخرى كيف يمكن لإلنسان أن يفرق ما بني النسيب واملوضوع وبكلمات
  .)مقدما كليهما لكي يجري هذه املقارنة

عضم االكتشافات البشرية يف أن حليهما اعتربا من إينشتاين حل هاته املشكلة حبيث أكل من كنط و استطاع
   .تاريخ الفلسفة والعلم

إلنسان وفق قدراته ألن مكتشفها ا ؛املعرفة البشرية نسبية مبا فيها القوانني العلمية: للفيلسوف كنط بالنسبة
ن إألا حتدث باتفاق العقول البشرية،  ؛لكنها مع ذلك موضوعية ،ن يتجاوزهاأوملكاته العقلية اليت ال ميكن له 

ن موضوعية هذا إبل  ،نفسه كموضوع على اجلميع رضوبالتايل يف ،نه موجود يف اخلارجموضوعية شيء ما ليس أل
  .العقل اليت هي واحدة لدى اجلميعهي كونه يتفق مع قوانني ومقوالت  ءالشي

   .اا وحديثًللفرق الشاسع بني تعريف املوضوعية قدمي انظر

  : ينشتاينأل بالنسبة

نظرية النسبية اخلاصة الينشتاين قادت علم الفيزياء إىل التخلي إىل األبد عن ال نسبية أو مطلقية كل من  نإ
أثبت أن عالقات املكان والزمان وقوانني احلركة الميكن ذلك أن أينشتاين  ،املكان الزمان و السرعة واحلركة

ولظروفه املادية وبفضل النسبية اخلاصة أضحى ملراقب فجأة جزءا  ،تعريفها إال بوصفها املوقف الشخصي للمراقب
ا من عامل الفيزياءأساسي، ومل يعد يف مقدور الباحث العلمي أن يعترب نفسه متفرجيوتن كما يف نظام ن ،اا حيادي

  .والفلسفة الكالسيكة والنظرة العامة الساذجة

ن يكون أا تعلمك بالضبط كيف ميكن للعلم إ ،ن هذه االكتشافات أيضا مهزلة وفضيحةإ :ن تقولأ خشىأ
نسبيوهاته هي النظرة اليت اتبناها ،اا ومع ذلك موضوعي.  

  ).هي ا احلوارهذه العبارة فضيحة ومهزلة، واملفترض أن ينت طبعا( :كتب هيثم

ن هاته املشكلة حتتل إن مل يقل لك إف ،لني بالفلسفةرفيقي ملا ال تعرض هاته املشكلة على أي من املشتغ يا
   .ان تنه احلوار منتصرأوقال كما تقول عنها أنت حيق لك  ،الصدراة يف نظرية املعرفة

   .ن هذا يضر بسمعتك العلميةأفاعتقد  ،عنه ا فضيحة ومهزلة وأنت جتهل متاما ما تتكلمأن تعيد تكرار أأما 
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العقلي للوجود املادي هو رصد موضوعي سليم، وال أقصد برصد  رصدنا( :كتب هيثم
موضوعي أنه مطابق للخارج من حيث هو خارج، وإال لصار العقل جمرد مرآة عاكسة، فمثالً 

هلا معىن، وكون العقل يرصدها األصوات كوا جمرد موجات ال يعين أا نسبية، وال يعين أا ليس 
حبسب التردد والشدة، هذا يعين شيء يف غاية اخلطورة سأشرحه  عىنكأصوات مميزة هلا قيمة وم

  بعد قليل، أيضا لو زال البشر عن الوجود هل سيتم رصد األشياء أو وجودها أصلًا؟

  اجلوهر والعلية موجودات قائمة ؟ هل

ووصلت إىل نتيجة يف غاية اخلطورة،  ،ا يف الفترة املاضيةأسئلة يف غاية األمهية تطرقت هل هذه
أال وهي أن العامل حولنا ال يتحول إىل حقيقة مرصودة هلا معىن إال إذا حضر يف أذهاننا ووعينا، 

  .)ويتخلى عن معناه ورمبا وجوده إذا غبنا عنه

  ).غبنا عنهورمبا وجوده إذا  ،ويتخلى عن معناه( :مجل منه هاته العبارةأمجيل و كالم

ولكن  ،ذهانناال إذا حظرت ألإشياء يف ذاا ا يف عبارة رمبا وبالفعل فنحن ال ندرك األيا رفيقي جيد ملأت
شياء نسخ طبق ورمبا تكون هاته األ ،ا نسبية لناأصبحت لذاتنا أي أا ختلت عن ذاا وأذهاننا يعين أحظورها يف 

  ..... ندري ورمبا ال تكون ال وأ ،شياء العامل اخلارجي مزعوماألصل أل

أذهاننا، فالبد أن يكون هناك كائن أزيل أحضر الكون ذه الصورة إىل  وبالتايل( :كتب هيثم
فال قيمة ملوجة الضوء وال ملوجة الصوت يف  ا ال قيمة حقيقية له يف ذاته،وجعل الكون شيئًا ظاهري

 اليوإمنا كل ما حولنا بالفعل مسخر كُ ،اتهم وال للشكل وال ألي شيء يف ذذاما، وال قيمة للطع
، ومركز تسخريه وقيمته، وال تصبح اونصري حنن مركز هذا الوجود فعليلوجودنا ووعينا بوجوده، 

  ).له قيمة يف ذاته أو معىن يف ذاته
 قيمة وال ،وهو املركز متاما يف عملية املعرفة ،فالعقل البشري هو الذي يسيطر على املوضوع ،مجلأ كالم

ن اهللا هو الذي يعطي أفأنت ترى  ،اا طفيفًلكن هنا اختلف معك اختالفً ؛شياء هذا العامل يف ذاا أو معىن يف ذااأل
   .حتماالتبعدها كل اال يتوقف عن هذا وتتساوى عندأأما أنا ف ،شياءاملعاين والقيم لأل

 يا جمرد وجود غروري ظاهري الوهذا يؤكد السبق القرآين املعجز أنَّ احلياة الدن( :كتب هيثم

�d﴿ :أكثر �c� � �b﴾���، سخر لناوال معىن له بدون وجودنا ،وأن كل ما حولنا م: 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ).؟مياناإلإىل  تصورك هذااآلن  عليك يا أبا عدنان، باهللا عليك أال يقودك باهللا
   .كتب لكأقل يف هاته املرحلة وأنا ال يقودوين هذا بشكل منطقي ومنهجي إىل اإلميان على األ سفلأل

وكنت بالفعل ترى كل ما حولك ال معىن له بدون اإلنسان، أال  ،باهللا عليك لو كنت منصفًا( :كتب هيثم
  ).يقودك هذا فورا إال حترير حقيقة وجودنا؟

حينما  الوجودية ،لهت عدم معقولية العامل بدون اإلنسان جعلت من اإلنسان هو اإلأملانية حينما راأل املثالية
واجتهت إىل وصف مشاعر القلق واحلصر  ،خارجه ت عدم معقولية العامل بدون اإلنسان توقفت على تعليله منأر

   .اليت يعانيها اإلنسان من غياب املعىن والقيمة يف الوجود
  وعلقت احلكم إىل حني  ،مر جبواب متسرعات عدم معقولية العامل بدون اإلنسان مل تغأحينما ر دريةأالال

ا ووصفوه بكل الصفات املطلقة اليت كائنالدين حينما راو عدم معقولية العامل بدون اإلنسان افترضوا  مؤلفوا
   .سهل ومريح جياد حلٍّإوتنتهي املشكلة ب ،ن جتعل العامل معقوالأا أمن ش

شياء ذاا بل فينا ليست يف األ ،............."الصوت اللون الطعم احلرارة اليبوسة" شياءاحلسية لأل الصفات
   .أن تعزل احلالوة مثال عن السكر وتدرسها بشكل مستقلّ هل ميكن :لهأحدهم على وجودها نسأ صرأ نإو ،حنن

  بيض يف احلليب رقى ميكرسكوب واحبث عن اللون األأ ماستخد ؟ميكن أن تعزل اللون عن الشيء امللون هل
  ؟؟؟جتده فهل

صفة  هل ميكن أن تبقى ،ذواق احلتمية الغائية احلرية ال معىن هلا اال بالنسبة لإلنسان مثالًالقبح األ اجلمال
وليس للفرد كما  .ذن فكل شيء نسيب لإلنسانإ ا وال يوجد أحد ليقيمها؟؟؟ن زال البشر مجيعإاجلمال للوردة 

  .خيطأ الكثري يف فهمهم لنسبية املعرفة البشرية
  لدعوتك الصادقة والنبيلة ملعتقدك احترامايت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هيثم طلعت.د

  .دنانع بالزميل احملترم أىب مرحباباألحباب جمددا؛  مرحبا

  . رائع ومبشر يف حوارنا تطور

  :تعليق لك على أهم ما يف مداخليت مثلأي  مل أرصد لكن

  .نصب املنجنيق لدك نسبية املعرفة - ١

  .ردم اهلوة بيين وبينك - ٢

ن إيعين  هل، نطولوجيأبستيمولوجي وحد أاستناج غري صحيح نتيجة للخلط بني حد ( :كتب أبوعدنان
  !!!!!مطلق" العامل اخلارجي"ن أن تستنج أا حيق لك منطقي. عرفة اإلنسانية وتوقفتن النسبية صفة للمإ :قلت

ن الطالب أا أنت ذكي ستستنتج منه منطقي :-ومها اثنان فقط  -حد طالبه ستاذ ألنه إذا قال األأيعين  هل
  ).!!!اخر ليس ذكياآل

  !هذا يا أبا عدنان ما

  ؟أنت نسيت جمرى حوارنا هل

قلت أنت وجودية؛ فأم  أنطولوجية؛ معرفيةأم  بستمولوجيةأكانت النسبية عندك  سألتك إن أنا
الذي نفيت النسبية عن أنت  إذن، )اجلواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية: (باحلرف الواحد

  .األنطولوجية ولست أنا

اجلواب ( :ن معا، لكنك قلتيطولوجية لقلت النسبية تشمل األمركنت تقول بنسبية األن ولو
  ).سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية

ا اعتالل الذاكرة قية األنطولوجية؛ فهذا يسمى طبيعندما تأيت وتنتقدين إللزامك مبطل إذن
لنقل أخطأت يف أو  نسيت جمرى احلوارأنت ، فReduplicative Paramnesiaاملتكرر 
  ! اجلواب

@ @@
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هو خلل عصايب يطابق  Reduplicative Paramnesia اعتالل الذاكرة املتكرر مرض
كأحد عوارضه األساسية، -نسبية األنطولوجية-احلالة الالأدرية يف كونه مرتبط خبلل معرفة الواقع 

  .شفاًءا ورِيا ميانفسبحان من جعل من الكفر داًءا ومن اإل

نسبية الوجود : أعراضه األساسية هيأحد  مرض اعتالل الذاكرة املتكرر: مرة أخرىأقول 
األنطولوجي اخلارجي، فالذي يصاب ذا املرض ال يستطيع الوصول حلقائق موضوعية عن العامل 

  .اخلارجي

وليست وظيفة خمية سليمة، وتتطلب عالج  ،الالأدرية هي خلل عصايب وهالوس عقلية إذن
، إذن الالأدرية alzmendaمباشر، والدواء املتوفر يف مصر ملرض الالأدرية الوجودية هو أقراص 

األنطولوجية هي إدراكات لوظائف خمية مرضية بإمجاع علماء الطب النفسي، إذن يا صاحيب 
ا هي عقيدة مرضية تستوجب العالج فورا، يعاين منها شرذمة  - تبشر- تكرِز أنت  عقيدتك اليت

  .قليلة من البشر نابعة عن خلل دماغي

تثبت أن الالأدرية وظيفة عقلية سليمة، وإذا فشلت يف  بناًءا على ما سبق أحتداك أناآلن  وأنا
  ! هى احلوار ووجب العالجأنت التحدي

  !!لك يف هذه املداخلةاألول هو سؤايل  وهذا

العامل "بل حممولني منطقيني الذات و ،مام حممول واحدألكن يف عبارتنا السابقة لسنا ( :عدنان كتب أبو
  ).اخلارجي
لك باحلد املاهوي بني الذات والعامل أين  يتك يا صاح؛ فمنالعبارة تنسف ال أدر هذه

  اخلارجي؟ 

لك باحلد املاهوي بني أين  من! جواب مباشر؛ وأعترب هذا سؤايل الثاين يف هذه املداخلة أنتظر
  الذات والعامل اخلارجي؟ 

  غري حممول العامل اخلارجي؟آخر  لك أن الذات حممولأين  من

تتوقف عن الالأدرية حني تحرر ال أدريتك ؟ وهذا هو أم  قات ؟يف كل األوأدري  الأنت  هل
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   !سؤايل الثالث يف هذه املداخلة

حقيقة للذات، وإثبات حقيقة للعامل اخلارجي، إثبات  تقوم به يعينأنت  التفصيل الذي هذا
  !تصور ألحدمها ينسف نسبيته وبالتايل ينسف ال أدريتكأي  وبالتايل فإعطاء

 أي بني الذات والعامل اخلارجي بني حد ،ين متنافرينئ بني حدأنت تقابل بشكل خاط( :عدنان كتب أبو
  )نطولوجيأبستمولوجي وحد أ

  .اإلشكالية نفس

  لك بوجود احلدين املتنافرين ؟ أين  من

  لك بتقرير هكذا حقيقة ؟أين  من

لك بوجود احلدين  أين ؛ وأعترب هذا سؤايل الرابع يف هذه املداخلة، منامباشر اجواب أنتظر
  لك بتقرير هكذا حقيقة ؟ أين  املتنافرين ؟ من

  ! ا حني يقرر ال أدريتهأدري حني يسفسط، وأدري جد حناور ال حنن

  !دسيسة الغنوصينيأنت حلقات بورتراغوس المك بأحد  يا أبا عدنان لو كنت يف صدقين

لنظر الكالسيكية أي الفلسفة ما قبل الكنطية وهذه وجهة ا ،حتاول تعسف عالقة بينهما( :عدنان كتب أبو
ن ال يزالون حينون إىل املنهج جتاوزها متاما من قبل املفكرين فيما بعد باستثناء فقط بعض الواقعيني الذي واليت متّ

  .رسطي العتيق والعقيماأل

، بلة بني الذات واملوضوعغلب املشتغلني بالفلسفة لكنط هي املقاأالنظرة الفلسفية املعاصرة واليت يدين ا  نإ
  ).مام الذاتأا ا داخليلكنه يف األخري لن خيرج عن كونه موضوع ؛ن تضع يف املوضوع ما تشاءأ ولك

  !تتحاور مع أشباح معرفيةأنت  يا أبا عدنان صدقين

  ذاك؟أو  أتبىن هذا الطرح؟ين أ قال لك يا رجل من

  قال لك أن الكانطية أصح من غريها؟ ومن

  صحة القضية ؟أو  لك أن كثرة املشتغلني بفرع ما يدل على صحة الفرع قال ومن

الفالسفة ميثل حقيقة بالنسبة إليه  وصار ما يتوصل ،هذا يعين أن النسبية طاشت من ذهنك هل



@SYR @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  لك ؟

وتارة تتبىن أقوال أغلبية الفالسفة  ،؟ فتارةً تثبت نسبية كل شيءأراك تنكص على عقبيك مايل
الفالسفة املعاصرون إليه  ية، وتارة حترر ما توصلنسانتثبت نسبية املعرفة اإلاملعاصرين، وتارة 

 على فكحقيقة ال يأتيها الباطل من بني يديها وال من خلفها، يا رجل حرر عقيدتك أوالً، واعر
  !كبغي ال ترد يد المسأو  ثغرٍ تقف، وال تكن كحاطب ليل،أي 

املعاصرين ؟ أغلبية هؤالء ينادون بالتأييد التام تسلم مبا يذهب له أغلبية الفالسفة أنت  هل
معرفة تأيت من أي  وليس الالأدرية املعرفية، وحياصرون ،logical positivismللمنطقية الوضعية 

ظر جوابك وهذا هو سؤايل أنت تؤيدهم يف ذلك ؟أنت  فهل ،physicalismخارج املُعطى املادي 
  .!اخلامس

هل تسلم بالفرق بني  Standard Empiricismعياري تسلم باملنهج التجرييب امل هل
فلسفة العلوم اآلن، وهو املعيار أصل هذا  Falsificationوالتخطئة  Verificationالتحقق 

أنت الذي تقاس عليه الفرضيات، ويدعمه أغلب الفالسفة املعاصرين، فإن كنت تدعم ذلك ف
اب ملا يذهب له الفالسفة املعاصرون، تدعم ذلك فال حيق لك االنتس الغنوصي أدري، وإن كنت 

   !وأنتظر اعتذارك إلقحام نفس يف سلة األدريني

  !فقد حكمت على معتقدك أنه ريج ولعب عيال ،ذاكأو  مل تفعل هذا وإذا

ي ال ختذ من مفهوم العامل اخلارجي يف مداخليت هنا كحد منطقأنين أمع التنبيه ( :عدنان كتب أبو
  .)نطولوجيأ

  .وهذا هو سؤايل السادس! لك يف هذه املقولة حىت أستفيد منك ارف سابقًأن أع أريد

وليس لكل فرد على  ،أي للعقل البشري عامة ،ن صفة نسبية املعرفة مضافة هنا للبشرإ( :عدنان كتب أبو
  ).حدة

  بذلك تقرر أن نسبية املعرفة خاصة بالنوع وليس بالفرد ؟ أنت  هل

  تبشر ا؟أنت  هذه هي الالأدرية اليت هل

  خيتلف اثنان يف نسبية املعرفة بالنسبة للنوع؟ هل
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  .���عندناأصل العقول، وتعدد التصورات هو ما قرره أئمة السلف، فهو  تفاضل

  !كان هذا هو منتهى ال أدريتك، فمخبول من يصفك بالالأدري إذا

  ! أخشى وأُرجح أن يكون هذا فقط من أعراض اعتالل الذاكرة املتكرر لكن
Reduplicative Paramnesia 

 وبالتايل، ن نسبية املعرفة كما نبهت إىل ذلك سابقا تستغرق مجيع ذوي العقول املفكرةإ( :عدنان كتب أبو
  .)ألن هلم نفس االدوات واملقوالت العقلية ؛وداخل هذا احليز النسيب ميكن أن يتحاوروا ويتفامهوا

  هآ

 ،كذلكمر كان األإذا  A-Perioriية األوليهية تقرر هنا وجود املقدمات العقلية البدأنت  هل
ما هو املربر املادي : قيام احلُجة على اخللق ومناط التكليف، وهنا يقفز السؤال املباشرأصل فهذا 

حيتكموا  وأن ،حيق من خالهلا للبشر أن خيتلفوا وأن يتحاوروا ية الىتاألوللوجود املقدمات العقلية 
  ر املادي المتالك نفس األدوات واملقوالت العقلية للبشر مجيعا ؟للحق يف النهاية ؟ ما هو املرب

أنا  تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داخل اخلاليا العصبية يفرز مقدمات عقلية حنتكم هل
  هلا اآلن؟أنت و

تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم، وهذا التبادل ميكن ببساطة اجراؤه : الوظيفة الدماغية هي خالصة
  لى ورقة ترشيح يف املعمل، فهل ستمتلك ورقة الترشيح مقدمات عقلية حتتكم إليها عند الرتاع؟ع

تعلم أنك ذا تقرر صحة املبدأ الديين يف أصله وصحة املبدأ الغائي لوجودنا  هل
teleologicalوأن القضية أبعد ما تكون عن العبثية ،!  

والعقل  moralياألخالق وتاسيوم العقلكيف أفرزت تبادالت الصوديوم والب :�ا�
 وا�ن
والعقل الغائي  value-orientedوالعقل القيمي emotionalوالعقل العاطفي  ethicalاألديب 

teleological نساينوالعقل اإل anthropic  والعقل اجلمايلaesthetic وكيف قبل كل ،
على حد قولك؟ اآلن  هلا أنتوأنا  اليت حنتكم A-Perioriية األول ملقدماتذلك امتلك العقل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

��� �T
%(� :!eJH!� 



@SYT @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

  .ظر جوابهأنت هذا هو سؤايل السابع الذي

ن نظرية النسبية اخلاصة الينشتاين قادت علم الفيزياء إىل التخلي إىل األبد عن ال نسبية إ( :عدنان كتب أبو
وقوانني ذلك أن أينشتاين أثبت أن عالقات املكان والزمان  ؛أو مطلقية كل من املكان الزمان و السرعة واحلركة

وبفضل النسبية اخلاصة أضحى  ،ميكن تعريفها إال بوصفها املوقف الشخصي للمراقب ولظروفه املادية احلركة ال
كما  ،اا حياديومل يعد يف مقدور الباحث العلمي أن يعترب نفسه متفرج. ا من عامل الفيزياءا أساسيملراقب فجأة جزًء

  .ظرة العامة الساذجةيف نظام نيوتن والفلسفة الكالسيكة والن

ن يكون أا تعلمك بالضبط كيف ميكن للعلم إن هذه االكتشافات أيضا مهزلة وفضيحة إ :ن تقولأ خشىأ
انسبي، تبناهاأوهاته هي النظرة اليت  ،اومع ذلك موضوعي.(  

  رج ؟أنت  رجل هل يا

  ردم اهلوة ؟  من مداخليت األخرية بعنوانخري يف اجلزء األاألصل  هذاأنا  أقرر أمل

  ؟أنت  هذا إلزام لك أليس

النسبية املعرفية الالأدرية اليت كان ينادي ا أبو عدنان أوضحنا أا ( :باحلرفأقل أنا  أمل
وهم فارغ؛ فلألشياء حقيقتها املوضوعية اخلارجية املستقلة، ولألشياء رصدها احلقيقي 

جمرد موجات، نعرف أنه يف اخلارج  املوضوعي الداخلي املستقل أيضا، فنحن نعرف أن اللون
جمرد موجات، ونعرف أن رصدنا له هو لون مميز له معىن، إذن احلقيقة موجودة  عياملوضو

ة، ولذا كان وليست نسبية، لكن تباينها يف حقيقتها عن رصدها ال عالقة هلذا التباين بالنسبي
أن التباين بني الرصد  فكان أبو عدنان يظن ،عدنان من هذه اجلهة مدخل الشيطان على أىب

إذ لو كان األمر كذلك  ؛وهذا خطأ شديد وخطل شيطاين غريب ،نسبية هووالشيء يف حقيقته 
ما عرفنا األشياء يف حقيقتها، وما عرفنا أن اللون موجة والصوت موجة، وكل ما حولنا ليس 

خلارجة هلا وجود األشياء ا: له معىن إال بوقوعه يف عقولنا، إذن نكرر مرةً أُخرى ملزيد بيان
قد خيالف اهليئة  العقلي البدين هو رصد موضوعي مستقلّ هين، والرصد الذموضوعي مستقلّ

ألن العقل ليس مرآه عاكسة، وإمنا هو يعطي لألشياء  ؛اليت تبدو عليها األشياء يف حقيقتها
ل، فبه ندرك ولذا فهو هبة اهللا لإلنسان وهو مناط التكليف، وال معىن للبدن بدون العق ،معناها

معناها هلا وجود  الظاهرية اليت بال معىن، واليت هي يف ال وريةاألشياء مبعناها ال حبقيقتها الغر
فنحن نعرف طول املوجة الضوئية بالضبط  ،موضوعي حنترمه ونرصده لو أردنا أن نرصده
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  ).!!!ومعامل االنكسار وزاوية االنكسار

ن أن مل يقل لك إف ،من املشتغلني بالفلسفةته املشكلة على أي يا رفيقي ملا ال تعرض ها( :عدنان كتب أبو
ن تعيد أأما ، ان تنه احلوار منتصرأوقال كما تقول عنها أنت حيق لك  ،هاته املشكلة حتتل الصدراة يف نظرية املعرفة

  ).ن هذا يضر بسمعتك العلميةأفاعتقد  ،ا فضيحة ومهزلة وأنت جتهل متاما ما تتكلم عنهأتكرار 
  والدليل أنك مل تجب عن السؤالأنت  صدقين يضر مبصداقيتك بل

 أم الهل الكون معقول وممكن القياس : مرة أخرى وهو السؤال الثامن يف هذه املداخلة وسؤايل
  ال ؟أم  هل الكون يتيح نفسه للفهم؟  

أو  ،)نعم(ـيف حال أجبت ب -مل تجب عنه فاعلم أن القضية هي خشيتك من التناقض إذا
  !أصلًا جعلتهاأنت  واليت) ال(ـيف حال أجبت ب -خمالفة املوضوعية اليت يتفق عليها البشر 

  ."ورمبا وجوده إذا غبنا عنه ،ويتخلى عن معناه"  :مجل منه هاته العبارة و ،كالم مجيل( :عدنان كتب أبو
ولكن  ،ذهانناال إذا حظرت ألإشياء يف ذاا فنحن ال ندرك األ ،ا يف عبارة رمبا وبالفعليا رفيقي جيد ملأت

شياء نسخ طبق ورمبا تكون هاته األ صبحت لذاتنا أي اا نسبية لنا،أو ،ا ختلت عن ذااأذهاننا يعين أحظورها يف 
  .)....ندري ورمبا ال تكون ال وأشياء العامل اخلارجي مزعوم األصل أل

  !عن العلم الطبيعي؛ اعذرين يئًايعين أنك ال تعرف ش هذا

الرصد عن حقيقة املرصود يوفر كالمها العلم الطبيعي نفسه، وبالتايل ال مكان للنسبية  الفاخت
  !املعرفية

نعرف الزمان نستطيع أن حنن : ضربته منذ قليلأنت  لك املعىن من خالل مثالك الذي سأشرح
ذلك نسبية مما حنن عليه اآلن، فالزمن نسيب، وال يعين أكرب  الذي ميضي علينا يف حال السري بسرعة

موضوعي،  أيضافمعرفتنا موضوعية مستقلة ورصدنا هلا موضوعي ورصدها هي يف ذاا  ،املعرفة
  ! متاماآخر  خيتلف التأثري بقدر السرعة وهذه هي النسبية، وهذه شيء ونسبية املعرفة شيء كنل

  ! عيأن تصورك ملثال أينشتاين يدل على جهلك املطبق مبعطى العلم الطبياآلن  علمت هل

! ؟ يا صاحوبالتايل معرفتنا نسبية ،ت السرعةكنت تتخيل أننا ال نعرف الزمن لو زاد هل
  !وليس باملعرفة يف ذاا وال بالشيء املرصود يف ذاته ،النسبية مرتبطة بتغري السرعة
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 وال بالشيء املرصود يف ،النسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرفة يف ذاا: مرةً أُخرى أُكرر
  !ذاته

ورؤيتك للواقع  ،وخطأ حتليلك لألمور ،العبارة كفيلة ببيان خطل مذهبك وجهالته وعقمه هذه
  !!وبالتايل كل ما بنيته على الباطل فهو باطل ،ومعرفتك بالعلم

  !فسؤايل التاسع لك هو أن تجيب عن سؤايل السابق وبالتايل

وهو املركز متاما يف عملية  ،ر على املوضوعمجل فالعقل البشري هو الذي يسيطأكالم ( :عدنان كتب أبو
ن اهللا أفأنت ترى  ،اا طفيفًلكن هنا اختلف معك اختالفً ؛شياء هذا العامل يف ذاا أو معىن يف ذاااملعرفة وال قيمة أل

  ).وتتساوى عندي بعدها كل االحتماالت ،هذاتوقف عن أأما أنا ف شياء،هو الذي يعطي املعاين والقيم لأل
هذا بال دليل، واألصح واألقرب للعقل واملنطق التسليم بأن عملية املعرفة وعملية عقلنة  توقفك

يف ذاا بال معىن وال عقلية، وبالتايل فالتصور الديين هو األسلم ألا  ؛العامل ال تتيحها املادة يف ذاا
 ميانوبالتايل فاإل! للبديواألحكم واألكمل بل وال يتيح العقل غريه، بدليل أنك توقفت ومل تطرح ا

  .الديين هو التصرف األعقل

ت عدم معقولية العامل بدون اإلنسان جعلت من اإلنسان هو أملانية حينما راملثالية األ( :عدنان كتب أبو
  .)لهاإل

ال  حلٍّإىل  وإمنا هو إرجاء املطلب املعريف الذي يرومه السائل ،ليس جواباً يف حد ذاته هذا
فتراض متهافت لعلة وسيطة ال جيد العقالء من ا فهوا وال معىن للقضية، حيمل يف داخله تفسري

  ! أصلًا بوجودها -ولو من بعيد  -القرائن ما يوحي

إثبات  مشكلة اإلجابة هي مشكلة نفسية باألساس، تتمثل يف كراهية الدخول يف مقتضيات إن
  !علة خارجية، تستلزم وجوب اخلضوع والتأليه والعبادة

لمات معطياتنا عن عقلنة العامل أا ال تتيحها املادة يف ذاا كما حررنا قبل قليل؛ إن من مس مث
  !لكن يبدو أن هذه اإلجابة الساقطة من تلقاء ذاا هي الوحيدة املتاحة يف مقابل الدين

وه بكل ا ووصفافترضوا كائن ،عدم معقولية العامل بدون اإلنسان اوأمؤلفوا الدين حينما ر( :عدنان كتب أبو
  ).جياد حل سهل ومريحإوتنتهي املشكلة ب ن جتعل العامل معقول،أا أالصفات املطلقة اليت من ش

فهل الدين وليد معرفتنا بأن  !!ذهنك دالعبارة كفيلة بأن حتكم بغباء معتقدك، وشرو هذه
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  األشياء يف ذاا ختتلف عن حقيقة رصدها؟ 

  مؤسسوا الديانات هم علماء كوانطا ؟ هل

  مهرج يا رجل؟أنت  هل

  !أنك يف موقف عسري وصعب، فاضطررت للهلفطة بديالً عن احلواراآلن  أشعر

مطلب األلوهية مطلب توافرت عليه الفلسفات والنبوات، ودالئله الربهانية ماثلة يف األنفس  إن
©����ª»���¬��®��﴿: ويف اآلفاق، وبواعثه النفسية مركوزة يف العقول ويف الوجدانات

¯﴾���.  

 ،يؤرق امللحد والالأدري وكل كافر نسانهذا املطلب الوجودي الذي ال ينفصل عن اإل كنل
عرب نظرة كانت  فيفترض أحدهم أن نشأة الدين ،تفسرياأو  له يف فلسفتهم املادية حتليالً نوال جيدو

  !إىل خالق غييب البدائي يف صفحة الكون، وعدم معرفته سبب الظاهرة فيقوم بنسبتهانسان اإل

ظواهره سببا يف إيقاظ الشعور الديين أو  كيف يكون النظر يف الكون: ل هناءأن يتسانسان ولإل
  العميق عند مجيع اُألمم ؟

  ية ؟ األوله وطقوسه والتزاماته ظاهرة كونية بظهور دين له مرامس عالقة حدوث ما

إىل  فت النظر وال حيتاجة ظاهرة كونية على نسق واحد جيعلها أمرا مألوفًا، ال يلاستمرار أي إن
  !تعليل

صل اختزايل يف حتليل األمور، فإن العكس هو احلاستخدمنا هذا املقياس القاصر اال إننا لو بل
اخلوف أو  اجلهلأو  اجلُنبأو  ستسالمات هو روح العظمة والقوة وليس االدوما؛ فباعث كل الديان

  !البدائي

عن حقيقته يف ذاته هو السبب يف نشأة  بو عدنان أن اختالف الرصدأاآلخر وهو  ويفترض
  !بقية البشر ميانوهكذا كل شخص يهلفط حىت جيد مربرا لكفره وعناده، ومربرا إل! الدين
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يا دعاة التحليل املادي، ويا دعاة األرض جاءت فكرة اإلله األكرب فاطر السماوات وأين  من
  الالأدرية؟ 

ا عرب كل التاريخ وكل ف قامت الدعوات هلمجاعة طُبعت هذه الصورة، وكيأي  غرار وعلى
  ؟ اجلغرافيا

  ؟نساينية يف الوجود اإلاألولعندكم من حتليل واحد مادي هلذه احلقيقية  هل

ومشيث  Pascalوباسكال  Langeالنج  ديان أمثالالذي يقرره علماء تاريخ األ إن
Schmitt  وبروسBruce  وكوبرزCoopers كانت   الواحدوغريهم، أن التوحيد وعبادة اهللا

  . سابقةً على التعدد وصناعة اآلهلة الوثنية

  ! أبعد حدإىل  التحليل املادي للظاهرة الدينية هو حتليل أجوف قاصر اختزايل إن

 وهي اليت نزلت ،نساناإلإىل  هي اليت سارتديان نحررها هنا أن األجيب أن احلقيقة اليت  إن
وأن الناس مل يعرفوا رم  -كما يزعم املهلفط-شر ا، ومل يؤلفها البإليه ، ومل يصعد هوإليه

   !بافتراض العقل البدائي وإمنا بنور الوحي

إن الناس مل يكونوا كلهم أوفياء بالوصية املقدسة، لكن هذا التعليم اإلهلي مل يمح أثره حموا  نعم
س بالوثين مسة من البشرية، ولذلك ظلت فكرة األلوهية والعبادة والتوحيد واختالط املقدا مات

  . ظاهرة يف احلضارات واُألمم

وهو  ،ياتاألولالدين جتربة وجدانية فطرية أولية خالصة؛ بل هوأسبق يف العقل من كل  إن
والقيمة واحلق والكمال، وكما قال شيخ أصل األخالق املعرفة وأصل مجاع كل احلقائق اإلجيابية و

 :ابن القيم رمحه اهللا وقال. "ألرض فمن آثار النبوةإن كل خريٍ يف ا": بن تيمية رمحه اهللاسالم اإل
  ".لوال النبوات مل يكن يف العامل علم نافع البتة"

  ! ضرورة عقلية فطرية وجدانية أولية روحية خالصة فالدين

  .وال قيمته، وال يتم التأسيس ألخالقياته إال حتت راية النبواتنسان يعرف ما اإل وال

ختزالية العبيطة لها حتميات مادية، وال الرؤية االية ال حتلنسانلنفس اإلالدين حقيقة أولية يف ا إن
اعتمدت على حجيت يف وجود اهللا من خالل فأنا  اليت ساقها صاحبنا أبو عدنان؛ وباملناسبة هنا
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سابقًا فيها،  للعامل يا أبا عدنان، وهذه ليست احلجة املعتادة للدين، بل ال أعرف يلأنت  نظرتك
ويف كل شيء له شاهد  ،نساين؟ إن الدين جوهر الوجود اإلسس الديانات أيها العدنانأنا مؤ فهل

يكفر قبل أن  وحجة ماثلة، وال ينكص بكل هذا إال خمبول العقل هذي الذهن، كافر بكل شيء
  ! خبالقه

قضية ستجابة املُثرية للأم أبينا، إنه اال  سواًء شئنانساينالتسليم هللا هو اية قصة املصري اإل إن
  .ية الكُربىنساناإل

  !ظر اإلجابة عليها مباشرةًأنت أمامك يا أبا عدنان تسعة أسئلة يف هذه املداخلة اآلن

  
  :حتيايت

ال إ نواع التضليل،أن مشائخكم ودعاتكم يستغبونكم وميارسون عليكم شىت إخوة املسلمني ما نقول لإل اكثري
وتعيينا األدلة يف بعض املرات، لكن  مر،ون بأدلة على هذا األويطالب ،مهيةأسف ال يعريون كالمنا أي م لألأ

  .مثلة واضحة على مثل هذا التضليلأوللصدفة السعيدة لدينا 

بدع أوهو فن  ميكن أن نعتربه أحد النماذج البارعة يف هذا الفن، تى ا الزميل يف مداخلته هاته،أبعض ما  نإ
   .فيها الكثري من املسلمني

ىل إو ،ليدرك عبقرية التدليس ؛ان يتأمله جيدأمتىن من القارئ املسلم الكرمي أهذا التدليس وأن أبني ول احأس
  .هلم عقوهلم الربيئة اعاروأتضليل من 

   .ذن فهو مريضإ ،عدنان يقول ذلك ابأن أوطاملا  ن من يقول بنسبية العامل اخلارجي فهو مريض،أيرى  الزميل

  !!عدنان ينفي النسبية عن العامل اخلارجي ابأن أوضوعه بنه قد ذكر يف يف صلب مأيتجاهل  لكنه

  .بينه يف فحصي ملداخلته كاملة بدون حذف أو زيادةأالتناقض والتدليس هو الذي س هذا

   .محر هذا التدليسبالقلم األ وسألون

  :األول التدليس

  ! هذا يا أبا عدنان ما( :كتب هيثم

  نسيت جمرى حوارنا ؟أنت  هل

قلت أنت وجودية؛ فأم  أنطولوجية؛ معرفيةأم  النسبية عندك إبستمولوجيةت كان سألتك إن أنا

  أبو عدنان
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الذي نفيت النسبية أنت  إذن. "اجلواب سيكون النسبية صفة للمعرفة البشرية ": باحلرف الواحد
  . )عن األنطولوجية ولست أنا

   .ةنطولوجيلقية األيقول مبط نبا عدناأن أأي  ،ةنطولوجيعدنان ينفي النسبية عن األ ابأن أيعين هنا 

اجلواب سيكون النسبية " ن معا، لكنك قلت يطولوجية لقلت النسبية تشمل األمركنت تقول بنسبية األن ولو
ا ن معيمرن النسبية تشمل األأعدنان مل يقل ب ابأن أكد على كالمه السابق بأنه طاملا ويؤ" صفة للمعرفة البشرية 
  .نطولوجيا ليست نسبيةن األأبو عدنان يقول بأف ذنإن النسبية صفة للذات أبا وقال سابقً ،الذات والعامل اخلارجي

ن العامل اخلارجي غري نسيب بل هو أعدنان يرى  ابأن أ :معىن كل هذا الكالم، حسب سياق احملاور معناه ما
  .مطلق

رة املتكرر ا اعتالل الذاكقية األنطولوجية؛ فهذا يسمى طبيعندما تأيت وتنتقدين إللزامك مبطل إذن
Reduplicative Paramnesiaفأنت نسيت جمرى احلوار أو لنقل أخطأت يف اجلواب ، !  

  :املفاجأة واآلن(

هو خلل عصايب يطابق  Reduplicative Paramnesiaاعتالل الذاكرة املتكرر  مرض
ألساسية، كأحد عوارضه ا-نسبية األنطولوجية-خبلل معرفة الواقع  ااحلالة الالأدرية يف كونه مرتبطً

ن جعل من الكفر داًءا ومن اإلميان شفاًءا ورِيافسبحان م.  

 -عدنان  ابأ لكن، نطولوجيا نسبيةن األإ :من يقول -حسب احملاور-هذا املرض يصيب  طيب
ن إ :نطولوجيا نسبية بل بالعكس يقولن األأال يقول ب –حسب الكالم السابق للمحاور 

ا ذا بو عدنان مريضأايل حسب كالمه ال ميكن أن يكون وبالت ،!!!!!!!!نطولوجيا مطلقةاأل
   .املرض املزعوم

نسبية الوجود : مرض اعتالل الذاكرة املتكرر أحد أعراضه األساسية هي: مرة أخرىأقول 
قائق موضوعية عن العامل األنطولوجي اخلارجي، فالذي يصاب ذا املرض ال يستطيع الوصول حل

نطولوجي ن املريض هو الذي يعتقد بنسبية الوجود األأاور خرى يؤكد احملأمرة  ،اخلارجي
بل يعتقد  ،بو عدنان ال يعتقد بذلك االعتقادأا قد عرف سابقً ئاحلال القار عةوبطبي اخلارجي،

   .ن نعرفه بشكل موضوعيأنه ميكننا أأي  ،حسب احملاور مبطلقية العامل اخلارجي

 اليست وظيفة خمية سليمة، وتتطلب عالجالالأدرية هي خلل عصايب وهالوس عقلية و إذن
والدواء املتوفر يف مصر ملرض الالأدرية الوجودية هو أقراص امباشر ،alzmenda إذن الالأدرية ،
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األنطولوجية هي إدراكات لوظائف خمية مرضية بإمجاع علماء الطب النفسي، إذن يا صاحيب 
تستوجب العالج فورا، يعاين منها شرذمة ا هي عقيدة مرضية  - تبشر- عقيدتك اليت أنت تكرِز 

  .)قليلة من البشر نابعة عن خلل دماغي

ار ه فرصة اإلذه املتعجل والتعمية عليه ينتهز ئالقار ارإل قمة التدليس فبعد تلك املقدمات الطويلة وهنا
عدنان  ابأن أكد أ السابق نه يفأمع  ،نطولوجيةنه يقول بالنسبية اإلعدنان ملاذا؟ أل ىبوميرر صفة املرض أل ،هاته

  !!!!!!!!!!!!!!!!!!يقول مبطلقية العامل اخلارجي

نتهى اية سليمة، وإذا فشلت يف التحدي اآلن بناًءا على ما سبق أحتداك أن تثبت أن الالأدرية وظيفة عقل وأنا
  ! احلوار ووجب العالج

  !!هو سؤايل األول لك يف هذه املداخلة وهذا

  !!!!اجابة، لقد صدق تضليله متامإه ال يزال يتساءل، وينتظر نأيف األمر  والغريب

  !!!ميكن أن نسمي هذا يف قاموس األخالق، أو يف الطب النفسي ؟؟ ماذا

ن مجيع القراء ميكن أن مترر عليهم هذا التضليل املتعمد أهذا أمر غريب ومؤسف، يا رفيقي هل تعتقد  بالفعل
  !!ذا الكذب والتزييف؟؟ترى ماهو انطباع قرائك بعد ه!!!!! ؟؟

  :الثاين التدليس

نتبهت يف اين أل ؛ا بتحديد معاين النسبية والشكية والريبية والسفسطة والفلسفةطالبت الزميل سابقً كنت
األرضية الصلبة  ن حتديد مصطلح الالدرية واالتفاق حوله هو ما يشكلا بينهما، وألنه ال يقيم فروقًأمداخلته 

ن الزميل إ ئ،نه فن آخر من فنون التعمية على القارإ ترى ملاذا؟؟...احلال مل يفعل ذلك عةبطبي ،واجلادة حلوارنا
ي كان يهاجم الشكية املطلقة والنسبية الفردية، والريبية وهي تيارات بلغت من الضعف املنطقي درجة تتيح أل

ن ميارسه على القارئ هو أذي يريد ال يللكن التضل ونقده ذلك يف مجلته ال غبار عليه، ،نقدها بل واالبداع يف ذلك
   .وهو يف احلقيقة ليس كذلك ،ن هذا النقد موجه لالدريةأحياؤه بإ

 ى من القواميس القدمية كما جاء يفستقًم" الالدرية " ـن فهمه لإميكن أن حنسن الضن بالزميل ونقول  لكن
سوفسطائية تقول بالتوقف يف وجود كل فرقة " اأواليت يعرف الالدرية ب، "كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي"

   .وهذا هو مبلغ فهم احملاور من هذا املصطلح ."شيء وعلمه

  ن تتعامل مع مذهب حديث من خالل مصطلحات قدمية ؟؟أاحية املنهجية هل ميكن لك كباحث من الن لهأسأ

جوع إىل قواميس املصطلحات ال ميكنك الرأ ،الالدرية قدميا والالدرية حديثا ن تفرق بني معىنأمن األوىل  ليسأ
  الفلسفية املعاصرة 
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القدمي " كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي" ى معلوماته بالفعل من ن الزميل استقَأيعين هذا؟؟ يعين  ماذا
  ... وهذا خطأ منهجي عميق

   .االالدرية يف وقتنا الراهن وليس كما عرفت قدمي لنعرف

  :الالدرية

 *agnosticisme تطلق على املذاهب الفلسفية اليت تقول بعجز العقل عن معرفة احلقائق اليت  عند احملدثني
ن قدرات العقل أل؛ مكان البحث فيما وراء الطبيعةإأي تنكر  ،ن الالدرية هنا تنكر امليتافزيقاأمبعىن  ،جتاوز طوره

  .البشري حمدودة

  ....نوغست كونت نسبية هاملتوأهلذا االجتاه فلسفة كنط ،وضعية  ممثل قوىأو

و على جممل املذاهب أ ما على عادة فكرية قوامها اعتبار كل ميتافزيقا باطلة أو تافهة،إمصطلح يدل حاليا *
جع معجم اللند را .ال متكن معرفتها حبكم طبيعتهاسفية اليت تسلم بوجود مرتبة من مراتب احلقيقة اليت لالف

  .اح حاليركز أكثر على مصطل ،االفلسفي، املعجم الفسفي مجيل صليب

مكنه أل -وقد أشرت إليه كثريا يف فلسفة كنط  -درك هذا املعىن لالدرية أن الزميل لو أيف األمر  والغريب
  .ا بعجز العقل عن معرفة ما يتجاوز طورهضيأاكتشاف توافق ما مع الدين فالدين يقول 

ن احملاورين املسلمني بارعني يف خضم سعيه احملموم النتصار ومهي مؤقت فوت فرصة مثينة كان غريه م ولكنه
  .يف اقتناصها واستخدامها لصاحل الدين

قوى فكرة يف الفلسفة احلديثة وهي مقولة كنط أال أنتظر الكثري من الزميل يف هذا امليدان وهو القائل على  لكن
  !!!!!!!ا مغالطة دائريةأب

ة على العموم ولكن ان يصدر النقد من فكار الفلسفيو نقد األأ ،نه ال ميكن نقد كنطإاحلقيقة ال أقول  يف
 ،خذها من املتون والقواميس القدمية فهذا ما استبعده متاماأواصطلحاته ي حماوري قليل البضاعة يف تاريخ الفلسفة،

   .فمعىن الالدرية حاليا هو الذي ميكن احلوار حوله وعليه

اذج واملغلوط ملصطلح الالدرية نتيجة لتحديدك الس. مداخلتك أخطاء متراكمة بعضها فوق بعض وباقي
   .ثر خبطئك هذاأولتدليسك املتعمد ملفهوم النسبية وسانبهك هلا، باستثناء بعض املداخالت الىت حلسن احلظ مل تت

أنت تسلم مبا يذهب له أغلبية الفالسفة املعاصرين ؟ أغلبية هؤالء ينادون  هل( :كتب هيثم
وليس الالأدرية املعرفية، وحياصرون أي  logical positivismبالتأييد التام للمنطقية الوضعية 

فهل أنت تؤيدهم يف ذلك ؟ أنتظر جوابك  physicalismمعرفة تأيت من خارج املُعطى املادي 
  ).وهذا
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  !!!!دريةأال يزال ضحية املفهوم الساذج والعامي ملصطلح الال سفلأل

شادا بالعلم ومبعيار التحقق أو ،قوي للميتافزيقاى خلفية نقدها الساس علالوضعية املنطقية اشتهرت يف األ نإ
نه ال ميكنه إثبات أو نفي الكائنات امليتافزيقية املزعومة كمفهوم االله احلرية اخللود دري ألأ ن العلم الإ مث ،يف الواقع

  ......الروح

  !سؤايل اخلامس هو( :كتب هيثم

هل تسلم بالفرق بني  ؟Standard Empiricismتسلم باملنهج التجرييب املعياري  هل
هذا أصل فلسفة العلوم اآلن، وهو املعيار  Falsificationوالتخطئة  Verificationالتحقق 

كنت تدعم ذلك فأنت  فإن الذي تقاس عليه الفرضيات، ويدعمه أغلب الفالسفة املعاصرين،
ة املعاصرون، غنوصي أدري، وإن كنت ال تدعم ذلك فال حيق لك االنتساب ملا يذهب له الفالسف

  ! درينيألوأنتظر اعتذارك إلقحام نفس يف سلة ا

  ! مل تفعل هذا أو ذاك فقد حكمت على معتقدك أنه ريج ولعب عيال وإذا

  أنت بذلك تقرر أن نسبية املعرفة خاصة بالنوع وليس بالفرد ؟  هل

  هذه هي الالأدرية اليت أنت تبشر ا؟ هل

  ة بالنسبة للنوع؟خيتلف اثنان يف نسبية املعرف هل

كان هذا  إذا، ���العقول، وتعدد التصورات هو ما قرره أئمة السلف، فهو أصل عندنا تفاضل
  !هو منتهى ال أدريتك، فمخبول من يصفك بالالأدري

  ).أخشى وأُرجح أن يكون هذا فقط من أعراض اعتالل الذاكرة املتكرر لكن
  ي مثن من مسعتك العلمية؟؟؟أوب ؟؟ولكن بعد ماذا ؟!!!! أنتبهت إىل موقفي اخريأو

كان  ذاإف، نه واضح ومعروف ويقر به اجلميعأنك تقرر أإين بسطته لك يف السابق، ونبهتك إليه والعجيب  مع
  ...........هذا موقفي منذ البداية وأنت تعلمه فلما كل رجيك السابق

ا ويفرح يتها سهلة وميكن أن تشبعها نقدأك ردعوا إليها ذاتية؟؟؟ هل فقط ألنأتسر على أن النسبية اليت  ملاذا
فكار واهية ليسهل عليك االنتصار عليها بالتعمية وتضليل القراء البسطاء ما أرفيقي أنت ختتلق  قران، يالذلك األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  لوكأن لسان حالك يقو!! تقارك واستغبائك لقرائكحشد اأ

  !!!ا ولتذهب عقوهلم إىل اجلحيمظهر منتصرأن أ املهم

هذه املفارقة  نأو ،ن املعرفة ميكن أن تكون نسبية ومع ذلك موضوعيةأوشرحت لك كم من مرة  كدتأ لقد
استطاع العقل الفلسفي املعاصر حلها بطريقة قوية، بطبيعة احلال ميكن نقد هذا احلل لكن من اخلطأ اجلهل التام ذا 

  .احلل

رجل حتب  لكنك .لذي يستغرق اجلميعا ان النسبية اليت اقصدها هي نسبية العقل اذكرت لك سابقً لقد
  .............التهويل والتضليل

   ).خيتلف اثنان يف نسبية املعرفة بالنسبة للنوع؟ هل( :كتب هيثم

ا ال ختول لك  ،وهلمأوأنت  اطبعا لو علمت اضيع امليتافزيقية بأدلة بدا البحث يف املواأأنت سترفضها متام
ن يف احباثكم امليتافزيقية فتتسولون أدلة ميتافزيقة من الالهوت الكنسي تارة ومن ذقانتم غارقني إىل األأو ،عقلية

   .بطريقة عقلية....واحلرية اإلنسانية ثبات وجود اهللايف حماولة منكم إل ىخرأالفالسفة تارة 

  !!!!نك تتبىن موقفا هو ضد منهجك متاماأجتهل بالفعل أنت 

إذا كان  A-Perioriدمات العقلية البديهية األولية أنت تقرر هنا وجود املق هل( :يقول هيثم
ما هو : األمر كذلك فهذا أصل قيام احلُجة على اخللق ومناط التكليف، وهنا يقفز السؤال املباشر

املربر املادي لوجود املقدمات العقلية األولية الت حيق من خالهلا للبشر أن خيتلفوا وأن يتحاوروا 
ة ؟ ما هو املربر املادي المتالك نفس األدوات واملقوالت العقلية للبشر حيتكموا للحق يف النهاي وأن

  مجيعا ؟

تبادل أيونات الصوديوم والبوتاسيوم داخل اخلاليا العصبية يفرز مقدمات عقلية حنتكم أنا  هل
  وأنت هلا اآلن؟

بساطة تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم، وهذا التبادل ميكن ب: الوظيفة الدماغية هي خالصة
اجراؤه على ورقة ترشيح يف املعمل، فهل ستمتلك ورقة الترشيح مقدمات عقلية حتتكم إليها عند 

  الرتاع ؟

تعلم أنك ذا تقرر صحة املبدأ الديين يف أصله وصحة املبدأ الغائي لوجودنا  هل
teleologicalوأن القضية أبعد ما تكون عن العبثية ،!  
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والعقل  moralت الصوديوم والبوتاسيوم العقل األخالقيكيف أفرزت تبادال: سؤايل واآلن
والعقل الغائي  value-orientedوالعقل القيمي emotionalوالعقل العاطفي  ethicalاألديب 

teleological  والعقل اإلنساينanthropic  والعقل اجلمايلaesthetic وكيف قبل كل ،
حنتكم أنا وأنت هلا اآلن على حد قولك؟  اليت A-Perioriاألولية  ملقدماتذلك امتلك العقل ا

  )هذا هو سؤايل السابع الذي أنتظر جوابه
قحام تسعى إل هل، سالميوليست املادية واملوقف اإل ،سالمي منهادرية واملوقف اإلأساسية هي الالاأل قضيتنا

   .أي شيء يف مداخلتك والسالم

ولذا فهو هبة اهللا  ،شياء معناهاالعقل ليس مرآه عاكسة، وإمنا هو يعطي لأل ألن( :كتب هيثم
لإلنسان وهو مناط التكليف، وال معىن للبدن بدون العقل، فبه ندرك األشياء مبعناها ال حبقيقتها 

  ).الغرورية الظاهرية اليت بال معىن
  !!!!!!!ردنا رصدهأبل وميكن رصده لو ...اصبح الالمعىن موجودأ!!! على هذا التفلسفسالم ا ي

   .هاأشياء ال تقرأنك تنقل أخشى أ ؟وتشوش ذهين يف عبارتك هاته ،خطأ منطقيتدرك كم من  هل

هل الكون معقول وممكن : مرة أخرى وهو السؤال الثامن يف هذه املداخلة وسؤايل( :كتب هيثم
  هل الكون يتيح نفسه للفهم أم ال ؟ القياس أما ال؟

أو ، نعم: ـحال أجبت ب يف - مل تجب عنه فاعلم أن القضية هي خشيتك من التناقض إذا
  ).!واليت أنت جعلتها أصلًا، ال: ـيف حال أجبت ب -خمالفة املوضوعية اليت يتفق عليها البشر 

   .جابةا يف اإلا فانتبه إليه، لكنك رجل متسرعجابته سابقًإفصلت لك  لقد

يء املرصود النسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرفة يف ذاا وال بالش! صاح يا( :كتب هيثم
  !يف ذاته

النسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرفة يف ذاا وال بالشيء املرصود يف : مرةً أُخرى أُكرر
   ).!ذاته

ينا ينطبق عليه اجلهل واخلطل والعقم يف أا عبارتك هاته، مث لنحكم نفعال دعنا حنلل سوياودون  وءرفيقي د يا
النسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرفة يف ذاا " :تقول عبارتك هاته ماذ ،شتاينينأفهمه ملبدأ النسبية يف نظرية 
  ."وال بالشيء املرصود يف ذاته
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ا هلا عالقة مطلقً وليست ،طالق مبعرفتنا هلان النسبية هلا عالقة فقط بالسرعة وليست هلا عالقة على اإلإ يعين
  بالشيء املرصود يف ذاته 

ليست متعلقة باملعرفة يف ذاا وال للشيء املرصود !!!!  السرعة لكن بالنسبة ملن؟؟؟؟النسبية مرتبطة بتغري -١
  !!!!ذن فبماذا تتعلق ؟؟ ما هذا اخلطل؟؟ هل هي مرتبطة بنفسها أم بالشيء؟؟؟إ

  .املسرع يءا حبد ذاته ال عالقة هلا بالشنك جعلت من السرعة وهي حركة، شيء قائمإيعين  -٢

ن تفصل إ وهي، نه مل يقل به أحد قبلكإوهذا كالم أعتقد  !!!!!لحركة بالشيء املتحركبسط ال عالقة لأ مبعىن
ا صفة عن حاملهاواقعي!!!!  

ن هذا هو وقت أفهل معرفيت ب ،نه وقت الزوالأدركت أا نظرت إىل الشمس فأنا هنا يف القاهرة مثلً -٣
  ظة يف وقت الزوال؟؟ن كل الوجود هو يف هذه اللحإأي  ،الزوال معرفة تستغرق الوجود كله

دراكك وليس بالنسبة إل ،دراك خاص يب بالنسبة يلن هاته املعرفة نسبية يل أنا ؟؟؟ بطبيعة احلال هذا اإلإأم 
ا عن القاهرةأنت املوجود بعيد.   

   ؟وبالتايل املعرفة اإلنسانية ،ن النسبية هلا عالقة بالقياس اإلنساينأعرفت اآلن  هل

فهل تستطيع أن تقول  ،املكان والطول والكتلةسرعة لكنها تشمل الزمان وعلى ال أنت تقصر النسبية -٤
  !!!!!ن النسبية مرتبطة بالكتلة وليست بالشيء املوزونإ :أيضا

تسرعك يا زميل يف فهم عبارايت قادك إىل  نإ: قولأستعراض فستعارة كالمك االانه من حقي اآلن أ عتقدأ
 ،ورؤيتك للواقع ومعرفتك بالعلم ،وخطأ حتليلك لألمور ،جهالته وعقمهالتفوه بعبارة كفيلة ببيان خطل مذهبك و
  !!وبالتايل كل ما بنيته على الباطل فهو باطل

فهل الدين وليد معرفتنا ! ذهنك ديلة بأن حتكم بغباء معتقدك، وشروالعبارة كف هذه( :كتب هيثم
  بأن األشياء يف ذاا ختتلف عن حقيقة رصدها؟ 

  هم علماء كوانطا ؟ مؤسسوا الديانات هل

  أنت مهرج يا رجل؟ هل

  ).!اآلن أنك يف موقف عسري وصعب، فاضطررت للهلفطة بديالً عن احلوار أشعر
  هنا صحيح، وميكن جرب عباريت السابقة ببساطة مع احملافضة على املعىن نقدك

  .العبارةاية ....ا ووصفوهو عدم معقولية العامل افترضوا كائنأن مؤلفوا الدين ملا رإ وهي
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 هل هذا اخلطأ الشكلي والذي ال ميس املعىن اجلوهري للعبارة جيعلك تنفعل كل هذا االنفعال وتقول لكن
  .عباراتك االستعراضية السابقة

  .......نك رجل حتب االستعراض والتهريجإ الواقع

ا هي الشكية والنسبية الذاتية أويعتقد  ،ا مطبقادرية واليت جيهلها احملاور جهلًأجيايب عن الالإاآلن بشكل  لتكلم
   .ر به هو انكبابه على ثقافة بائدة ومفاهيم عامية دارجةن الذي غرإوالواقع 

ا مصطلح يطلق على املذاهب الفلسفية اليت تقول بعجز العقل عن معرفة احلقائق اليت كما قلت سابقً دريةأالال
الن قدرات العقل ؛ مكان البحث فيما وراء الطبيعةإي تنكر أ ،درية هنا تنكر امليتافزيقاأجتاوز طوره مبعىن ان الال

  . البشري حمدودة

  ....وغست كونت نسبية هاملتونأوضعية  ،ممثل هلذا االجتاه فلسفة كنط قوىأو

ا بالفلسفة الكنطية ونقده القوي ا كبريثرأثروا تأن الغالبية الساحقة من املفكرين بعد كنط تأا جد ومعلوم
   .تافزيقاواملنطقي للمي

مذهب التوحيد بأن اهللا  وبينما يؤمن أتباع.. ختيار عدم أختاذ قرار مع أو ضد وجود اهللاالالأدرية هي  نإ
ال نؤمن بوجود اهللا أو ن يعتقدون أننا ال جيب أن نؤمن أو ولحدون بعدم وجود اهللا، فالالأدرييؤمن املموجود، و

   .بيعتها ال ميكن التحقق منهاليك يف كل املعارف اليت حبكم طاوهكذا دو ،عدمه

  .ئ وفروض و نتائج العلوموتدخل فيه كل مباد ،الالدري ما ميكن التحقق منه فمقبول لدىأما 

  درية من هذا ؟؟؟ألاللفهم الزميل الساذج  ينأف

  :على سري احلوار مالحظات

يل أو رجل حرر عقيدتك أوالً، واعرف على أي ثغرٍ تقف، وال تكن كحاطب ل يا( :كتب هيثم
  .)!كبغي ال ترد يد المس

قبل بعض  من والذي يستعمل عادة ،ي واملبتذلللقارئات والقراء الكرام عن هذا السلوك غري األخالق عتذرأ
ية حياءات غري األخالقإىل اإل اوأخري ،ون إىل التشهري واالستعراضئفيلج ،احملاورين للتعمية على خفة حججهم

  .الصرحيةو

وال  خالقه،أ طبيعةعرف أحتمل مسؤلية ما لقبويل حوار غري مشروط مع رجل ال أإين  هذا راجع إىل اعتذاري
  .فعاله املشينةأتنبأ بردود أأستطيع أن 

ن أا ميكن جد والذي، ميل إليهأدرية الذي أكان هذا احملاور يريد مواصلة احلوار فها أنا قدمت له معىن الال ذاإف
  .يينجند فيه تقاطعات غريبة مع املوقف الد
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ويعدنا بعدم العودة إىل مثله، أما إذا  ا على سلوكه هذا غري األخالقي،ا صرحيعتذاران يعتذر للقراء أعليه  ولكن
   .ااحلوار أو املستنقع غري األخالقي الذي وضعنا فيه مجيع ين هذا ينهأعتقد أمث فخذته العزة باإلأ

  للقراء احترامايت
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هيثم طلعت.د  

  ،،،دأكرب وهللا احلم اهللا

وب الشتم واهلجوم حىت خيلع من لل أُسعدنان فقد أعصابه، وانساحت الأدريته، ففض أبو
  ! احلوار

åíc@_æbã†Ç@bic@bí@òÈ�nÛa@òÜ÷�þa@åÇ@òiìuþa@ïçAAA@@ @

بفضل اهللا نثبت مبا اآلن  ها حنن ؟بالأدريتك - مبشرا -منتدانا مكرزاإىل  ن جئتيا مأنت  أين
ن الأدريتك خلل عصايب وهالوس عقلية بإمجاع األطباء النفسيني على ال يدع جماالً للشك أ

نك تثبت األنطولوجية كحقيقة إ :مرةأقول أُدلس عليك وين أ مستوى العامل، ومل يكن ردك إال
بل عدم  ،وهذا صدقين مل يكن تدليسا مين .نك تثبتها كقضية نسبيةإ :أقولومرة  .موضوعية

تمرة وتالعب واحتيال منذ بدء احلوار، مث إن اامي بالتدليس إفصاح مباشر منك، وسفسطة مس
  !وبالتايل وجب العالج يا مريض الكفر! فلله احلمد من قبل ومن بعد ،حلقيقة مرضكإنكار  ليس

فهذا ما أنعيه عليك منذ بدء احلوار لو  ،خبصوص حديثك عن الالأدرية وكأا حقيقة مطلقةأما 
شيء عن الأدريتك إال بوجود أسبقية أدرية لديك، مبعىن أي  بتلن تثأنت  !كنت تعي، يا صاح

تتوقف عن الالأدرية حني تحرر أنت  :لن تكون أجنوستك إال لو كنت غنوصيا، مبعىن ثالث: آخر
تكفر أنت البد أن أدريتك ؟ هل وجدت مذهب أسخف وال أغىب وال أسذج من مذهبك؟ ف ال

  ا أعظم من ذلك ؟ فريهل وجدت تناقضا ك!  تؤمن بهمبذهبك حىت

أنك أم  لك بدراية صحتها؟ هل تدري أنك الأدري؟أين  عن تعريفاتك لالأدرية فمنأما 
ا ير حقيقة الأدريتك لو كنت الأدريلك بتقرأين  من: معتقدك؟ سؤايل مبعىن آخرأصل نسيت 

نه ، وهي غاية وجوده فكيف أدرك أاألصل ، وهينسانالالأدرية حالة مرحية لإلكانت و
  !!الأدري؟

  .صاحيب حالتك مرضية وهلوسة فكرية ال أكثر يا

]�^_ TB � G̀  a � (YH�:  سلم مبا يذهب له أغلبية الفالسفة املعاصرين ؟ أغلبية هؤالءهل ت
 وليس الالأدرية املعرفية، وحياصرون logical positivismينادون بالتأييد التام للمنطقية الوضعية 
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لو نك إ ؟أنت تؤيدهم يف ذلك فهل ،physicalismاملُعطى املادي معرفة تأيت من خارج أي 
  !أيدم سقطت الأدريتك، ولو مل تؤيدهم مل يكن لك حق تقرير مذهبهم

 مفهوم العامل اخلارجي يف مداخليت هنا كحد" :عرف لك سابقًا يف مقولةأأن أريد  أيضاو
  !"نطولوجيأمنطقي ال 

 moralياألخالق ادالت الصوديوم والبوتاسيوم العقلأن أعرف كيف أفرزت تبأريد  أيضاو
والعقل  value-orientedوالعقل القيمي emotionalوالعقل العاطفي  ethicalوالعقل األديب 

، وكيف قبل aestheticوالعقل اجلمايل  anthropic نساينوالعقل اإل teleologicalالغائي 
على حد اآلن  هلاأنت وأنا  اليت حنتكم A-Perioriية األولاملقدمات  العقلكل ذلك امتلك 

  قولك؟ 

أوضحت لك من خالله ايار أنا  والذي ؛مل تشرح لنا سر جهلك مبثال أينشتاين أيضاو
  الأدريتك، فهل كنت تروج بيننا للعلم الزائف وتظن أننا أغبياء ؟

  !عن العلم الطبيعي؛ وساعتها نلتمس لك العذر ئًاأنك بالفعل ال تعرف شي أم

نعرف الزمان الذي ميضي علينا يف حال نستطيع أن حنن " قلت لك يف مثال أينشتاين فكما
مما حنن عليه اآلن، فالزمن نسيب، وال يعين ذلك نسبية املعرفة فمعرفتنا موضوعية أكرب  السري بسرعة

موضوعي، لكن خيتلف التأثري بقدر  أيضاورصدها هي يف ذاا  ،مستقلة ورصدنا هلا موضوعي
  !متاماآخر  وهذه هي النسبية، وهذه شيء ونسبية املعرفة شيء رعةالس

  !أن تصورك ملثال أينشتاين يدل على جهلك املطبق مبعطى العلم الطبيعياآلن  علمت هل

! كنت تتخيل أننا ال نعرف الزمن لو زادت السرعة وبالتايل معرفتنا نسبية ؟ يا صاح هل
  !وال بالشيء املرصود يف ذاته ،ة يف ذااالنسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرف

وال بالشيء املرصود يف  ،النسبية مرتبطة بتغري السرعة وليس باملعرفة يف ذاا :مرةً أُخرى أُكرر
  !ذاته

وخطأ حتليلك لألمور ورؤيتك للواقع  ،العبارة كفيلة ببيان خطل مذهبك وجهالته وعقمه هذه
  !على الباطل فهو باطل ل ما بنيتهوبالتايل ك ،ومعرفتك بالعلم
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رةً عن أسئليت من اإلشراف التدخل يف حال حيدة الزميل أبو عدنان عن اإلجابة مباش أرجو
ا جليا يف مداخلته يف وضع املنهارة عقيدته والغري متمالك ألعصابه، وهذا بداآلن  التسعة ألنه

  .األخرية

، واملرض العقلي بديالً عن ميانكنا نأمل فيك خريا فوجدناك ترى الكفر بديالً عن اإل لألسف
إليه  ما آلإىل  لعقلي، فآل احلوارالتصور الصحيح للعقل، واملستحيل العقلي بديالً عن الواجب ا

  ! وال تلومن إال كفرك

  هذا احلوار من أروع ما يكون يف نسف الفلسفة الالأدرية؛ :باملناسبة

  ! أُرشح دخوله قسم احلوارات الثنائيةأنا  ولذا

بينا أن الالأدرية جمرد خلل عصايب بإمجاع األطباء النفسيني وحتتاج لعالج، فالالأدرية  فقد
  .ظيفة عقلية سليمة، ومل يرد أبا عدنانليست و

ال أدريته، وهذا نسان أن شرط الالأدرية هو أن يكون هناك أدرية مسبقة يؤسس عليها اإل أثبتا
وإال ملا استوعب األدرية فضالً نسان يعين أن الالأدرية جمرد سفسطة وليست مكون معريف لدى اإل

  .انعدن ورية ذاا، ومل ينطق ببنت شفة أبعن الالأد

ا ذاتية اهلدم، وكالعادة سكت تتوقف حني يتم إثباا، وهذا يعين أجيب أن أن الالأدرية  أثبتنا
  .عدنان وأب

أن الوجود اخلارجي موضوعي يف ذاته، والرصد موضوعي يف ذاته، لكن ال قيمة للوجود  أثبتنا
وأن  ،ى غائية وجودنادليل علأكرب  وهذا ،يف عقل الراصد اخلارجي وال معىن له إال حني يستقر

باخلالق واإلقرار مبعىن الوجود  ميانكل ما حولك مسخر لك، وهذا يعين أن قمة املعرفة هي اإل
أدلتنا، بل هو دليل من أصل ن هذا إ :ومن قال لك ،عدنان أن هذا ليس كافيا وواعترب أب ،نسايناإل

  .أنت عقيدتك

ال تشرح الوعي وال العقل  رن خلية عصبيةأن تبادل أيونات صوديوم وبوتاسيوم على جدا أثبتنا
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  . بالكليةمر عدنان كالعادة جتاهل األ ووطبعا أب! دراك فضالً عن املعىنوال اإل

من فأنا آخر  ،ا بداهةًفال أقصد املعىن أخالقي! " المس كبغي ال ترد يد"  :خبصوص قويلأما 
أعتذر لك أشد االعتذار فأنا  ،رةتك العباألا، ولو سض للشخوص، ولكن أقصد املعىن فكرييتعر
  .عنها
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 اخلامتة
األنطولوجي وتأسيس اإلمكان  ،املا وراء، شرط لضمان املعىنإىل  إن اإلحالة! أبا عدنان يا

  .تسويغ حبث إمكاا اإلبستمولوجي مللحقيقة، ومن ثَ

وال ميكن ضبط  ،ال حقيقة يف اخلارج املادي املستقلّ اآلن أنه احلقيقة اليت يسلم ا البشر إن
تقييم املعىن أو  ضبط املعرفةأو  احلقيقة بدون دين واستقاء من املا وراء، وال ميكن التأسيس للحقيقة

ذابت على  لكانطيةاار على يد ديفيد هيوم، واحلداثة ا" أُفكرأنا  "بال دين، وكوجيتو ديكارت
س الوعي املاهوي للوجود خارج ة إمكان إبستمولوجي لتأسيمأعتاب ما بعد احلداثة، ومل يعد ثَ

  .الدين

ط مادي أنطولوجي، وشرط عقلي الدين شرط معريف إبستمولوجي، وشرإىل  شرط اإلحالة إن
إدارك عدم -إدراك الوجود يفيد تغريه وعرضيته وعدم اكتفاؤه بذاته، وهذا اإلدراك ألن  ؛أويل

الدين هي إىل  فلسفي البارع، فاإلحالةيستوي فيه البدائي وعالم الفيزياء وال -اكتفاء الوجود بذاته
أو  يةإمياننزعة أو  قضية أخالقيةقبل أن تكون  قضية عقلية ومعرفية ومادية ومنطقية يف األساس،

  ! جترد روحاين

عقلي، هدفه األمسى حبث الوجود احلق الذي يفصح عنه أصل املا وراء هو إىل  اإلحالةأصل و
  .عامل احلس إفصاحا ناقصا

عامل املُثُل املا ورائي هو مقصد الوعي الوجودي كله، لذا إىل  نتقال من عامل احلساإل ويصبح
ألنه مشغول  ؛املنعزل عن اتمع املاديارتسمت صورة املفكر يف كل احلضارات بالشخص 

  .بالكليات

ط النوع الوحيد املنوألا  ؛املعرفة املا ورائية عند املفكرين أعلى املعارف وأشرفهاكانت  ولذا
الناس انشغاالً باملاورائيات هم أكثر  ولذا كان الكربى، األسئلةبتفسري القضايا الكلية والوجودية و

املا وراء إىل  فاإلحالة ها،ا يربر وجود جيدون يف املادة اكتفاًءا ذاتيألم ال ؛املفكرون وعلماء املادة
  .هي شرط فكري وعقلي ومربرها املعطى املادي نفسه

 ،ا أخطأت طريقهامرضية عقلية مستحيلة إبستمولوجي أدرية هي سفسطةقضيتك الال إن
ا وهلوسة فوجدته مرضا عصابيفأنتجت دينا جديدا يسمى الأدرية، جئت تنادي بدينك اجلديد هنا 
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فوجب أن تتركه لو كنت تعقل قيمة عقلك، فاهللا سائلك عنه وعن  ،ابصرية ومستحيالً عقلي
�����������Á :أخشى أن يأيت يوم وتكون فيه من الذين يقولون! صاحيا  هللاستخدامه، فوا �À�� � � � � �¿� � � � � � � �¾
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  رفيقي يا

  درية تنفي األوليات العقلية؟؟؟أن الالإقال لك  من

درية فقط هو قدرتنا على إثبات أو نفي أالالتنفيه  ما، نه خطر على عقولكمإا، مينألكنه ليس  ؛هيثم نهإ
  .........................، يعين املفارقة-كما حتددوا أنتم  -الكائنات امليتافزيقية 

  .بتكارها يف كل جيلادرية هي تلك البىن امليتافزيقة العالية اليت يتعب الفالسفة يف أتنفيه الال ما

  هيثم طلعت.د

لحمد هللا الذي جعل الكفر داءًا، والقول به إعياءًا للعقل الحمد هللا رب العالمين؛ ا
  !وتأزمًا للفكر، وانتحارًا للمنطق

التدليس إلنقاذه، إىل  عدنان اإلعياء من مالحقة مذهبه الساقط، تضرع وأصاب أببعد أن 
ميكن فكان التدليس عنوان بيته هو وركن دينه، ومل أكن أختيل أنه ليحتال علينا يف حوار مكتوب 

اارت بعد أن على املستوى الشخصي ألتمس العذر له أنا  اله، لكنيونرصد احتإليه  نعودأن 
  .اليت كان يعقد قلبه عليها ماالدوغ

  .تدليسا واحتياالً يقول

  يا رفيقي( :كتب أبوعدنان

  ن الالدرية تنفي األوليات العقلية؟؟؟إقال لك  من

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  أبو عدنان
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  .كمنه خطر على عقولإا، مينألكنه ليس  ؛هيثم نهإ

يعين  ،- كما حتددوا أنتم  - تنفيه الالدرية فقط هو قدرتنا على إثبات أو نفي الكائنات امليتافزيقية  ما
  .........................املفارقة

  ).تنفيه الالدرية هي تلك البىن امليتافزيقة العالية اليت يتعب الفالسفة يف ابتكارها يف كل جيل ما

   .الكائنات امليتافيزيقيةأو إثبات  الأدرية هي فقط نفي القدرة على نفييقرر أن الاآلن  هو :أولًا

  !أحتداه أن يأيت بسابق له يف هذه العبارة يف تعريف الالأدرية كمذهب فلسفيأنا  وها

  .Agnosticismأبا العدانني أن يأيت بسابق له يف هذه املقولة يف تعريف الالأدرية  يحتدأ

  !فليشهد على نفسه أنه مدلس ،بة كعادته مع أسئليتمل يأت وخلع من اإلجا وإذا

  هو يقرر أن الالأدرية هي فقط نفي معرفة الكائنات امليتافيزيقية؛ :ثانيا

   ."صفة للمعرفة البشرية" :حني يقرر يف مداخلته السابقة أن الالأدرية هي يف

وليس كل  ،"قية فقطالكائنات امليتافيزي"على اآلن  تدمري تلك الفكرة قصرها متّبعد أن  لكن
  .املعرفة البشرية كما كان يزعم قبل قليل

الالأدرية على الوجود األنطولوجي ذاته، إثبات  املدهش أنه كان يتردد يف بداية احلوار يف بل
  أمالً منه يف حماور ضعيف يدلس معه ويفربك عليه مرضه العقلي وسفسطته املخبولة فكتب يقول

ن تستنج أا حيق لك منطقي. ن النسبية صفة للمعرفة اإلنسانية وتوقفتإ :لتق ينأهل يعين ( :كتب أبوعدنان
  !!!!!مطلق" العامل اخلارجي"ن أ

ن الطالب أا ستستنتج منه منطقي .أنت ذكي :-ومها اثنان فقط  - حد طالبه ستاذ ألنه إذا قال األأيعين  هل
  !!!اخر ليس ذكياآل

كنا  ذا، إن هذا املبدأ املنطقي يستخدم بشكل صحيحإ ا غري دقيق،ماتستخدم مبدأ الثالث املرفوع استخدأنت 
ن تستنج نفي الصفة املناقضة عن هاته أثبتنا صفة ما هلاته الذات ميكنك أذا إأمام صفتني متناقضني لذات واحدة، ف

ني منطقيني الذات مام حممول واحد بل حممولأيف عبارتنا السابقة لسنا  لكن، مام حممول واحدأيعين حنن هنا  ،الذات
  .ا نسبيةأوال يعين كذلك  وال يعين هذا ان الثانية ليست نسبية، األوىل بالنسبية، وصفنا ،"العامل اخلارجي"و

أي بني الذات والعامل اخلارجي بني حد  ؛تقابل بشكل خاطئ بني حدين متنافرينأنت : خرآ مبعىن
وهذه  ،ول تعسف عالقة بينهمااالعقل واملادة وحتبسط وكالسيكي بني أمبعىن  ،بستمولوجي وحد انطولوجيإ
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بعد باستثناء فقط  ماجتاوزها متاما من قبل املفكرين في واليت متّ ،وجهة النظر الكالسيكية أي الفلسفة ما قبل الكنطية
  .رسطي العتيق والعقيمن ال يزالون حينون إىل املنهج األبعض الواقعيني الذي

  .غلب املشتغلني بالفلسفة لكنط هي املقابلة بني الذات واملوضوعأواليت يدين ا النظرة الفلسفية املعاصرة  نإ

  .مام الذاتأا ا داخلين تضع يف املوضوع ما تشاء لكنه يف األخري لن خيرج عن كونه موضوعأ ولك

اخلارجي يف ختذ من مفهوم العامل أنين أالتنبيه  مع، حدان من طبيعة واحدة ميكن تصور عالقة ما بينهما وهذان
نطولوجيأمنطقي ال  مداخليت هنا كحد.(  

لالأدرية مطلقة تشتمل على املعرفة البشرية واألنطولوجية املادية لالترويج ول اكان حي الرجل
ختذ من مفهوم العامل أنين أمع التنبيه ": متت غربلة هذه السفسطة وخاصةً مقولةبعد أن الوجودية، لكن 

أدريته على املعرفة ليت مل يسبقه فيها أحد، قَصر الا ،"نطولوجيأمنطقي ال  داخلارجي يف مداخليت هنا كح
البشرية، وبعدها قصر الأدريته على الكائنات امليتافيزيقية، مث بعد هذه التطورات يتهمنا حنن 

  !!!بالتدليس واالحتيال يا لك من مفترٍ وجائر يا أبا العدانني
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  اخلامتة
 ؛عدنان مل أجد ما يدفعين وقتها لتفنيدها وهلا رحى تصورات أىبمركزية تدور حنقطة  هناك

ا ملقتضآخر سأوضحه بعد قليل نظر.  

حىت تكتمل الفائدة املرجوة من هذا احلوار، وحىت نكون قد أتينا على الفكر الالأدري  لكن
  .ظرتنا الثريةأكتب خامتة مناوأنا  ما يدفعين لتفنيد تلك النقطة املركزيةاآلن  جبميع جوانبه، وجدت

عدنان حول رؤية سطحية وساذجة للفكر الكانطي، فهو يتصور أن الفلسفة  تصور أىب يدور
الكانطية تفند إمكان وصول العقل ألحكام صحيحة عن اخلالق، وهذا التصور وهذه القراءة هي 

م وقضايا ويل كانط مل ينف اإلمكان العقلي للوصول ألحكاإميانقراءة سطحية وساذجة للغاية، فإن 
آخر  وإمنا أضاف بعدا ،صحيحة بشأن اخلالق، ولذا مل يقف كانط عند حدود اخلربة التجريبية فقط

للعقل وهو البعد املعريف، وهذا هو التصور الصحيح واملتكامل للفكر الكانطي وللقراءة الكانطية، 
معارفنا  إنعن اخلربة، بل مجيع معارفنا تبدأ مع اخلربة، إال أا ليست مجيعا ناشئة " :يقول كانط

  ".التجريبية مركبة مما نستقبله من انطباعات وما تزودنا به ملكة املعرفة
Kant, I., A Critique of Pure Reason 

مع -واألكثر داهشية أن كانط كان يؤكد على قيمة دليل التصميم إلثبات وجود اخلالق  بل
، إال أن -وجود اخلالقإثبات  ي علىاألخالق نتصار للوازعكانت اال معلومية أن قضيته الكربى

وهو ما  ،دليل التصميم يظل حجة كانطية قائمة وداخلة يف إطار القراءة املتكاملة للفلسفة الكانطة
إدهاشا ووضوحا، واتساقًا مع احلالة أكثر  التصميم؛: " صاحبنا أبا عدنان، يقول كانط صدمي

ى شيء من حكمة اهللا وعنايته، وهو يف اية املطاف دليل آخر، وهو يطلعنا علأي  الطبيعية من

  .���"حىت يف نظر الفيلسوفآخر  دليلأي  أكثرها عملية من

حلظة، لكن يف واقع أول القراءة الكانطية كفيلة بقطع عنق أبو عدنان، ونسف تصوره منذ  هذه
يت كنا بصددها يف هذا عدنان، لكن القضية ال ن يف القراءة الكانطية وال يف أىبالقضية مل تكمر األ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�1� Kant`s Critique of Practical Reason and Other Works on The 

Theory of Ethics, p.29. 
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احلوار هي تفنيد الفكر الالأدري من جذوره بأبعاده الشكية املطلقية والشكية اجلزئية والالأدرية 
  :بطوائفها وفرقها اخلمسة الرئيسية

            Strong Agnosticismالالأدرية القوية المغلقة الالأدرية القوية المغلقة الالأدرية القوية المغلقة الالأدرية القوية المغلقة     - - - - ١١١١

        Weak Agnosticismالالأدرية الضعيفة الالأدرية الضعيفة الالأدرية الضعيفة الالأدرية الضعيفة     - - - - ٢٢٢٢

        Apathetic Agnosticismالالأدرية البرجماتية الالأدرية البرجماتية الالأدرية البرجماتية الالأدرية البرجماتية     - - - - ٣٣٣٣

        Agnostic atheismالالأدرية الملحدة الالأدرية الملحدة الالأدرية الملحدة الالأدرية الملحدة     - - - - ٤٤٤٤

  Agnostic Theismالالأدرية المؤمنة الالأدرية المؤمنة الالأدرية المؤمنة الالأدرية المؤمنة     - - - - ٥٥٥٥

أنين بفضل اهللا قد تعرضت لُألسس اليت يقوم عليها الفكر الالأدري مبا كان يغنيين يف  وأحسب
اارت تلك التفريعات األصل  ما اارإذا  تلك التفريعات اجلزئية اليتإىل  كثري من األحيان للعروج

ننشغل  حىتحماوالت أبو عدنان العسرية إلدخايل يف التفريعات منذ البدء كانت  بالتبعية، وقد
صراحة استشعرت سطحية قرائته وعدم وأنا  باملقولة الكانطية عند نقد أسس كفره الالأدري،

هتممت باألساس، خبث أُسلوبه، لذا جتاهلت الفروع واأكثر  لنقل بصراحةأو  حتديد منهجه،
  .وعليه فقط ظهر بفضل اهللا ارجتاف طرحه بعد ذلك وتناقضه الداخلي

ن، بل إن القراءة والوجبة الثمينة كما يتصور الكثريإن التعرض للفكر الكانطي ليس ب مث
وهي العقل املنطقي، لكن  ،الفلسفية عموما هي قراءة جافة تعتمد على رؤية أُحاية للعقل البشري

ا الشواهد على عجيب صنعه وبديع خلقه،  ل جعل للعقل أوجها ال تحصى تستمداهللا عز وج
  .نساينالعقل العاطفي والوجداين والفطري واألديب واجلمايل واألخالقي والغائي والقيمي واإل كفهنا

إن املوضوعية ليست نقيض الذاتية وإال ما اجتمعتا يف النفس طرفة عني، وإمنا صورة من  مث
  .مرتبة من مراتبها مثل أن اليقني درجة من درجات الظنصورها و

أبعد حد يف النفس إىل  يوجد خندق فارغ بني العامل الذايت واملوضوعي، بل مها متداخالن فال
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  .���املوضوعية وليس العكسأصل عامي، بل إن الذاتية أو  البشرية سواء نفس عامل

أثرى وأغىن إنسان وخرباته كنسان اإل أن نسوقها هنا هي أن جتاربول االفكرة اليت حن إن
  !وأكرب من العلم الطبيعي والفلسفة املنطقية اجلامدة اجلافة

وبالتايل  ،الالأدرية اليت يكرز ا أبو عدنان أا حتتج مبنطق أن خربتنا ال موضوعية مشكلة
ا موضوعية، وكأم يعرفوا مسبقًا بأ -سبحانه وتعاىل-يستحيل اإلجابة عن مسألة وجود اهللا

 اومن أدراهم أا مسألة مستقلة وليس كمثله ،غري موضوعيةأو  فمن الذي قال أا موضوعية
  شيء؟

  !ال نعلمهاأو  وجداننا بطريقة نعلمهاإىل  إم ال يضعون احتمال وصول معرفة اهللا مث

اا حىت فاء وجوده، فنحن مل نعرف جوهر املادة ذنتا إن عدم معرفة جوهر الشيء ال تعين مث
باألشياء اردة واملطلقة دون القدرة على اإلحاطة التامة ا، فالعقل  ميانيستطيع اإلنسان واإل! اآلن

وأغلب  يعهدها،حتمية وجود قوة إهلية خارجة عن أبعاد الكون اليت إىل   يستطيع أن يصلنسايناإل
  أليس كذلك؟البشر يؤمنون باهللا تبعا للفطرة الداخلية دون إعمال كثري عقل، 

الصياغة  - ساة حتكم العقل املنطقي بصياغة معينة أاليت أرصدها هنا يف الواقع هي م ساةأامل إن
يف بقية أوجه العقل، إنه حتكم قائم على دعوى بال دليل، لقد أثبتنا أن -عدنان الكانطية عند أىب

وكان من  هذا،ن بتحليلنا وأُعجب كثريا أبو عدنا -نساناليستوعبه إال اإل - بامتيازإنساين الكون
لألسف من العقل املنطقي  لكن هذا اإلقرار ال يستمد ؛يقر بغائية وجودنا وقيمتهذلك أن مقتضى 

مبعىن أو  ى استعمال عقله،وإمنا من العقل الوجداين العاطفي الفطري، لكن أبا عدنان أب ،اجلاف
واليت هي  ،التكليف طواليت هي منا ،ساننى استعمال بقية أوجه العقل اليت منحها اهللا لإلأدق أب

  . على استخدامها سيحاسب
   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عبد اهللا بن سعيد . هللا الشهري، ثالث رسائل يف اإلحلاد والعلم واإلميان، ديراجع كتاب أُستاذنا احلبيب عبد ا ���

 .١٨٩-١٨٨ص ٢٠١٤الشهري، مركز مناء للبحوث والدراسات، الطبعة األوىل
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مل أخلق الثقلني إال مهيئني  :أي ،���﴾�h��g��f��e��d���c﴿ :اهللا تعاىل قال
لعباديت مبا ركَّبت فيهم من العقول واحلواس والقُوى، فهم يف حـالة صاحلة للعبادة، مستعدة 

طرته آمن يب وعبدين وحدي، ومن عـاند واستكرب هلا، فمن جرى على موجب استعداده وف

  .�!�اتبع غري سبيل املؤمنني

�¾��������¿�����������Ç���Æ��Å�������������Ä��Ã����Â���������Á��À :ميان هو العقلاإل وجوهر
���

�   

  .ف بههو مناط التكليف ويوجِب على صاحبه النظر واالستدالل والقيام مبا كُلّ والعقل

 :قال ابن عباس .��h��g��f��e��d���c﴾�9﴿ :ايل يف كتابه العزيزاهللا تع قال
  .إال ليعرفون :معناها

  لوجودنا معىن دون حترير هذه احلقيقة ؟  هل
اهللا وحماولة تبني طرائق خلقه وحكمته، هي غاية كل البشر، يف كل كبرية وصغرية  فمعرفة

  !املستوى اجلمعيأو  حتدث لنا، على املستوى الفردي
  سعى البشرية األزيل ملعرفة اهللا وطرائق صنعه؟ م وكل
أن حنكم  الالأدري جيعل من هذه القضية الوجودية العظمى واألعظم قضية الأدرية، فحق لكن

  .بكفره وجحوده، وإنكاره لعقله
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  العلمانية ملف
åØº@Č„Ï@‡Ôã@À@�ýîÛ†@æìqýq@ôìÓc@bçŽŠbjnÇa@Ûaë@òîÛa�îÜÛaòîã‡¾a@òÛë‡N@ @

";V� �*!<!�: ?8op R%�P� �� - �FZ: qO*5 i8r!� - W*!q_�8!� W*!�s*+!� k@O: �m�h 
ففي أمريكا الالتينية مثالً  ؛ننسى باستمرار أن الليربالية الرأمسالية العاملية اُختربت من قبل حنن
على األقل منذ االستقالل عن  حات الرامية إلقامة نظم ليربالية رأمسالية أربع مراتصالاإل جربت

وبعد اتباع تعاليم  ،األوىل أسبانيا يف عشرينيات القرن التاسع عشر، ويف كل مرة وبعد نوبة احلماس
الكبار ونصائح صندوق النقد الدويل يرتد أهل أمريكا الالتينية عن الليربالية وعن السياسات 

قد اارت اقتصادات تلك الدول، ومن بعد أن تكون وذلك  ،الرأمسالية وسياسات اقتصاد السوق

حلد والواقع أنه قاصر ،كاف معىنأن يصبح بغري  الواضح أن هذا العالج غري���.  

هيكلة إعادة وقاموا ب ،من الليربالية الرأمسالية اأمريكا الالتينية حاولوا أن يصبحوا جزًء فدول
 ،احلكومية صول، وخصخصوا األديوم وتثبيت اقتصادام مبكافحة التضخم وحترير التجارة

 ليزيةوأصلحوا نظم الضرائب لديهم، واستورد أهل أمريكا الالتينية كل أنواع السلع من احللل اإلجن
اإلذاعة وأشرطة إىل  سيارات فورد، وتعلموا اإلجنليزية والفرنسية باالستماعإىل  وأحذية نايكي

 ،كنهم مل ينتجوا أبدا ليربالية رأمساليةل ؛ومضغوا لبان تشيكلتس ،التسجيل، ورقصوا الشارلستون
خارجية يف  ونيةمديأكرب  جوا كسـاحاً وفقراً شديدين، وأصبحت األرجنتني مثالً ثاينأنت وإمنا

 ١٩٦٠بني عام %) ٣٨٦٩(العامل الثالث، وزادت مديونية األرجنتني والربازيل وشيلي بنسبة 
هى نتا الركود االقتصادي الذيإىل  ووصلت% ) ٣٠(، وزادت معدالت البطالة بنسبة ١٩٨٣و

  .�!�٢٠٠٠بااليار االقتصادي عام

، ١٩٥٥منه يف عام أقل  ١٩٧٥عدد الدميوقراطيات يف أمريكا الالتينية يف عام جند أنّ  ولذا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كمال :ترمجة ،هرناندو دي سوتو .ملاذا تنتصر الرأمسالية يف الغرب وتفشل يف كل مكان آخر ،سر رأس املال ���

  �٣ص ٢٠٠٩مكتبة االسرة طبعة  ،السيد

  �٢٠٨ص .هرناندو دي سوتو .ملاذا تنتصر الرأمسالية يف الغرب وتفشل يف كل مكان آخر ،سر رأس املال �!�
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فهناك عودة عن الدميوقراطية يف  ؛١٩١٩دميوقراطية منه يف عام أقل  ١٩٤٠وكان العامل يف عام 
يف  ٢٠٠٠يف مايو % ٣٦إىل  %٤٦تها، واخنفض التأييد للخصخصة من كثري من الدول اليت طبق

أمريكا الالتينية، ويقترع الناس يف تلك الدول دوماً لكل ناخب يعدهم بطريق ثالث بعيداً عن 
  .الرأمسالية الليربالية

إىل  خبصوص الدول الشيوعية السابقة واليت قررت بعد ايار االحتاد السوفييت أن تتجهأما 
وقللت حواجزها  ،ثمار األجنيبتربالية الرأمسالية الغربية، وخفضت الدعم ورحبت باالساللي

فرتويال كان العقدان املاضيان زمنا إىل  مثرة جهودها خيبة أمل مريرة، فمن روسياكانت اجلمركية ف
ق االقتصادية والدخول املنهارة والقلق والسخط، وكما يقول رئيس وزراء ماليزيا الساب للمعاناة

صار الرأمسالية يف الغرب وحده ميكن اعتباره طريقا نتا نإ :ميكننا أن نقول صراحةً" :مهاتري حممد
  ".لوقوع كارثة اقتصادية وسياسية

واار الناتج احمللي اإلمجايل يف االحتاد الروسي مبقدار ! !اارت الدول الشيوعية السابقة لقد
   ).طبقا لألمم املتحدة ١٩٩٩بشرية تقرير التنمية ال... (١٩٩٧إىل  ١٩٩٠من % ٤١

  .سنة ٣٠أدىن مستوى له خالل إىل  ١٩٩٥اإلنتاج الزراعي يف روسيا يف عام  ووصل

يف أن املدافعني عن الرأمسالية خارج الغرب يتقهقرون من الناحية الفكرية، سباب هي األ وهذه
زاال حييقان بغالبية للذين مام مربرون للبؤس والظلم اوبصورة متزايدة على أاآلن  مإليه وينظر

احلكومة من أال تنخدع بعد ذلك  ١٩٩٩البشر؛ ولذا حذر جملس الشورى يف مصر يف سنة 
  .رأى مأساة أمريكا الالتينية والدول الشيوعية السابقةبعد أن الرأمسالية والعوملة  عاوىبد

t�[!� �*!<!�: −  v2C  *>Ph� - w,�x�= <��#!� 78��5 W*!�s*+!� bS yS= ,#z{! 
وأن تنفذ كل تعليمات صندوق النقد  ،قررت املكسيك أن تلحق بالغرب ١٩٨٢عام  يف

الدويل والبنك الدويل ومنظمة التجارة العاملية وتصري دولة ليربالية رأمسالية راقية، وبالفعل دخلت 
ام بالنصائح من االلتزام التعاما  ١٣املكسكيك مرحلة التقشف الطويلة وترشيد امليزانية وبعد 

املكسيك على حد كانت و -نفَّذَ ثالثة رؤساء مكسيك مجيع التعليمات بعد أن و ،والتعليمات
املكسيك مضرِب املثل يف كانت  حىت ١٩٩٥، وما أن جاء عام -وصف الليرباليني التلميذ املثايل

اب كل شيء صائب، فلقد جنحت املكسيك يف القضاء على العجز الضخم الذي كان قد أص
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وحققت التوازن املايل وقطعت شوطاً كبرياً يف جمال اخلصخصة وباعت ما يربو على  ،امليزانية
، وكان الرئيس %٧إىل  شركة عامة، وانضمت التفاقية النافتا وهبط معدل التضخم ١٠٠٠

ساليناس يتصدر أغلفة كافة االت، وصارت املكسيك طليعة الناجحني، وبعد ستة أشهر فقط من 
  !الرأمسالية اارت املكسيك وضـاع احللم وانتهى األمل يةالليربالتطبيق 

الصحافة املكسيكية أن املكسيك بتطبيقها لقواعد اللعبة الرأمسالية مل تقف على عتبة  واعتربت
وإمنا على عتبة الفوضى والضياع، وتصدر الرئيس ساليناس أغلفة االت على أنه رمز العار  ،الغىن

  .فيـه خارج البالد، وصارت املكسيك طليعة الفاشلنين واخلزي ومتّ

وارتفع العجز يف امليزان  ،ستة أشهر فقط من تطبيق الرأمسالية الليربالية اارت املكسيك بعد
% ٣٠التجاري ليفوق عجز امليزان التجاري للدول الالتينية جمتمعةً، وهبطت العملة مبقدار 

بعد ( قرض يف التاريخأكرب  ت املكسيك على أثر ذلكوتعرضت ألكرب أزمة مالية طاحنة، واقترض
، فقد اقترضت من صندوق النقد )روبا بعد احلرب العاملية الثانيةمشروع مارشال لتعمري أو رضق

ركود منذ أكرب  تطبيقها يف البالد، وحدث مليار دوالر حلل كارثة الرأمسالية اليت متّ ٥٢الدويل 
 إفالس نمليون مواطن عملهم على رغم املعاناة  ٣ألف مشروع، وفقد  ١٥أزمة الثالثينات، وأُعل

سوق نظام حرة، وخرجت اجلماهري إىل  لتتحولعاما  ١٣اليت تكبدها املكسيكيون على مدى 
وكان شعارها ال نستطيع الدفع ولن ندفع، ولوال تدخل أمريكا  ،الغاضبة وظهرت حركة البارزون
تدخل  نمليار دوالر لدخلت املكسيك عصر ااعة، ومل يك ٥٢وإنقاذ املكسيك بأكرب مديونية 

اإلحجام عن مساعدة هذا البلد كان من شأنه ألن  وإمنا فقط ،أمريكا للمساعدة رغبةً يف املساعدة

  . ���أن يزعزع الثقة يف األيديولوجية الرأمسالية، وخيلق حالة من الذعر يف أسواق املال العاملية
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فخر سان فرانسيسكو وأيقونة الرأمساليني  Fairmont Hotelفندق فريمونت املدهش  يف

اجتمع مخسمائة من قادة العامل يف جماالت  ١٩٩٥وكاتدرائية الثراء يف العامل، ويف سبتمرب عام 
بوش األب وجورباتشوف ومارجريت  االقتصاد والسياسة واملال، وكان من بني احلضور جورج

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  �٢٨٤ص ٢٠٠٥اهليئة املصرية العامة للكتاب ، السيد عطا.ترمجة د، ليستر ثورو ، مستقبل الرأمسالية ���
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وأقطاب املال والكمبيوتر وأساتذة  CNNواملؤسسات العمالقة مثل  الشركاتورؤساء  ،تاتشر
للتفكري بعمق أيام  االقتصاد يف جامعات ستانفورد وهارفرد، وكان املطلوب منهم قضاء ثالثة

اوالت ونقاشات حادة وهادئة القرن الواحد والعشرين، وبعد مدإىل  وتركيز لتوضيح معامل الطريق
وظهر  ٨٠إىل  ٢٠العددين إىل  لقد اختزل احلاضرون املستقبل ؛املدهشة جةخرج اجلميع بالنتي

من سكان العامل % ٢٠فإن  ،وهو مصطلح حديث وحسب املصطلح Tittytainmentمصطلح 
من أكثر  عاملةأيد إىل  للحفاظ على نشاط االقتصاد الدويل، ولن تكون هناك حاجةمتاما  ستكفي

% ٢٠فخمس قوة العمل ستكفي إلنتاج مجيع السلع وسد حاجة اتمع العاملي، إن هذه ال ،هذا
بلد يطبق الربنامج أي  كذلك عندمر وسيكون األ ،هي اليت ستعمل وتكسب املال وتستهلك

  ؟ العاطلني% ٨٠اآلخرين؟ ماذا عن الولكن ماذا عن !! الغريب

املسألة " :قائالًمر مدير مؤسسة سان ليجيب ببساطة عن األ Scoot Mc Nealyيظهر  وهنا
  ."to have lunch or be lunch..تؤكلأو  أن تأكلما إ :يف املستقبل هي ببساطة

، لقد رمست يف Surplus Peopleتريد املؤسسة الرأمسالية مواطنني فائضني عن احلاجة  ال
اختفاء الطبقة املتوسطة ويظهر  حيث سيتم ؛فريمونت اخلطوط العريضة للنظام االجتماعي اجلديد

بل مل يروا فيها ما  ،من اخلمسمائة احلضور على هذه الرؤيةأحد  املعدمون، مل يعترض األثرياء أو
  .املناقشة ستحقي

مدير شركة الكمبيوتر األمريكية  Gage Johnأثناء االجتماع حتدث جون جيج  ويف
الذي مر األ javaلغة احلاسوب اجلديدة اجلافا  ميكروسيستمز عن شركته العمالقة اليت طورت

 ترتفع أرباح الشركة حمطمةً كل األرقام القياسية يف الوول ستريت، ووصلت أرباحهاإىل أن  أدى
وظل جون جيج يكيل املديح للعوملة، فأي شخص ميكنه أن يعمل يف  دوالر،مليارات  ٦إىل 

واحلصول على الراتب والطرد من العمل كل مكان يف العامل، والتوظيف والعمل أي  املؤسسة من
هذا يتم عرب الكمبيوتر، وبينما هو يتحدث بفخر عن مؤسسته العمالقة قاطعه امللياردير العجوز 

 ؟من العاملني لتدير مشروعك يا جونكم حتتاج : قائالً  David Packardديفيد بكارد 
 ٦مليارات دوالر حتتاج فقط  ٦ىل إ مؤسسة عمالقة تصل أرباحها)! ستة ولرمبا مثانية ( فأجاب
  .إا اية العمل كما يقول جريمي ريفكن، وهذا هو مستقبل الرأمسالية الذي يبشرون به ،موظفني

الندوات بعد ذلك تعقد بانتظام ملعرفة كيف سيساعد اخلمس الثري األربعة أمخاس كانت 
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ماعياً من قبل املؤسسات اإلنتاجية اجتالتزاما املُعدمة باستخدام اجلزء الفائض عن احلاجة، لكن 
العوملة اغري وارد يف ظل الضغوط النامجة عن املنافسة اليت تفرضهأمر طرحه، وهو  العمالقة مل يتم، 

  .���واقترح أحدهم دفع مبلغ بسيط من املال نقداً حفاظاً على كرامة هذه املاليني من املواطنني

ترمجة ..هارالد شومان –بيتر مارتن هانس ..GLOBAL TRAPالعوملة  فخ: املصدر
  ٢٤ص ١٩٩٨عامل املعرفة اكتوبر . .عدنان عباس علي.د

يف اللغة اإلجنليزية، وهو يفيد معىن  أصلًا مصطلح غري معروف Tittytainment مصطلح
تقطيع املصطلح وجتزئته واملقصود منه دئة باقي سكان املعمورة احملبطني  متّإذا  التسلية املخدرة

يف  Jeremy Rifkinالذين مات عندهم العمل كما يقول جرميي ريفكن % ٨٠ــــال
  .كتابه اية العمل
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الركود االقتصادي اليت تنتاب األمم كل عام والعامل كله كل بضعة أعوام وتتسبب يف  حاالت

يس سببها نقص اإلنتاج بل اإلنتاج يتزايد باضطراد، وإمنا سببها إفقارعشرات املاليني من البشر ل
 االقتصادييف األسواق الرأمسالية يفتقر للمنطق كما يقول اخلبري مر أسواق املال واملضاربات، فاأل

  .Marcel Stemmeاألملاين مارسيل ستيم 

دراء مصارف قرر رونالد رجيان يف لقاء سري بفندق بالزا يف نيويورك مع م ١٩٨٨عام  يف
خفض  اليابان وبريطانيا التدخل وخفض سعر الصرف مما يعين أرباحاً ضخمة، وبالفعل فجأةً متّ

مما كان يعين أن احتياطي الدوالر يف املؤسسات واملصارف % ٣٠سعر صرف الدوالر بنسبة 
ثلث قيمته دون ذنب ترتكبه هذه املؤسسات، وخرج جعفر بن حسني رئيس  دالعاملية قد فق

األعظم يف ماليزيا معلناً عن غضبه مما حلق باملؤسسة املالية املاليزية من خسائر  Negaraف مصر
كربى، فقرر بداية اللعبة الكربى مع هذه املؤسسات العاملية وبتغطية من مهاتري حممد رئيس وزراء 

وقت واحد عشرات املصارف يف إىل  مبنتهى الذكاء واحلرص، بدأ املاليزيون يبيعون ةماليزيا وبلعب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عامل ، عدنان عباس علي.ترمجة د، هارالد شومان –هانس بيتر مارتن ، GLOBAL TRAPفخ العوملة  ���

  .٢٤ص ١٩٩٨كتوبر أاملعرفة 
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اهتزاز الثقة بتلك العملة وينهار سعر إىل  مليارات الدوالرات من عملة واحدة معينة مما يؤدي
احلد املطلوب يقوم املاليزيون فجأةً بشراء العملة إىل  صرفها وهكذا، وعندما ينهار سعر صرفها

قي، وهكذا ويف دقائق فيحققون أرباحاً دمسة عندما تعود لسعرها احلقي ،مبليارات الدوالرات اًجمدد
فقد اجلنية االسترليين إىل  معدودة قاموا بضخ مليارات اجلنيهات اإلسترلينية يف املصارف مما أدى

يصابون  طانينيمخسة سنتات أمريكية دفعة واحدة، مث قاموا بشرائها جمددا مما جعل املصرفيني الربي
ع كان يدرك من داخله أن الرأمسالية باجلنون، وهكذا أعطوا درساً للمؤسسات الغربية لكن اجلمي

   .��� !لعبة قذرة

املعلوم أن مجيع ارمني يأخذون بقواعد اقتصاد السوق كما يقول هريمان رجيرتبرج  ومن
Regensburger Herrman  وزير الدولة للشئون الداخلية يف بافاريا؛ ولذا فقد أعلن ستيفن

أعلن ردته  Morgan Stanley رئيس االقتصاديني لدى مصرف Stephan Roachروش 
  .اجلنةإىل  تؤديميكن أن كان حتت خمدر أن الرأمسالية  هعن الرأمسالية، واعترب أن

يوجد تفسري واضح ومنطقي اليارات املصـارف العامليـة، ملاذا حدث االيار الضخم  ال
ر نيكي ما تعرضت له وفاقت تراجعات مؤش ،اليابان يف العقد املاضي يف ثاين أقوى اقتصاد يف العامل

  أمريكا يف ثالثينيات القرن املاضي؟

عندما فرضت فرنسا حاالت تقشفية شديدة وهي رابع أقوى اقتصاد يف  ١٩٩٥عام  ويف
ملاذا ختشى اليونان !! اجيـات تلك الدول تتزايد باطرادأنت العامل، ولوال التقشف الارت رغم أن

حاالت من التقشف الشديدة مما ينذر مبظاهـرات اإلفالس وتفرضـان  ٢٠١١والربتغال يف عام 
   ؟عـارمة ؟

  !عدم االستقرار املايل مسةٌ أصيلة وجزٌء ال يتجزأ من االقتصاد الرأمسايل إن

بدهي، وظهر مؤخرا ما يعرف بأممية رأس املال حيث يهدد أمر هروب رأس املال  أيضا
جب لطلبام مثل تسهيالت ضريبية، الرأمساليون احلكومات روب رأس املال ما مل تست

ومشروعات حتتية جمانية، وإلغاء قوانني احلد األدىن لألجور، وظهرت الرأمسالية القاتلة على حد 
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  .Newsweekوصف جملة 

يتراجعون بسرعة عند وجود خلل يف السياسات االقتصادية احمللية، فرأس املال  واملستثمرون
رؤوس األموال للداخل  قتهم يف االقتصاد، يتوقف ضخجبان لذلك عندما يفقد املستثمرون ث

متتد بسرعة لتصل إيل ميكن أن وخترج تدفقات كبرية، مما يؤدي إيل التعجيل بوقوع أزمة مالية، 
رئيس احتاد صناديق  Horst Koehlerولذا يقول هورست كوهلر  ،ىدول أخر ياتاقتصاد

نفس إىل  تؤديألا  بيهها إال باالنفجارات النووية؛االدخار األملانية أن األزمات املالية ال ميكن تش
 كلفعليه أن يستعد  ،يكون ليربالياً رأمسالياًعلى أن اخلسائر ونفس الكوارث، وطاملا أصر العامل 

   .���بضعة سنوات لكارثة نووية رأمسالية

����� �*!<!�:  �H,�@*!;s!� W+��9!� WS2�!� �*��5 W*!q_�8!� b��$ <S! 
استغلت الرأمسالية أوروبا وبعد ايار الشيوعية أظهرت الرأمسالية وجهها القبيح فأعلنت  ماعند

دف خلصخصة املؤسسات األوربية، وأدت هذه اخلطة اليت كانت  ، واليت٩٢اخلطة أوروبا 
تسريح مخسة ماليني عامل على أدين تقدير، وهذا يف أوروبا منجم إىل  أعجبت الطليعة الليربالية

العمل والثروات، وأصبح دليل رفع اجلدارة وقدرة املؤسسة على املنافسة داخل البورصات  فرص
  ! عدد ممكن من العاملنيأكرب  العاملية يتناسب طردياً مع القدرة على تسريح

 ١٩٩٥إىل  ١٩٩١الترشيد احلاد وتقليص العمالة قدر اإلمكان ضاعت يف الفترة من  وبسبب
ألف فرصة عمل يف أملانيا، مع أن عدد السيارات  ٣٠٠حوايل يف صناعة السيارات وحدهـا 

املنتجة سنوير عنه يف لغة الساموراي بقطع الرأس هو أفضل ا ظل ثابتعبا، فالتسريح املباشر الذي ي
الرأمسالية من منو، ومل يعد من احلرمات االجتماعية، ولذا عندما قرر جوجين شرميب  ىما لد

Juegen Schrempp ألف عامل ارتفعت أسهم  ٥٦ؤسسة داميلر برت العمالقة تسريح مدير م
، وصار الرجل ثورياً وكالت الصحف االقتصادية املديح له باعتباره منقذ % ٢٠الشركة مبقدار 
  .العاملية برتشركات دميلر 

رئيس نقابة الصلب بشمال أملانيا أن الرأمساليني جمردFrank Teichmueller  يعترب  ولذا
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  !سعورةكالبٍ م

وهي مؤسسات عمالقة للصناعات الكيماوية  BASFو  Hoechstو  Bayer وأعلنت
إال أم  ،فاق ما حققوه طوال السنني املاضية ١٩٩٥أعلنوا أن ما حققوه من أرباح عام 

ألف فرصة عمل شطبوها قبل  ١٥٠من األيدي العاملة عالوةً على آخر  سيسرحون جمدداً عدداً
أمر بأن هذا  Manfred Schneiderالسيد  Bayerترف رئيس مؤسسة عامٍ واحد فقط، ويع

   .��� !متناقض لكنه واقعي

مل توفر قارة أوروبا بأكملها فرصة  ١٩٩٤إىل  ١٩٧٣ال يعرف الكثريون أنه يف الفترة من  رمبا
عمل واحدة جديدة، واالستغناء عن العاملني أصبح رد فعلٍ تقليدي ألي حالة ركود، فاملؤسسات 

رغبة  باقنيأدىن حد وتسريح الإىل  تقليل عدد العاملني فيهإىل  أدارت مشروعاًإذا  الرأمساليه تسعى
يف زيادة الرحبية، لكن هذا الترشيد األعمى للعمل يتجاهل كل القيم االجتماعية والتكافلية وال 

  .يراعي االختالفات الثقافية واالجتماعية بني الدول

العمالقة لتصنيع املعدات واآلالت واجلرارات يف عام  Caterpillarأعلنت شركة  وعندما
وزيادة ساعات العمل ساعتني إضافيتني قام العمال % ٢٠عن ختفيض أُجور العمال بنسبة ١٩٩٢

مليون دوالر لتوفري املعيشة  ٣٠٠خسرت نقابة العمال بعد أن شهراً، و ١٨بإضراب استمر 
من األفضل أن  :ة شيئاً من مطالب العمال، وقالتاإلضراب مل حتقق الشرك فترةللمضربني طوال 

يعودوا لعملهم مىت أرادوا وفق شروط زيادة ساعات العمل وخفض الرواتب وعاد العمال 
أن يتم االستعاضة عن املضربني بعمال جدد كما يقول أسهل  أعماهلم، فماإىل  مضطرين

Donald Fites مدير الشركة.  

 :االقتصادي مبعهد ماساشوستس للتكنولوجيا Lester Thurowيقول ليستر ثورو  ولذا
 ،وأم قد فازوا ا ،أن يدعي أن رأمساليي أمريكا قد أعلنوا احلرب على عماهلماآلن  بوسع املرء"

   ".إا حرب طبقية

  .عما كان يتقاضاه منذ عشرين عاماً العامل حيصل يف أمريكا على أجر يقلّ وأصبح
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 ،يكا أنه سيصلح التعليم والصحة مما يعين إنفاق حكومي متزايدوعد بيل كلينتون أمر عندما
وهذا ما ال يرضاه الرأمساليون حتالفوا ضد مشروعه، فأخذت سندات الدين احلكومي األمريكي يف 

  . حية يف خرب كانصالاإل وأصبحت مشروعات بيل كلينتون ،االخنفاض

يف السابق كنت أُمنى " :يف ذلك الوقت James Carvilleمستشار بيل كلينتون  وقال
إذ بإمكاين أن أُهدد من  ؛اأود أن أكون رأمساليأما اآلن فإين  ،باباأو  نفسي وأمتىن أن أولد رئيسا

   .���"أشاء

خالل هذا املنظور ميكننا استيعاب مهجية تصرحيات ليربايل رأمسايل مصري مثل جنيب  ومن
متويل ( ويمول دوالً معادية ،أحزاباً ويقيم تكتالت ئفهو يهدد ويقاطع ويصرح وينش ،ساويرس

 مؤسسات إعالميةً، كل هذا يف ئ، وينش)قات مع السابق جون قرنقجنوب السودان وإقامة عال
دولة رأمسالية ليربالية حيث سيكون ساعتها الرئيس الفعلي ملصر هم إىل  أن تتحول مصر ظارنتا

م عرب صناديق االقتراع، حقاً ال يزال حيق لكل مواطن خانتا وليس البسطاء الذين مت ،األثرياء
 ققوحيق له أن يقف ويصرخ يف املظاهرات كما حيلو له لكن ما يتح ،التصويت يف الدولة الليربالية

  .بعد االنتخابات يقرره الرأمساليون والقائمون على سوق املال

وقد نشأت ، "السيطرة رية، بلإن الرأمسال املايل ال يريد احل: "صدق هيلفردينغ إذ قال وقد
اإلمربيالية باعتبارها تطوراً واستمراراً مباشراً ملا فُطرت عليه الرأمسالية بوجه عام من خصائص 

  . أساسية

�*!<!� �J�>!�:  W*!�s*+!� 4�8��  

األخالق  ال أخالقي ويؤمن بنسبيةاألصل  مع الغرب ليست يف أخالقياته فهو يف مشكلتنا
مافيا عابرة  – امن اجليش األمريكي شواذ جنسي -%٦٠لهن غري شرعي نصف احلوامل مح(

فهو  ،، ومشكلتنا مع الغرب ليست يف القيم واملعيارية)كارتاالت عمالقة للمخدرات –للقارات 
بال قيم وبال معيارية، ومشكلتنـا مع الغرب ليست يف مرجعيته فهو بال مرجعية، األصل  يف

هي يف إغوائه وإغرائه املتكرر لنا بقبول رؤيته للكون كرؤية كُلية  مشكلتنا احلقيقية مع الغرب
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  .وحقيقية وشاملة

على ترخيص مطاعم كنتاكي، أصل أبو اهلول يحملق مباشرةً يف الفتة بالنيون يف حمل ح فحىت
لية حيواناً اقتصادياً فباطلةٌ هي الليربانسان وإذا مل يكن اإل. الغرب وإىل الثروةإىل  فاجلميع يتطلع

  .تقبل الليرباليةأجل  الرأمسالية وباطلةٌ هي جهود اإلغواء الغربية من

ويف وسط هجني خلفه  Rio Purusقلب األمازون ويف األكواخ العفنة على ضفاف ر  يف
تزاوج بقايا اهلنود احلمر مع املستعبدين السود من أفريقيا وقفت املؤسسات الدعائية الليربالية 

مندس يونيور حبمالت واسعة للحياة املرحية Mendes Juniorالعمالقة مثل وشركات البناء 
الفردوسي وصور الفيالت الشبيهة بالنمط األمريكي، ويتم إهداء املواطنني أشرطة  الغربتصور 

اج هوليود، ويف النهاية تقوم هذه املؤسسات الدعائية باقتالع ما تبقى من نتإ فيديو رومانسية من
يون غارقون يف األصل بينما السكان Baeume Mahagoniاهجوين النادر أشجار اخلشب امل

  .���اليت ستطل عليهم يوماً ما لعوملةأحالم ا

جبامعة رجترز الدعاية األمريكية بأا  Benjam R. Barberيصف بنجامني باربر  ولذا
ليار دوالر وهذا م ٢٥٠دعاية الكذب والبهتان، فميزانية صناعة الدعاية كلفت الواليات املتحدة 

  .املبلغ حبد ذاته يكفي لسداد ديون الدول الفقرية جمتمعة

هي متطلبات مشروعة  Cabrioletعلى البحر الكارييب ومستوى رفاهية سويدية وسيارة  فيال
األرض قُدرات ألن  ؛ايربالية، مع أن هذا مستحيل أرضيهلؤالء كما تصور املؤسسات الدعائية الل

توفري هذا الكم من املواد اخلام، ولو تصورنا أن عدد السيارات يف الواليات املادية ال تسمح ب
لتوفري مواد خام منها األرض فإننا حباجة لستة كواكب حبجم  ،املتحدة كان بنفس املعدل يف الصني

نسبة السيارات يف الواليات املتحدة سيارتان لكل ثالثة مواطنني بينما يف الصني سيارة لكل (
، والواليات املتحدة استهلكت خالل القرن املاضي من املواد الطبيعية ما يفوق ما )نعشرين مواط

%  ٢٠استهلكه اجلنس البشري عرب تارخيه كله، ويستهلك األمريكي ما يستهلكه ألف هندي، وال
من إمجايل اموع الكلي، فلن % ٨٥من دول العامل تستهلك من املواد الطبيعية احملدودة لألرض 

 الغايلاهةً بوسع كل سكان املعمورة الوصول ملرحلة االستهالك الغريب مهما ضحوا بيكون بد
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املانشيتات اليت تراها حالياً أكثر  والنفيس اللهم إال لو رزقوا بستة كرات أرضية جديدة، ولذا فمن
 :لقد عاشت القارة األوربية عيشة ال تتناسب مع إمكاناا: (يف الصحف هي املانشيت املتكرر

  ).دابري تقشف جديدة ترعب أوروبات

وارتفاع حرارة  ،كارثة طبيعية سببها تلوث املناخ ١٢٥جمتمع اجلنوب يتحمل سنوياً  وصار
  عواصف وفيضانات مقررة بانتظام على اجلنوب، إىل  مما أدى ،بسبب استهالك الشمالاألرض 

يضمن تقدمه وثبات يريد كل يومني عدداً من الضحايا يعادل ضحايا هريوشيما حىت  فالغرب

  .���معدالت االستهالك

        لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب؟ لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب؟ لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب؟ لكن دعونا نتساءل بصراحة هل لو تقدم الشرق سيفرح الغرب؟ 

يؤسس ملصر احلديثة مع احتفاظه بالقيم والتقاليد اخلاصة بالشعب على أن حممد حاول  عندما
ي يدعم ضرِب بيد من حديد من أصدقائه الغربيني، وظهر مفهوم عبء الرجل األبيض، مث من الذ

  املؤسسات االستبدادية يف بالدنا العربية أليس الغرب مبخابراته وحكوماته ؟

كان بالضرورة وليد بِ ثروات العامل الثالث إمنا  إن شرط منو الغرب" :روجيه جارودي يقول
النمو والتخلف ! أوروبا وأمريكا الشمالية، فالغرب هو الذي جعل العامل الثالث متخلفاًإىل  ونقلها

   ".عنصرا منظومة الرأمسالية

الغرب هو وإمنا تراكم إمربيايل استعماري، فإغراُء  ،حتقق يف الغرب مل يكن تراكماً رأمسالياً فما
إغراٌء إمربيـايلٌّ توسيع.  

�*!<!� �5�>!�:  W*!q_�8!� W*!�s*+!� W>*OP!� ,#�5 w�5,�Yh�; �58!�; W$�!� 
ومة املكسيكية عن عزمها على ختفيض قيمة عملتها الوطنية أعلنت احلك ١٩٩٥يناير عام  يف

الذي تسبب يف حالة ذعر خيمت على العامل أمجع وذهب مر مبقدار مخسة سنتات أمريكية، األ
املستثمرون يسحبون رؤوس األموال من املكسيك جبنون شديد، وراح سعر صرف العملة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٩دار الشروق الطبعة األوىل  ،عمرو زهريي -:ترمجة ،روجيه جارودي ،أمريكا طليعة االحنطاط ���

  .١٤٠ص
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ثمرون يف بلدان جنوب شرق آسيا يسحبون وفجأةً بدأ املستإىل آخر  يوم ناملكسيكية ينخفض م
قليلة، وبدأ الدوالر ينخفض، واهتز أيام  أمواهلم بطريقة فجائية، وانسحبت تالل األموال خالل

العامل كله وكأنه أمام شبح األزمة املالية العاملية اليت سادت يف ثالثينات القرن املاضي، واعترف 
إننا امام عملية : "أمام الكوجنرس قائال Greenspan Alanاملركزي األمريكي  نكحمافظ الب

ومل يبق أمام بيل كلينتون ومدير صندوق  ،"لرؤوس األموال على مستوى العاملهروب مجاعي 
قرض أكرب  إال تقدمي Michel Camedessusالنقد الدويل املخضرم احلازم ميشيل كامديسو 

ر دوالر فوراً للمكسيك من أموال مليا ٥٢مت تقدمي قرض قيمته  الفعليف التاريخ للمكسيك، وب
أستاذ االقتصاد جبامعة كامربيدج العملية بأا  Willem Buiterدافعي الضرائب، وقد وصف 

هدية قدمها دافعو الضرائب لألثرياء، فقد جىن الرأمساليون واملضاربون يف البورصات مليارات 
جىن املضاربون والرأمساليون بعد أن ة الدوالرات املمنوحة، وهدأت املهزلة واتزنت البورصات العاملي

دعاة الليربالية مليارات الدوالرات اجلديدة، وبالفعل فقد اعترف مدير صندوق النقد الدويل ميشيل 
كان العامل يف إذا  ولكننا ماذا نفعل" :وقالمر صراحةً باأل Michel Camedessusكامديسو 

   ".لصبيانقبضة هؤالء ا

حفنة الرأمساليني، لقد كان ماليني البشر عرضة لإلفالس بسبب  وقع العامل أمجع يف فخ لقد
  !تضحيم ثروامأجل  جمموعة مضاربني يراهنون على مستقبل ماليني البشر من

صندوق  أسلَّطت األزمة املكسيكية األضواء على طبيعة النظام الرأمسايل بأكمله، فقد بد لقد
يلعب ا الرأمساليون كما حيلو هلم، وقد اعترب جاك النقد الدويل واحلكومات العاملية جمرد عرائس 

  .���شرياك أن الرأمساليني جيب اعتبارهم كوباء اإليدز يف االقتصاد العاملي

أنه مل تكن مثة مؤامرة البتة بل هذه هي طبيعة السوق الرأمسالية، واملشكلة تكمن يف  واملدهش
اج تطبيقات الرأمسالية فانطالقاً من مبدأ طبيعة السوق ال ضمائر املضاربني، فكل ما جيري هو نت

وانتقال العمالت حبرية بني الدول  ،ضرورة حترير السوق والتجارة وسعر الصرف للعمالت
إنه مارد األيديولوجية  ،اآلن أحد إيقافَه أُزيلت كل احلواجز، وخرج املارد وال يستطيع املصارفو

ناًء على مساومات املضاربني يف البورصات الرأمسالية، وصارت أسعار الصرف للعمالت تحدد ب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٦ص ،هارالد شومان –هانس بيتر مارتن ، GLOBAL TRAPفخ العوملة  ���
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  .العاملية

يف صفحة غالفها عن جورج  Business weekكتبت الة االقتصادية األمريكية  وقد
 The manسورس امللياردير األمريكي الشهري واملضارب األشهر يف البورصات كتبت تقول 

who moves the markets حرك األسواقعاب مؤسسة جورج وأحد أل ،الرجل الذي ي
قروض باجلنيه اإلسترليين ومبقادير تتزايد من يوم آلخر،  أخذتقوم املؤسسة ب: كالتايلكانت  سورس

ماركات أملانية فوراً ومت سحب مبالغ ضخمة، واعتربت املؤسسة أن إىل  ويتم حتويل القروض
يقتفون خطا املصرف املركزي الربيطاين سيفقد ما لديه من احتياطي كلما كان عدد الذين 

بل ستقف شاهدةً على ايار قوا االقتصادية مر حيال األ ئاًاملؤسسة أكرب، ولن تفعل بريطانيا شي
فطبقاً لقوانني الليربالية ال حيق هلا التدخل، وجيب عليها السماح بتحرك رأس املال كما حيلو 

لفائدة على القروض مبقدار للجميع، بدأ املصرف املركزي الربيطاين يشعر بالقلق فقام برفع سعر ا
مساءاً من ذلك اليوم حىت يقلل من االقتراض وبسرعة أدرك باقي  ثانيةيف متام الساعة ال% ٢

ماركات أملانية وبعدها إىل  فقاموا باقتراض اجلنيهات اإلسترلينية وحتويلها ،املراهنني الرأمساليني اللعبة
ن املصرف املركزي الربيطاين قد فقد نصف ما ويف متام الساعة الرابعة عصراً كا ،بساعتني فقط

احتياطي واستسلم للهزمية، ويف خالل ساعات معدودة خسر اجلنيه اإلسترليين عشر قيمته،  نلديه م
  .الذي حقق للمقترضني أرباحاً خيالية ورحبت مؤسسة سورس يف اللعبة مليار دوالر كاملةمر األ

احلائز على جائزة إليه  قتصادياً، وقد أوضح موريساأللعاب الراحبة مادياً والومهية ا وتتكرر
 أربعني مرةأي  ،مليار دوالر يومياً ١١٠٠إىل  نوبل يف االقتصاد أن حركة التعامالت املالية ترتفع

 لليرباليةإن ما يف مصلحة ا":موظفي اإلنتربولأحد  من حجم اإلنتاج واخلدمات، وكما يقولأكثر 
  ".أيضااجلرائم الرأمسالية هو يف مصلحة مرتكيب 

فهو ركن من أركان اقتصادات السوق  ،يرى أنصار السوق العاملية احلرة يف هذا أمراً باطالً وال
ملاذا " -:مستشار املشروعات يف واشنطن Glenn Downingاحلرة، ولذا يقول جلني داوننج 

  ." ؟تصر أوروبا على االنتحار ؟؟ ملاذا تتبع الرأمسالية حبذافريها

صار للرأمسالية هي حلظة أزمتها، فالرأمسالية نتاأكرب  كن اعتبار أن اللحظة اليت تحقق فيهامي ولذا
  .الفاشيةإىل  تتعارض مع اتمع وقد تؤدي

االقتصادي مبعهد ماساشوستس  Lester Thurowيقول ليستر ثورو  وكما
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  .���"إن الرأمسالية تقتضي عاملاً يكون اجلشع فيه فضيلة ":للتكنولوجيا
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امللك الراحل احلسن الثاين أنه كان يف حوار مع جورج بومبيدو حني كان نائباً للرئيس  ذكر

الفرنسي دوغول حول القضية اجلزائرية، وقد صرح بومبيدو للملك الراحل بأن احلرب اجلزائرية 
  .الصلبلصناعات النسيج والغذاء و كما هي مفيدة مفيدة للصناعة العسكرية الفرنسية

األمريكية العمالقة لالتصاالت وشركة فورد للسيارات دبرتا انقالباً عسكرياً ضد  ITT شركة
الليندي ألن  السلطة يف شيلي عن طريق صناديق االقتراع الرتيهة؛إىل  سلفادور أليندي الذي وصل

 فتحاحلكم قام بإىل  اجلنرال بينوشيه مل يراع مصاحل فورد وأحلوا مكانه بينوشيه، وعندما وصل
وحقق املناخ األمثل للشركات العابرة للقارات، ومل تنته فترة  ،الباب على مصراعيه القتصاد السوق

 ،حكمه إال وقد أصبح معدل ديون دولة شيلي يعادل ألف ومخسمائة دوالر ديناً على كل مواطن
 اليةقتيل بفضل الليرب ٣٠.٠٠٠خلف وراءه  وأصبحت شيلي يف اية حكمه من أفقر دول العامل و

   .الرأمسالية املوسعة

يقوم مبراقبة األصل  ملراقبة اإلرهـاب وهو يف CIAأخيليون للتجسس الذي صممه  نظام
الشركات العمالقة يف املناقصات حبيث ترسو يف النهاية كالعادة منذ عقدين من السنني يف صف 

لشركات ألخيلون، كما حدث مع صفقة طائرات بوينج الشركات األمريكية مقابل دعم هذه ا
  .يلالعمالقة للرباز

السويسرية لأللبـان هددت منظمة الصحة العاملية بوقف ما حتصل عليه من  Nestlé شركة
  .اع حبليب األماألرضاستمرت يف محلتها التحسيسية بأمهية إذا  إمدادات

وعة من علماء املناخ حىت يهونوا العمالقة للبتروكيماويات برشوة جمم ESSOشركة  قامت
من شأن ثقب األوزون، والنتيجة صرنا يف اخلمس سنوات األخرية ال نسمع إال نادراً عن مشاكل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤ص ٢٠٠٥اهليئة املصرية العامة للكتاب ، السيد عطا.ترمجة د، ليستر ثورو، مستقبل الرأمسالية ���
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  .���هذا الثقب

عيون بترول رواندا تمول شركة بترول أمريكية قبائل اهلوتو بالسالح، وتمول أجل  ومن
مليون قتيل جراء احلرب األهلية،  ٣لضحية شركة بترول هولندية قبائل التوتسي بالسالح وا

بية يف الواليات املتحدة األومليف التسعينيات متزامنة مع األلعاب  Hutuمذابح اهلوتو كانت و
، وهذا التزامن مل يسمح لبطرس غايل األمني العام لألمم املتحدة يف ذلك )دورة أتالنتا( يةاألمريك

  .لهم عن تلك اللحظة التارخيية الرائعةوأن يشغ ،الوقت أن يعكر صفو األمريكيني

الفرنسية للنفط يف الكونغو بانقالب أطاح بالرئيس  ELFقامت شركة  ١٩٩٧عام  يف

  .�!�ألنه كان يريد البحث عن شركة أخرى ؛املنتخب باسكال ليسوبا

   .ما هو جيد ألمريكا جيد جلنرال موتورز :أنه كما قال الشيخ العنربي افعلي ويبدو

فالسوق احلرة تغتال  ،مليار نسمة ٢.٥نسمة يف العامل ميلكون ما ميلكه  ٣٥٨ــــف
  .الدميوقراطية بتراكم الثروات يف ركن من العامل وتفاقم الفقر يف ركنه اآلخر

إىل  ليربالية آدم مسيث جعلتنا مهددين بانتحار كوكيب، فكل أُسبوع يتحول مليون نسمة إن
الية ختلق الثروات لكنها يف الوقت ذاته ختلق البؤس بعدم املساواة فقراء بانتظام وهدوء تام، فالرأمس

  .الذي تولده بالضرورة كما يقول ماركس

يف جمال املخدرات فيتساوى مالياً حجم جتارة املخدرات مع حجم جتارة السيارات داخل أما 
   .الواليات املتحدة

إىل  اع العامل واهلجرة من عامل اجلوعواإلبعاد والغربة داخل الوطن، واجلوع يف ثالثة أرب البطالة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1� http://www.arabmail.de/Elmerghany.7.06.2005. html. 

مكتبة اإلميان الطبعة األوىل ، عبد الرمحن عبد اهللا سليمان األغربي. ، العوملة وخطرها على األمة اإلسالمية �!�

٢٠٠٧.  
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  .��� !!استسلمنا لالحنراف القائم يف السياسة العامليةإذا  عامل البطالة، إننا نعد لنهـاية العامل
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 نابعة من إرادة الشعب كانت احلكم بطريقة دميوقراطية، ومجيع قرارات النازيإىل  جاء هتلر

  ..أبعد حدإىل  ا، وتنفيذ قرارات النازي كان دميوقراطي)حكم الشعب بالشعب (

إىل  وهم يف طريقهم ،الغجر والسالف واليهودإىل  اجلنود األملان ممنوعني من اإلساءة وكان
وخدشاً  نسانهذا كان يعين شكالً من أشكال اإلساءة حلقوق اإلألن  احلرق يف أفران الغـاز؛

ألنه كان يحيط أُسر الضحايا علمـاً بإعدام أقارم  ؛الضباط األملانأحد  لكرامته، وقد عوقب
ألنه أسـاء ألحد املساجني آخر  كارت بوستال مفتوح بدالً من ظرف مغلق، وعوقب ضابط لىع

إىل  ذي يسيءفالضابط ال ،وهو يف طريقه للحرق، وهذه قمة األداتية والترشيد والعقالنية املادية
اليوم وتتحرك مشاعره ضده رمبا يعطف على طفل صغري غداً ويقع يف حب يهودية أحد اليهود 

  . لقد اقتضت النازية عقالنية وأداتية تامة د،بعد غ

إىل أن  حذَّرت القيادة النازية من استخدام العنف بال مربر، وقد أشار هتلر يف خطبه وقد
اليهود  بل إن إطالق النار على ،بطريقة حمايدة وبدون نزعات سادية تتمالبد أن عمليات التصفية 

   .شخصية يعاقب عليه القانون النازي باإلعدام وقد أكد هتلر على ذلك مراراسباب أل

إعدام الغجر والسالف واليهود واألقزام وغريهم يف أفران الغاز اهلتلرية تعبرياً عن إرادة  وكان
  .األغيـارالشعب احلُرة يف استئصـال 

ألف شاب عن طريق متريرهم على  ٤٠٠أصدر النازي قرارا بتعقيم  ١٩٣٣يوليو  ١٤ ويف
ترددات عالية من أشعة إكس حىت يفقدوا القدرة على اإلجنـاب، فهؤالء الشباب كانوا مصابني 

 والتعقيم" أفران الغـاز"نفسية وعصابية كثرية رمبـا تضر األجنة، وكان هتلر يقول أن أمراض ب
  .الصحة العامةأجل  تستخدم من" أدشاش" ىليست سـو

  . مانع من إبادة املاليني طاملا صدر القانون بإرادة الشعب ومبنتهى الدميوقراطية والشفافية فال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٣ص ١٩٩٩دار الشروق الطبعة األوىل ، عمرو زهريي - :ترمجة، روجيه جارودي، أمريكا طليعة االحنطاط ���
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االعتقال النازية حيث يحرق عدميو النفع هو منوذج مثايل تمع اليوتوبيا الذي  ومعسكرات
 داخل املعسكر رقماً، وكان العامل األملاينإنسان  لذا فقد أُعطي كلو؛ حلم به العلمانيون املثاليون

جتارب  اويجرى على أحدمه ،يضع الطفلني التوأم وشقيقه يف حجرتني منفصلتني) دكتور منجل (
املوت ويرى تأثر أو  التعذيبأو  التربيدأو  ويرى مدى تأثر اآلخر، فيعرض مثال أحدمها للتسخني

فإن أملانيا النازية هي املكان الوحيد الذي كان بوسع العلماء  :ما قال برميو ليفياآلخر بذلك، وك
  ..أن يدرسوا فيه جثيت توأمني قُتال يف نفس اللحظة

بعمل جتارب طبية على املعتقلني مثل تعريضهم لغرف ) هانس إيسيل ( الدكتور بوخنوالد وقام
ىت ميوت، وتعريضهم لغازات سامة ملعرفة مدى أن ميكث حنسان تفريغ اهلواء ملعرفة كم يستطيع اإل

فاعليتها والتركيزات املطلوبة، والقيام بعمليات جراحية بدون ختدير ملعرفة درجات األمل ومسارات 
  .األعصاب، وقد وفَّرت الفترة النازية كمية عمالقة من املعلومات الطبية يف كافة ااالت

ودرجة نسان د ملعرفة الفترة اليت بعدها ميوت اإلالدكتور راشر يعرِض مرضاه للتجمي وكان
التجمد الكافية للموت، وبالفعل أمد الدكتور راشر العلم بطرق كثرية إلطالة حياة الطيارين الذين 

النبض  ةيسقطون يف املياه املتجمدة، وكان أُسلوب العمل هو جتميد السجناء تدرجيياً مع متابع
نتظام، وقد مات أغلب من متت التجارب عليهم والباقون أصيبوا والتنفس واحلرارة وضغط الدم با

  .بلوثات عقلية ومتت إبادم بعد ذلك

ُأجريت يف أملانيا النازية جتارب زرع الغرغرينة يف اجلروح واحلقن بامليكروبات ملعرفة  كما
  .ااألسرع فتكً

الرحيم  بعمليات القتل وهو املختص ،T٤املؤسسة النازية بتقرير مشروع  وقامت
Euthenesia  ؛القتل العقالين األدايتأو مراض التخلص من املعاقني، وأصحاب األ حيث يتم

  . املزمنة عن طريق القتل املباشرمراض النفسية وأصحاب األ

وهو فريق إبادة األقليات عدمية اجلدوى يف اجليش  Einsatzgruppenفرقة  وظهرت
األملاين، وكان يتم مث يقوم  ،نافعة مثل حشوات األسنان الذهبيةة أدوات جتريد الضحايا من أي

  .مث يقتلون وهم واقفون يف وسط القرب مبنتهى الترشيـد والعقالنيـة ،الضحايا حبفر القبور بأيديهم

كانت و" احلـل النهـائي"وإمنا عن  ،"اإلبادة"يكـن النازيون يتحدثون مطلـقاً عن  ومل
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تسمى مؤسسات تدعيم القومية األملانية، ومن خالل هذه مؤسسات اإلبادة يف الدولة النازية 
ويتم إعطاؤهم  ،عمل خط التجميع للمساجني املؤسسات العلمانية ذات الكفاءة املثالية كان يتم

  .فرزهم مث إدخاهلم أفران الغاز ليحترقوا مبنتهى الكفاءة واملثالية يف األداء مث ،اماأرق

هناك كانت كفاءة اليوتوبيا التكنوقراطية الترشيدية املذهلة، وتسري بكانت األمة األملانية فأما 

  .���هذه املؤسسة مهمتها تأهيل اجلنس اآلري األملاين ليوتوبيا كاملة rushaمؤسسة خاصة تسمى 

، ..والغجر والسالف واملعاقني يف بلد ينعم بأرقى اقتصاد صناعياليهود  جرت حمرقة لقد
ميكن مثل هذه األمور كانت  يف التعليم، فإذا اةً وأكثرها حظوشعبه من أرقى شعوب أوروبا ثقاف

؟ وإذا كان التقدم أي دولة متقدمة أخرى فما الذي حيول دون وقوعها يف ،حتدث يف أملانياأن 
فما جدوى التقدم التارخيي  ،والتقين والعلمي ال يكفي كضمان ضد حدوث نازية جديدة لثقايفا

  إذن؟ 

نيا وقوة حكمه كان مرجعها شرعية سلطته، فسلطة هتلر يف أملانيا سلطة صار هتلر يف أملانتا إن
شرعية، وعندما مات هتلر وكان أتباعه يف خمابئهم كانوا يؤمنون حىت النهاية بعدالة قضيتهم ونزاهة 

  .�!�وشرعية دولتهم

العلمانية حيث أملانيا العظمى اليت أسس هلا هتلر هي الترمجة املباشرة لنهاية التاريخ  مرباطوريةاو
الذي سيتطلب إزالة مر ويتم حتقيق الرخاء األزيل، األ ،سيتم القضاء على كل آالم الشعب األملاين

  .ال نفع هلم نواملعاقني والعجزة والغجر والسالف واألقزام وغريهم مماليهود  بضعة ماليني من

إمجاع الشعوب األوربية على إمجاع األغلبية على إبادة األقلية و ماذا لو متّ :يبقى التساؤل ولكن
  استعمار الدول الفقرية وب ثرواا ؟

�*!<!� ���9!�:  TZ!� WH�x 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الد الثاين ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . العلمانية اجلزئية العلمانية الشاملة د ���

مركز  ١٩٩٣حسني أمحد أمني الطبعة األوىل : ترمجة ،فرانسيس فوكوياما ،ـاية التاريخ وخامت البشر �!�

  .٣١األهرام للترمجة والنشر ص
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ا من املنتصر واملهزوم من الدموية حبيث أرجعت كلكانت  اليتاألوىل  هاء احلرب العامليةنتا بعد
السفة بافتتاح مبولة الزعماء إقامة متثال اجلندي اهول قام الفحاول  الوراء، وبينماإىل  ثلث قرن

مربع ( لوحته سمحار احلضارة، وظهر الفنان ماليفيتش الذي رإىل أنت وسط باريس لريمزوا بذلك
 الفنان الفرنسي مارسيل دوشام أرسلرمزاً لنهاية احلضارة وقمة العبثية، و) أبيض فوقه خلفية بيضاء

قة مبولة احتجاجاً على عبثية احلياة، مجعية الفنانني املستقلني يف نيويورك نافورة وهي يف احلقيإىل 
  .احلضارة الغربية بوصول الليربالية إيل احلكم يةوسمي فن الليربالية بفن املبولة فقد مت التأريخ لنها

فمـات الفن  ،يف ظلها بالعبثيـة والتفككنسان املادية قتلت الروح وشعر اإل فالليربالية
فلن يكون للفن نسان ذا مل يكن هناك روح لإل، وإنسانومـاتت القيـمة، ومـاتت روح اإل

  روح ؟

 وغائي ومتجاوز، بينما العلم إنساينٌّ فإنه يبحث فيه عما هونسان الفـن اإلول ايتن عندما
فهو يبحث فيه عما هو ميت وعما هو ال شخصي، لذا  ،نساناملادي الليربايل عندما يواجه اإل

 دي، إنه التمرد الصامت، وإذا مل يوجد على اإلطالق سنفالفن يف صدام طبيعي مع العامل املاد
  .وال جمالٌ لروحه ولذاته فإن الفـن وهم كاذب ،نسانلإل

إليه  ال ننتميآخر  يمثل مترداً دائماً على الواقع املادي، إنه اعتراف متكرر بوجود عاملٍ فالفن
وعجزه عن حتقيق الفردوس يف األرض ى علنسان يومـاً ما، يمثل اعترافاً مبعاناة اإلإليه  وسنذهب

معاينَ ثورية، حيمل  لظل النظرية املادية التفكيكية الغربية، الفن بطبيعته وباعترافه بالتجاوز حيم
  !كُفرا بالعامل املادي

يف أقصى حاالت البدائية ال ختلو من الفن والتجاوز نسان األواين الفخارية اليت صنعها اإل إن
قبل امليالد ) نسـاء تروجـان( يةاألخالق ، وعندما كتب يوربيدوس املسرحيةوالقيمة والتعبريية

 أيمسرحية غري مكتملة فأكملهـا سارتر بعد عشرين قرناً من الزمان، وال تشعر بكانت  بقليل
منذ ألف نسان هو اإلنسان اليت ال تتغري، فاإلخالق فجوة زمنية بني الكاتبني؛ إا القيم والروح واأل

ألف عام يلدها املستقبل لن تتغري طبيعته ولن تتغري قيمه اليت ورثها منذ إىل  ـا املاضيعام ولده
  .املقدمة السماوية

 ،أفرز الغرب وعرب قرن كامل من حتكم الليربالية املادية عاملاً من العدمية والقلق والعبثية بينما
السجن أو   ماكس فيرب،تعبري ودخل اجلميع القفص احلديدي على حدنسان تفكيك اإل ومتّ



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

 يف العاملنسان ذو البعد الواحد عند ماركوز، فاإلنسان احلديدي على حد تعبري زمييل، وظهر اإل
  . العلماين ذرة ال معىن هلا، وقد ظهرت مالمح هذا التفكك على الفن نفسه

ب الفنان جاكسون بولوك الذي صور عبثية احلضارة يف لوحاته الشهرية حيث كان يص وظهر
أرقام جمنونة، وبيعت إىل  األلوان على اللوحات مث يتمشى عليها بأحذية مثقوبة، وإذا بأسعارها تقفز

مليون فرنك، وكان  ٤٥ـــــــ يف صاله كريسيت ب ١٩٩١إحدى هذه اللوحات يف عام 
احلقيقة إىل  عرتة صغرية على لوحاته بدعوى العودةأو  طائر حمشو بالتنب لصقالفنان روشنربج ي

  .لعارية والتمرد على الليربالية واحلداثةا

ألف  ٨٠٠معرض لفن احلداثة نظمه مركز جورج بومبيدو يف باريس اجتذب املعرض  ويف
معرض راقٍ يف العامل، مع أن ما نشهده ال يزيد على جمموعة  أي قياسية تفوقا مامما حقق أرق ،زائر

  .وكريات من الصوفسجاجيد عليها أكوام من احلبال أو  من رقاب الزجاجات

فناين ما بعد احلداثة برسم لوحة زجاجية بتكليف من متحف الفن احلديث يف أحد  وقام
العمل املكسور :"يها شروخ فطمأم الفنان قائالًوأثناء نقل اللوحة سقطت وظهرت ف ،نيويورك

وهذه قمة التفكيك والالمعيارية  ،اأفضل منه سليم ."  

مساها أقل  والأكثر  ات الضخمة عبارة عن مساحات سوداء البوالك جمموعة من اللوح رسم
اختياره لإلسم كان عشوائياً وال عالقة له بعد أن مرثية للجمهورية األسبانية، ولكنه اعترف فيما 

  .باللوحات

فتباع  ،الفنان آندي وورهول حيث كان يقوم بالتوقيع على علب شوربة كامبل وأعمال
وهكذا تسقط القيمة واملعيارية، كذلك الفنان جو  ،صناديق القمامةبأسعارٍ باهظة، ويرسم على 

واتكني الذي كان يستخدم جثثاً حقيقية يف أعماله الفنية ويف صوره الفوتوغرافية، وهذه التفكيكية 
حيث  ؛الداروينية ال ميكن ختيلها إال يف إطار جمتمع خالٍ من القيمة واملرجعية واملعيارية ياةواحل

  .���وتفككت اخلطوط وانتهى املركز وبرز الالمعىنن نساتفكك اإل

رواد املتحف احلديث الذين تعودوا على تقبل التجريد وفن ما بعد احلداثة توقفوا أمام  بعض
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٠الد األول ص ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . الشاملة دالعلمانية اجلزئية العلمانية  ���



@TTR @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

إىل أن  وأخذوا يبدون إعجام الشديد ذا العمل الفين الرائع ،كانت تأخذ شكل خمروط سجادة
 مع بقية السجاجيداألرض مث فرشها على  ،سجادةعمال النظافة يف املتحف ومحل الأحد  حضر

  .سجادة عادية مكومة بالصدفةكانت  فقد ،األخرى

متوت األشياء اجلميلة يف الفن احلداثي؟ ملاذا يصاب كلُّ شيء باحلياد؟ لقد نزعت القداسة  ملاذا
  .ومت تفكيكه وأصبح خالياً من املرجعية واملركزنسان عن اإل

الشعراء قصيدة يف أحد  قد تأثر الليرباليون العرب بتلك املوجة، ونشراملستوى العريب ف وعلى
اليت يكتبها النساخ وطبعت اجلريدة وفيها القصيدة " انتهى"جريدة الرياض، وباخلطأ نسيت كلمة 

مركزين  ةهى، وقام النقاد ما بعد احلداثيني بكتابة مطوالت عن هذه القصيدنتا ويف ايتها كلمة
أثار مر وحني اكتشف األ ،وأن هلا ألغـازاً مدهشة ،ى بوصفها مفتاح القصيدةهنتا على كلمة

   .���ضحك اجلميع

وايـار  ،وموت القيمة ،نسانهذه املوجة من األعمال الفنيـة اليت تعرب عن ضيـاع اإل إن
ارن أعمال الروح ال ميكن استيعاا إال من خالل املنظور الليربايل املادي العلماين، وهل يصلح أن نق

  شكسبري بسوف أبصق على قبوركم لبوريس فيان؟ 

�*!<!� �B /J����: W�*!�s*+!� ;� W*�<h� W!;<+! ;� W*�q+9+! ���; 6H89: <�#H �!!		 
أشهر العلمانيني العرب يتبدى داخل كتاباته ذلك الصراع الشديد بني أحد  أركون حممد

ماين السطحي والعلماين املستنري والعلماين املتعمق العلمانيات املختلفة، فنجده يتحدث عن العل
اجلديدة  ةوالعلمانية النضالية والعلمانية الصراعية والعلمانية املنفتحة والعلمانية الفعلية والعلماني

  . وكلها علمانيات متنازعة ومتضاربة وحتارب بعضها بعضاً ،لعلمانية الواقعيةوا

نادراً ما : "ولذا تقول املوسوعة الربيطانية ،ات باآلالفأن هناك ليرباليات وعلماني فاحلقيقة
  ".توجد حركة ليربالية مل يصبها الغموض، بل إن بعضها تنهار بسببه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠٠٩دار الشروق الطبعة الرابعة فرباير ، عبد الوهاب املسريي رحليت الفكرية يف البذور واجلذور والثمر ���

  .٦٥٧ص
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تبدو بلورة تعريف واضح ودقيق : "األستاذ وضاح نصر يف املوسوعة الفلسفية العربية ويقول
هذا التحديد ال جند أنّ ديد الليربالية ملفهوم الليربالية أمراً صعباً ورمبا عدمي اجلدوى، ويف حال حت

  .���"ينطبق على عدد من الفالسفة واملفكرين الذين سيموا بسمة الليربالية

   .لية احلقيقية والشكلية واملنبوذةيف الغرب مصطلحات الرأمسالية الرشيدة والرأمسا وظهرت

نسا ختتلف متام يف تركيا، وعلمانية فر fascist-secularismالعلمانية الفاشية  وظهرت
 االختالف عن علمانية هولندا، وكالمها ال متتان بصلة لعلمانية أمريكا وعلمانية الصني كأا دين

  .وهكذاآخر متاما 

العلمانية احلديثة يف أشهر تعريفاا وهو التعريف الذي يتبناه العلمانيون العرب هو أن  وتعين
 ميانل الطرق املادية دون التصدي لقضية اإلمن خالنسان ح حال اإلصالإ العلمانية هي حماولة

لكن هذا  John Holyookeالرفض، وهو تعريف صاغه جون هوليوك أو  سواء بالقبول
ح صالإ وجود منوذج متكامل ورؤية شاملة ومنظومة قيمية قائمة وموجودة ميكن ترضالتعريف يف

يف  فخ وكان هذا أكرب ،لأنه ال يوجد شيٌء من هذا القبي خالهلا، ومن املضحكنسان حال اإل
العلمانية وأكرب نقد يوجه للعلمانية، ولذا صارت العلمانيات باآلالف وكل دولة تتبىن منظومة 

  .�!�ختتلف عن جارا، بل داخل كل دولة ختتلف األحزاب يف قيم علمانيتها ةعلمانية وقيمي

كبري، فالدين  ىل حدإ مقولةٌ غبية .الدين هللا والوطن للجميع :ن مقولةإ :أركون ويقول
للشعوب متارسه يف الشارع كما يف البيت يف معامالا يف كل شيء، بل ويبشر أركون بالعلمانية 

  .وهي علمانية أخرى تضاف آلالف العلمانيات اليت صنعها البشر ،اجلديدة

ات والليرباليـات باآلالف وكل تطبيق خيتلف متام االختالف عن غريه من التطبيق فالعلمانيات
  !..العلمانية ويستطيع الشيطان أن جيد داخل العلمانية ما يربر مذهبه

�*!<!� �B t��[!�:  W*�2S!� W!�>h� 
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�1� http://www.almesryoon.com/news.aspx?id=64465. 

  .٧٣الد األول ص ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . الشاملة د العلمانية اجلزئية العلمانية �!�
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املعلوم لدى اجلميع أن األرثوذكسية املصرية هبة اإلسالم، فقد حتولت الكنائس  من
ههم يف مزابل على يد الرومان، وكان الكهنة والقساوسة هائمني على وجوإىل  األرثوذكسية
إىل  إال وأعاد القساوسةسالم األرثوذكسية معرضة للضياع، وما أن جاء اإلكانت الصحراء، و

  .حرية ممارسة عقائدهم مكنائسهم وأتاح هل

 صار أقباط مصر أسعد االقليات يف العامل، وأصبح منهم رئيس وزراء العاملسالم ظل اإل ويف
هي إمنا  ، وهذه احلقوق اليت حصلوا عليها)ويرس عائلة سا( ، و أثرى أثرياء العامل)بطرس غايل (

 ذهالصلييب جتد هأو  من مواريث اإلسالم، هل هناك أقلية مسلمة تعيش يف ظل الكيان الصهيوين
  املعاملة؟

ـا الغرب على أا ثقافة خمالفة للغرب متاماً، يقول صامويل إليه ينظر واألرثوذكسيـة
واألرثوذكسية سالم ويبدأ اإل ،حيث تنتهي املسيحية الغربيةحدود أوربا تنتهي جغرافيا : (هنتنجتون

 وذكسيةهذه هي اإلجابة اليت يؤيدها مجيع األوربيون مهساً، وما زالت تركيا املسلمة وقربص األرث
دولتني غري مرغوب فيهما يف االحتاد األورويب، حىت اليونان األرثوذكسية اليت جنحت بصعوبة يف 

 )أن عضويتها يف االحتاد غلطة ١٩٩٤ اعترب أعضاء االحتاد االوريب عام االنضمام لالحتاد االوريب

���.   

حنن يف حكم الشريعة اإلسالمية أسعد حاالً " :يقول األنبا شنوده بابا األقباط األرثوذكس ولذا

   .�!�"وأكثر أمناً

خذون ما فهم يأ ،األبدإىل  أدام اهللا دولة الترك خالدةً " :بطرك أنطاكيا ماكاريوس ويقول
   ".سامرةأو  يهوداًأو  سواء أكان رعاياهم مسيحينيديان فرضوه من اجلزية، وال شأن هلم باأل

يا ليت املسلمني عندهم " :الشيخ الدردير عالمة املالكية واصفا حكام زمانه األوائل ويقول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٩طلعت الشايب الطبعة الثانية :ترمجة، صامويل هنتنجتون، صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي ���

  .٢٥٨ص

  .١٩٨٥مارس  ٦جريدة االهرام عدد  �!�
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اجلزية يا ليت احلكام يضربون علينا  :كمعشار أهل الذمة، وترى املسلمني كثرياً ما يقولون

   .���"ويتركونا بعد ذلك كما تركوهم ،كالنصارى واليهود

أنه مل يفرض اجلهاد وال الزكاة على غري املسلمني مع أن الزكاة سالم شدة حساسية اإل ومن
  !ضريبة مالية واجلهاد خدمة عسكرية

على فيتو وورقة ضغط يف يد األعداء، ومواالم لكل معتد إىل  حتول األقباط مع الوقت ولكن
عندما جاءت احلملة " :"تارخيه"البالد اإلسالمية هذا ما جيعلهم عبئًا على األمة؛ يقول اجلربيت يف 

 بحون فيلق قبطي من أراذل القبط بقيادة املعلم يعقوب حنا الذي أصكَّمصر تإىل  الفرنسيـة
كليرب أن يفعل اجلنرال إليه  جنراالً يف اجليش الفرنسي إبان احلملة الفرنسية على مصر، وعهِد

باملسلمني ما يشاء حىت تطاولت النصارى من القبط ونصارى الشوام على املسلمني بالسب 
والضرب، ونالوا من أغراضهم وأظهروا حقدهم ومل يبقوا للصلح مكاناً، وصرحوا بانقضاء ملة 

   .�!�"وأيام املوحدين سلمنيامل

رع وفد نصراين بقيادة منر أفندي باريس ساإىل  ازمت احلملة الفرنسية وعادتبعد أن و
باريس طالبني تأييد نابليون، وعارضني عليه الوالء ومتعهدين له بالعمل على التشريع إىل  بالذهاب

ملصر التشريعات اليت ترضى عنها فرنسا، وعارضني تسخري الكنيسة املصرية لتكون أداة حتقيق 

  .���فرنسا االستعمارية يف قلب أفريقيا حالمأل

بل كالمها سيخسر، وإمنا سالم علمنا من التاريخ أن أمن القبطي لن ينال بإضعاف اإلت ولقد
الذي سريبح يف ذلك هو العلمانية الغربية املادية، و تأملوا ماذا فعل الغرب باملورانة حاربوا مخسة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بينات احلل اإلسالمي وشبهات العلمانيني ( ٣٦٩ص ١اوي مالشرح الصغري للدردير املطبوع على حاشية الص ���

  .)٢٣٩ص، يوسف القرضاوي.د

حممد .د.، الشريعة اإلسالمية والعلمانية الغربية( ،١٣٤ص ٥اجلربيت عجائب اآلثار يف التراجم واألخبار ج �!�

  .)٤٧عمارة ص

  .١٢٩أمحد حسني الصاوي ص.د، املعلم يعقوب بني احلقيقة واألسطورة���
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يون مل ٣ مكان عددهبعد أن ألنه يتفق مع األغلبية، ونصارى العراق  ؛مث باعهم الغربعاما  عشر
تشكل كانت  ألف، واملسيحية األرثوذكسية ١٠٠يتراجعون بعد دخول أمريكا للعراق ويصريون 

صدام ( من سكان العامل%  ٢.٤من أقل  واآلن تشكل ،١٩٠٠من سكان العامل عام %  ٧.٥
  ).١٠٨احلضارات ص

ول إثنية، وكما يقأو  هو الضمان الوحيد لبقـاء األرثوذكسية ولكل أقلية دينيةسالم فاإل
متحف ضخم وهائل يضم بداخله إىل  فقد حتول الشرق األوسط" :الدكتور عبد الوهاب املُسريي

  ".اليت حكمت فيهديان آالف اإلثنيـات واألعراق بفضل مساحة األ

ل حفهي وحدها اليت تجيز ألصحاب النتوجد تعددية شرعية إال يف الدولة اإلسالمية،  فال
فيما بينهم، بينما املسلم الفرنسي واألرثوذكسي الفرنسي ملزمان املختلفة أن يطبقوا شرائعهم 

  . وال حيق هلما تطبيق شريعتهما يف األحوال الشخصية ،الدستور املدين العلماين الفرنسيب

جموسي تزوج ابنته فأولدها : (هذه املسألة - أكرب كتب الفقه وهو من - "املغين"كتـاب  ويف
وهذا مقبول يف  ،فهو يتحدث عن زواج اوسي من ابنته ).نبنتا مث مات عنهما فلهما الثلثا

شريعته تبيح له ذلك، فلكل صاحب نِحلة أن يطبق نِحلته كما كانت  الشريعة اإلسالميـة طاملا
املسيحية من الدساتري الغربية، وعندما سئل الليربايل األملاين أقرب إىل  له، فالفقه اإلسالمي لوحي

  .���"مث أضرم به أُغريهم بالغلو" :عل باملعارضة السياسية قالا يفالشهري بسمارك عم
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يوجد منذ بدء التاريخ حىت يومنا هذا " :"صدام احلضارات"صامويل هانتجنتون يف كتابه  يقول

 –اإلغريقية  –املصرية  –وادي الرافدين ( ينها سبعة انقرضواحضارة سادت البشرية، من ب ١٢
 –اليابانية  –الصينية ( ، ومخس مستمرة)األندين  –وسط أمريكا  –البيزنطية  –الكالسيكية 

  .")الغربية –اإلسالمية  – هلنديةا

كز الوحيدة اليت ال توجد هلا دولة مركز هي احلضارة اإلسالمية، فال توجد دولة مر واحلضارة
إسالمية تقود األمة اإلسالمية وتعترب قلبها النابض، وهذا ظهر جلياً يف حرب البوسنة، فبينما أمدت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٦دار الشروق ص، ١٩٩٦الطبعة األوىل ، احلوار اإلسالمي العلماين املستشار طارق البشري ���
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مركز إسالمية  ولةروسيا األرثوذكسية صربيا، وأمدت أملانيا الكاثوليكية كرواتيا مل جتد البوسنة د
عاملٌ مساعد وأساسي م سالتنقذها من عمليات اإلبادة اجلماعية، إن غياب دولة مركز بالنسبة لإل

وتضطهده كما أن هذا ميثل مصدر ضعف  ،سالمعلى الصراعات اخلارجية والداخلية اليت متيز اإل

  .���بالنسبة لإلسالم

من هي الدولة اليت تضطلع ذه املهمة؟ مشكلة السعودية أن عدد سكاا صغري نسبياً وال  لكن
لة لتكون دولة مركز بفضل قوا االقتصادية والعدد مؤهكانت  توجد هلا حصانة جعرافية، وتركيا

 ؛لةالسكاين الكبري لكن أتاتورك حرمها من هذا الشرف، وأندونيسيا قوة اقتصادية وبشرية هائ
أقرب  لكنها تقع عند طرف العامل واختالف اللغة ميثل عائقاً كبرياً، ومصر ونيجرييا وباكستان

الدول الثالث حيمل مقومات النهوض باألمة والقرار يف من  الدول ترشحـاً هلذا املنصب، وكلٌّ

   .�!� .!!.النهاية ستحدده السلطات احلاكمة
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تقدم التقين، الدميوقراطية وبني العلم والأو  الرأمسالية الصناعيةأو  توجد عالقة بني الليربالية ال

رأمسالية، وستالني الدكتاتور السوفييت الشهري أو  وكم من الدول املتقدمة علمياً وليست ليربالية
دون حتقيق  ولأقوى الد وصارت يف مصاف ،أحدث يف الثالثينيات طفرة صناعية رهيبة يف روسيا

تمعاً صناعياً حضرياً يف فاالحتاد السوفييت خلق جم(اقتصادية ملواطين روسيا أو  ة حرية سياسيةأي
، ومستوى التعليم يف كوبا )ظرف جيلٍ واحد، وهي عملية استغرقت من أمريكا قرنني من الزمان 

االقتصادية، وكذلك مل  قدراتدولة التينية رأمسالية ليربالية مساوية هلا يف ال أي الشيوعية أفضل من
  .ؤية شاملة للكون بعد الثورة اخلمينية الشهريةتتقدم إيران علمياً إال بعد تبين النموذج اإلسالمي كر

الصناعية ال الرأمسالية هي مصدر جناح النمور اآلسيوية والصني، بل إن رقى التعليم  والسياسات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٩طلعت الشايب الطبعة الثانية  :ترمجة ،صامويل هنتنجتون ،احلضارات إعادة صنع النظام العاملي صدام ���

  .٢٨٩ص

  .٢٩١ص ،صامويل هنتنجتون ،احلضارات إعادة صنع النظام العاملي صدام �!�
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  .التنظري للشيوعية الالرأمساليةإىل  يف روسيا والصني كان يقود

فعالية لتحقيق التقدم والتصنيع  أكثر ن التخطيط املركزي واالستبداد يف دولة بوليسيةإ :يقال بل
إن التخطيط " :السريع من احلرية اليت يتمتع ا مواطنو السوق املفتوح، ولذا يقول إسحاق دويتشر

أن التخطيط  ادينيبل وأثبت الكثري من االقتص ،املركزي واالستبداد ال يتناىف مع احلداثة االقتصادية

   .���"سوقاملركزي أفضل بكثري من فوضى آلية اقتصاد ال

األساس فإن وظيفة العلم وظيفة وصفية تنحصر فقط يف وصف حقائق الكون، فالبحث  ويف
فالبحث العلمي يف صيغته النهائية هو . العلمي قرين مبن يدفع أكثر، ومن يمول، هذه هي القضية

 نةينات معيال حيتاج جأمر مسألة محايدة، والعلم ببساطة هو مالحظة الظواهر بغية تفسريها، وهذا 
وال أيديولوجيات معينة، وال ختتلف نتائج العلم داخل املعمل بغض النظر عن أيديولوجيـة الدولة، 

أي  حتتأو  النظر عمن قام بالتجربة حامض فإن النتيجة ملح وماء بغضإىل  فعندما نضيف قلوي
  !دكتاتوريةأو  علمانيةأو  أيديولوجية أُجريت دينية

بيولوجيا ال تداعم الفكر أو  فكرأي  النازية العلمانية الليربالية بالوقوف ضد يف املقابل قامت بل
شكك يف مكتسبات العلمانيةالنازي، وتقف اليوم العلمانية الغربية ضد أيأو  ة نظرية علمية ت

كل أُستاذ  ردط فإنه يتمexpelled النظريات املادية، وطبقاً للفيلم الوثائقي الشهري املطرودون 
   .محاضر غريب يتحدث عن نظرية التصميم الذكي اليت تناقض الداروينيةأو  عيجام
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أشهر حجج الليرباليني هي أن الليربالية أقصر طريق للتقدم، وهذا كما يقول كانت  رمبا

وله الليرباليون، فالليربالية بل والدميوقراطية متثالن حجر عثرة يف يتدا فخأكرب  :ماافرانسيس فوكوي
   .وجه التقدم والنمو السريع

فترة ممكنة فال الليربالية أقل  رأت دولة ما أن غايتها هي االقتصاد والتنمية الصناعية يف وإذا
اطية اليت من خالهلا ا وال الشيوعية، وإمنا هي الدولة الدكتاتورية البريوقرالدميوقراطية تصري حل

  .تتحقق أهداف القيادة يف أسرع وقت وبأقل اخلسائر املمكنة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ي، وشواهد حتقق نتائج أفضل من الدميوقراطية بكثري على املستوى االقتصاد فالدكتاتورية
كأملانيا يف عهد األباطرة، واليابان يف عهد أسرة امليجي، وأسبانيا وتايوان  االتاريخ توضح ذلك جلي

ترة احلكم األوتوقراطي، وحكومة رئيس الوزراء مهاتري حممد يف ماليزيا هي حكومة ديكتاتورية يف ف
وأخضعت وسائل اإلعالم لرقابة صارمة، عاما  مبعايري الغرب، وقبضت على السلطة قرابة عشرين

دولة ال  ومع ذلك مهاتري حممد أيقونة املعجزة املاليزية وانتقل مباليزيا من دولة زراعية نامية إيل

  .���خيتلف دخل العامل السنوي فيها عن الدخل السنوي للعامل األمريكي

زيادة اإلنفاق على وسائل حتقيق الترفيه، إىل  يف املقابل مجاعات دول السوق املفتوح متيل بينما
وقت فريسة لضغوط قرار من أي  ومسار التخطيط االقتصادي كله يف أمريكا عرضة للسقوط يف

 ،محايات صناعات ال تتمتع بالكفاءة واليت تسترتف التراكم الرأمسايلأجل  رس منقرارات الكوجن
أقصى حد يف الغالب، ولذا مع الوقت تتراكم ثروة إىل  يف حني أن الدولة الديكتاتورية ترشيدية

  .الدولة الديكتاتورية

لية الدميوقراطية يطيح بالدولة الرأمساميكن أن الرهن العقاري أو  اهتزاز يف سوق البورصة وأقل
قليلة لتعلن إفالسها يف النهاية، ويف الستينيات حظَرت كوريا اجلنوبية إضرابات املطالبة أيام  يف

االقتصادية  ةبرفع األجور، وحدثت القفزة الكربى لكوريا اجلنوبية وصار تصنيفها من حيث القو
ت ي يف التسعينيات وعمالنموذج الدميوقراطإىل  الدولة رقم عشرة عاملياً، وعندما حتولت

 ؛ومل تستطع أن تعيد كفاءة الستينات اإلنتاجية ،ضرابات البالد تأخرت كوريا اجلنوبية كثرياًاال
  .ضراباتتطع أن توقف االمل تسألا 

ألا  ؛على النمو االدميوقراطية تشكل عبئً: "رئيس وزراء سنغافورة السابق يل كوان يو يقول
ادي العقالين وتنمي نوعاً من تدليل الذات، وسنغافورة دولة عمالقة تتدخل يف التخطيط االقتص

احلد إىل  ومع ذلك وصل منع الدميوقراطية واالستبداد فيها ،النمور اآلسيويةأحد  وهي ااقتصادي
الذي تحدد فيه احلكومة طول الشعر املسموح به للصبيان، وحظرت نوادي الفيديو، وفرضت 

وإغفال شد السيفون يف املراحيض العمومية،  ،تافهة مثل نظافة الشارعغرامات صارمة على أمور 
  ".راطيةواعتربه الكثريون نظام أفضل بكثري من الدميوق ،وهذا االستبداد واكبه جناح اقتصادي باهر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ولذا فقد اقتنع اآلسيويون أن متسكهم بثقافتهم هو مصدر تفوقهم، فحىت على املستوى  
  . ليست هي احلل بل هي العبءاالقتصادي الدميوقراطية 
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العقبات يف سبيل إقامة الدولة الليربالية، ولن تكون أكرب  اخلاصة واإلثنيات العرقية تعد الثقافات

صهروا وعلى الدولة أن كان اجلميع ليربالياً، وداخل الليربالية على اجلميع أن ينإذا  هناك ليربالية إال
تخضع شعبها لقيم الليربالية، وأن جتعلهم يتخلوا عن قيمهم وثقافتهم اخلاصة ويقبلوا قيم الليربالية، 

ية العضوية وإال لفشلت األخالق وأن يتناسى قيم مجاعته ،وعلى املرء أن يكون علمانياً متحركاً
هدى .د...يغير قيمه بعد إشعار قصريعلى أن ملرء تعريفات الليربالية أا مقدرة اأحد  الليربالية، ويف

   .) -اهللا هرمح-حرم الدكتور املسريي ( حجازي

من سكاا من اهلنود احلمر، وقد %  ٨٩ألن  تستطيع البريو أن تقيم دميوقراطيتها الليربالية ولن

  .���ظهور الليرباليةوأن تصبغ بالصبغة العلمانية قبل  ،على املسيحية أن تلغي نفسهاا ماكان لز

على العكس من ذلك فهو ديانة سالم واإل" :كما يقول فرانسيس فوكوياماسالم اإل بينما
خاصة مبا يف ذلك اال كانت أو  تنظيم كل مظاهر احلياة البشرية عامةًإىل  مشولية تسعى

أن نوفق  اعب جدمببدأ املساواة بني الناس عامة غري أنه من الصمتاما  يتمسكسالم السياسي، واإل

   .�!� )وبني الليربالية هبين

حاولت جمموعة صغرية من الناس تأكيد كرامتهم أو  الفرد يف اتمع الليربايلحاول  وإذا
وسيفقدون مراكزهم، فالبد  انبذهم اجتماعي فسيتم ،حقوقهم يف مواجهة اجلماعة الكُليةأو  اخلاصة

 نسيان الثقافة اخلاصة، ولذا عندما ظهرت حزمة قواننيمن الذوبان الكلي يف حميط الليربالية و
احلريات يف السبعينيات يف أمريكا وأعطت للسود حقوقهم املسلوبة بدأ السود يشعرون بضياع 

فالتيار  ،أكثر وأكثر هويتهم، وبدأوا يظهرون ثقافتهم اخلاصة م كأفارقة أمريكيني مما زاد عزلتهم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مع  دميوقراطيةمن الغرب هو متطور بطبيعته لكن ليس تطوراً حنو ال العلماين الليربايل كما تعلمنا
مث  ،وإمنا تطور حنو حمو اآلخر، فهو يبدأ عادةً بقبول الدين كمرجعية أساسية ال غىن عنها ،اآلخر

ة سمة مبحاربة الدين والعقيدة وكبت أيمر لتقييد الدين داخل الكنيسة، مث ينتهي األمر يتطور األ
وأساتذة اجلامعات املؤمنون  اكما هو احلال مع منقبات فرنسا وحمجبات تركي ،اتمع دينية يف

 أيضاوإمنا  ،بنظرية التصميم الذكي يف أمريكا، فالدولة الليربالية ال تطلب دفع الضرائب فحسب
ايش الوالء الكامل لكل طقوس الدولة، والبد من الذوبان كلية يف اتمع اللييربايل حىت ميكن التع

  .���معه كما يقول بيبس
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ال ميكن التسامح على اإلطالق مع الذين " :مؤسسي الدولة املدنية يقولأحد أكرب  لوك جون
ث هي روابط اتمع البشري ليس هلا قيمة ينكرون وجود اهللا، فالوعد والعهد والقسم من حي

 واةفاحلرية واملسـا "امللحد، فإنكار اهللا حىت لو كان بالفكر فقط يفكك مجيع االشياءإىل  بالنسبة

  .�!�ليستـا على إطالقهما

ميتنع معه االعتقاد يف  التسامح التام" :مؤسس الليربالية احلديثة جون ستيوارت مل أن ويرى
فاحلرية الدينية تسـاوى الالمباالة  ".تنع معه الدومجا، وميوت عنده الدينحقيقة مطلقة ومت

  . ���الدينية

اجلميع ختتفي كل املنحنيات وتنبسط كل النتوءات، ويظهر بشر ذوو إىل  تصل العلمانية وعندما
، فاملساواة اليت يريدها نسانبعد واحد حيث ختتفي الذاتية واخلصوصية والعمق واحلضارة واإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢ص ،صامويل هنتنجتون ،صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي���

  .٥٧ص ،رسالة ىف التسامح، جون لوك �!�

  .٨كتاب ىف احلريات، ص ���
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رفض كل اخلصوصيات واملركزيات أي  نظام العلماين هي ليست مساواة ولكن تسوية،ال
القيمية واحلضارية واألخالقية وتنصب العلمانية اآلخرين  واملطلقات حيث يتم تفكيك أسلحة

الليربالية سالحها يف املركز، ولذا فحسب جون ستيوارت مل فإنه يفضل أن يكون سقراط ساخطاً 
له من أعباء أخالقية وقلق منسان وما حتراً راضياً، رغم تبعات سقراطية اإلمن أن يكون خرتي

  .اخلرتيرية بكل ما تعنيه من ركون وهدوء ولذة وتوافر متع احلالةوسخط على 

نسان قبل أن التامة بني البشر هلا مشكلة فلسفية عميقة إذ البد أوالً أن نفهم اإل واملساواة
احتمال إىل  وإال فالتمادي يف احلقوق رمبا سيصل يوماً مانسان نبحث يف حقوقه، نفهم طبيعة اإل

أننا  ثظهور دعوة تعميمية متطرفة تنادي بإلغاء التفرقة بني البشر وغري البشر من الكائنات حي
مجيعاً أبنـاء الطبيعة فينمحي التمايز بني ما هو بشري وما هو غري بشري، ولذا يقول فرانسيس 

قد جاء من نسان محير ومربِك للغاية، وإذا كان اإلأمر سع يف املساواة مفهوم التو" :فوكوياما
حيوانية خيضع لقوانني  سلةجمرد كائن يف سلنسان خالل الطريقة الداروينية العلمانية، وكان اإل

تتساوى الكائنات مجيعاً يف احلقوق، وسيتعرض البد أن الطبيعة وليست له قيم متجاوزة، هنا 
للهجوم من أعلى ومن أسفل، وال يسمح لنا هذا املأزق نسان فهوم الليربايل حلقوق اإلساعتها امل

ذاك وبالتايل، ال يسمح لنا أو  اهلجومالفكري الذي أوقعتنا فيه النسبية احلديثة بأن نرد على هذا 
اوون ال ني ومعاملة البشر على أم متسيبالدفاع عن احلقوق الليربالية، فالبشر بطبيعتهم غري متساو

   .���"يتهم بل تنفيهاإنسان تؤكد
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   ارك فيه ومستقبل لن أكون فيه ؟وتاريخ مل أُش ،الدافع حلب وطن مل أصنعه ما

االقتصاد الليربايل على االنكفاء على الذات وعلى الفردانيـة، فمن املعروف على  ئمباد تقوم
ن بني عيوب النظرية الليربالية أن الناس لن يضحوا حبيام يف سبيل دولة تقوم فقط حنوٍ شائع أنه م

الدولة  ولذا فالتجنيد اإللزامي غري موجود يف؛ على أساس مبدأ احلفاظ العقالين على الذات
  .إغراؤهم مادياً ليشاركوا يف اجليش الليربالية، واجليش يتكون من أفراد ماديني متّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أو  كيف للمواطن الليربايل أن خيدم يف اجليشمتاما  فليس واضحاً :هوبز يقول توماس وكما
الليربايل أن ينفق على نسان الفرار مباله وأسرته ؟ وكيف لإلول اوملاذا ال حي ؟أجل بلده حيارب من

  . الفقراء؟ وهذه إشكاليات طرحها مؤسسو الليربالية ومل يطرحها معارضوهم

  اإلحساس باملصلحة العامة ؟إىل  إقامة جمتمع دائم يفتقر أفراده كيف يمكن: يبقى التساؤل ولذا

لليربالية احلفاظ املمتلكات غري موجود يف املفهوم الليربايل، ففي اأو  احلفاظ على العائلة حىت
  .ويستطيع املرء أن يتجنب التجنيد ،على الذات فحسب

 األفراد وإغراء املنافسة وإقصاء بث الفرقة بنيإىل  االقتصاد الليربايل الرأمسايل متيل ئومباد
الضعفاء، وهذه ركائز النموذج الليربايل فطبيعة اتمع الليربايل تتطلب أفراداً يتحركون باستمرار 

، األرضويتفككون باستمرار وينفصلون باستمرار، ويصعب على حياة كهذه أن متد جذورها يف 
الليربالية هلذا االعتبار، ولذا جند املراهق  ال يتعمق كثرياً يف عالقاته داخل املؤسسةنسان واإل

، ومع ا، ومع األب مخس دقائق أسبوعياساعة أسبوعي ٢١األمريكي جيلس أمام برامج التليفزيون 

   .���دقيقة يف املتوسط ٢٠األم 

مقاتلون وسادة حقيقيون يف العامل الشك أم كانوا سيحتقرون الفضائل التافهة والثراء  ةَمثَ
أنفسهم بالقيام إثبات  حي يف اتمع األمريكي الليربايل احلديث، إن هؤالء لن يرضيهم إالالسط

يقول  اعزة املرء كمإىل  يتهم يف مستهل التاريخ، فاحلاجةإنسان بنفس العمل الذي كان يشكل
ة، فاحملكعميوت ألن  ؛النهائي سيظل كامناً يف مدى استعداد املرء هيجل لن يشبعها الرخاُء والد

كائن لين سهل العريكة نسان إىل قضيته فبدون احتمال التضحية سيتحول اإلأو  وطنهأجل  من
 اأوفر حظ مائهممستغرق يف ملذاته، وساعتها ستكون احلضارة اليت يستعد أبناؤها للدفاع عنها بد

ويذكر التاريخ أن  ،تعرف غري األنانية واستغراق املُوأطول عمراً من احلضارة الليربالية اليت ال تع

  �!� !نسانالعائدين من احلروب دوما أقدر الناس على تغيري خريطة العامل لصاحل اإل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٢ص ٢٠٠٥اهليئة املصرية العامة للكتاب ، السيد عطا.ترمجة د، ليستر ثورو، مستقبل الرأمسالية ���

  .٢٨ص ،فرانسيس فوكوياما ،ـاية التاريخ وخامت البشر �!�
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  .من األصوات هو الذي يقرر القانون واحلقيقة والقيمة% ٥١الدول الدميوقراطية  يف

أو  أخالقيةأو  ائية، إا دميوقراطية بال مرجعية فلسفيةاألصابع املرفوعة هو املرجعية النه عدد
 :املفكرين مثاالً على دميوقراطية عد األصابع بإحدى مباريات كرة القدمأحد  معرفية، وقد ضرب

املتفرجني  يةفهل من حق أغلب ،من أعضاء فريق البلد املضيفأكثر  أحرز الفريق الضيف أهدافاًإذا 
ال ؟ واإلجابة بطبيعة احلال بالنفي، فإذا كان أم  يق املضيف هو الفائزكان الفرإذا  أن يقرروا ما

تطبيق هذا املنطق على شيء هام  فهل يصح ،كذلك بالنسبة ألهداف يف مباراة كرة قدممر األ
  ية العليا وقوانني األمة ؟نسانللغاية مثل القيم اإل

ألصابع املوافقة للقرار املُتخذ حيث تدور يف إطار النسبية الكاملة وترتبط بعدد ا والدميوقراطية
أي  ،مترير مشروع يتماقانون بفرق صوت واحد، وهذا جائز دميوقراطي النظر عن القيمـة  بغض

  .والغايـة

هي اليت  Ulrich Beckerاُألمية كما يسميها عامل االجتماع أولريش بيكر  والدميوقراطية
بالربا وتجار البشر اجلدد، ومل تعد حقوق األرض تسببت يف اندالع حربني عامليتني، وغرق 

، واحلد من نزوح املهاجرين "Patriot Act"حتظى باحترام فقانون اإلرهاب يف الغرب نسان اإل
  .كلها قرارات دميوقراطية سليمة جانبورفض األ

وكل قرارات اإلبادة اليت قام ا احلزب  ،احلكم بطريقة دميوقراطيةإىل  النازي وصل واحلزب
  !بطريقة دميوقراطية عقالنية رشيدةمتت 

خاا بطرق دميوقراطية سليمة، وعمليات نتا املشروع اإلمربيايل الغريب قامت به حكومات متّ و
هل علينا أن نقبل ذه  ،اختطى باملوافقة، فهي مسموح ا دميوقراطيكانت  السخرة واإلبادة

مرجعيات إىل  ذه القرارات الدميوقراطية استناداًنرفض هأم  القرارات مبا أا نابعة من إرادة الشعب

  ���أخالقية متجاوزة ؟؟

ا ما يسمى احتراف التأييد واحتراف املعارضة، فال يصح للمعارضة أن اآلن  الغربية العلمانية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠الد الثاين ص ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . العلمانية اجلزئية العلمانية الشاملة د ���
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تؤيد قرار احلزب املُخالف بل هي معارضة على الدوام، أفيراد متثيل هذه اللعبة يف بالدنـا ليقال 
  .وقراطيون ومتحرروندمي :عنا

هيجل يعارض االنتخابات املباشرة ويرى أا ال تفي بالغرض، ففي الدول الرأمسالية  كان

  . ���يتم شراء أصواا باملال كما يقول لينني :أي ،تتربجز الربوليتاريا

ننسى أن جملس الشيوخ األمريكي أغلبه مليونريات رأمساليون، لقد صارت االنتخابات جمرد  وال
تراع شعيب يدور حول موضوعات تافهة ويرن مبن يتابع التليفزيون بشكل أفضل، وصارت اق

 االنتخابات جمرد استبدال جمموعة من احملتالني مبجموعة أخرى من احملتالني، وأصبح الناس يذهبون
؛اإىل صناديق االقتراع للتصويت عرقي جموعتهم أن تفوز بغض النظر عن ح أو ة هذاليكفلوا 

  . مصاحله الذاتيةأجل  ذاك، وبات املرء يصوت من

يعرف إال أحد  فال ،نعوم تشومسكي أن الدميوقراطية الغربية هي دميوقراطية بالونية كاذبة ويرى
ما يرغب الليرباليون الكبـار أن نعرفه، والسكان سريضون بقرار قادم ذوي البصرية، فنموذج 

  .�!�ي باختصار منوذج السيطرة الشموليةالدميوقراطية الذي يرتضيه الشعب يساو

لقد عارضنا بثبات الدميوقراطية حيث مل يكن باإلمكان السيطرة : "يقول نعوم تشومسكي ولذا
  ". على نتائجها
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يرباليني العرب أن العلمانية يزداد اجلدل بشـأن العلمانية والليربالية يكون خمرج الل عندمـا
طـور نفسهـا وتصحح من أخـطـائهـا وهذا فخكبري؛ فالعلمانية ال تطور  والليربالية ت

 :العلمانيةدلة اوهذه هي املع... مفاهيمها خارج اإلطار العلماين املادي وإال ملا صارت علمانية
عقل، لذا فأي تطـور يف مفهوم ال.. .املصلحة.. .املادة.. .العلمانية جتعل مركزها هو العامل

  .العقل. .املصلحة. .املادة. .العلمانية لن يخرجهـا خارج إطار العامل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣فالدميري لينني ص، اإلمربيالية أعلى مراحل الرأمسالية ���

  .١٢١ص، االيديولوجية والسلطة. ، نعوم تشومسكي �!�



@TUV @ @
åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

قيم أو  اعترفت العلمانية مبفهوم خارج إطار املادة، وإذا آمنت العلمانية مبفردات غري مادية وإذا
   .مسها علمانيةاتها لن تتسق مع نفسهـا ولن يصري فساع ،ميتافيزيقية

ويف النهـاية سيصب يف نفس  ،تطور يف العلمانية سيكون يف إطـار مغلق ماديي أ إذن
  .األهداف

يراه  أول منتجٍ علماينٍّكان املدفع الذي محله نابليون بونابرت يف محلته الفرنسية على مصر  وقد
حدث  ، هل..مرة محلت املدافع ال اخلبزول ، والبواخر الغربية اليت خمرت عرض النيل أل..الشرق

  ؟  سنة من احلملة الفرنسية ٢٠٠بعد  تطور يف النموذج العلماين

حدث تطور فاملدفع اُستبدل بقاذفات األلغـام، والبارود اُستبدل بأسلحة مغطـاة  نعم
مليون عـام للتخلص منه، والبواخر اُستبدلت إىل  العراقأرض  باليورانيوم املُنضب الذي حتتاج

ويف  هايمنة الغربية هي هيمنة داروينية نيتشوية فاوستية مادية يف بدايتحبامالت طائرات عمالقة، فاهل
  .أن جتعل من العامل مادة استهالكية، وغايتها حتقيق أقصى إشباع ممكنحتاول  ايتهـا، وهي

؛ ولذا فقد متت تصفية أصل األشيـاءهي املركز الكامن يف النموذج العلماين وهي  واملادة
ذو البعد الواحد عند هربرت نسان ولذا ظهر اإل؛ ة وحلساب املصلحةحلسـاب املادنسان اإل

ماركوز وهو شيء أنيق امللبس يستهلك كل ما يطلب منه أن يستهلكه، وأحالمه وطموحاته 
يف املنظومة العلمانية يرتدي اليت متاما  نة ومصممة مسبقاً، فهو شخص مت تدجينهمدج اوأزياؤه كله

ويأكل اهلامبورجر، ويعيش يف مساكن جمهزة مسبقاً، ويفتح عقله  شريت ويشرب الكوكاكوال
األخبار والفضائح عن آخر  لكم هائل من اإلعالنات ذات الطابع االستهالكي الالغائي، ويتلقف

مع الوقت يفقد قدرته على نسان والرياضة، وينفذ كل ما يطلب منه بانتظام، هذا اإل لفنجنوم ا
يظهر غياب احلرية يف إطار دميوقراطي سلس معقول، وقد اختصر رئيس  التجاوز وعلى النقد، وهنا

أا  ةينسانحينما أعلنت العلمانية اإل" :التشيك فاكيالف هافل كل ذلك يف عبارته الرائعة حني قال

   .���"نساينحاكم العامل األعلى، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بعده اإل

يف النموذج العلماين نسان مبوت اإل ااألرض اخلراب متنبئًلشهرية إليوت روايته ا.س. ت وكتب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣٤الد األول ص ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . دالعلمانية اجلزئية العلمانية الشاملة  ���
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إن مل تتخذ لنفسك إهلاً : "ن ذي األبعاد الثالثة، وكتب يقولوظهور النمط املادي املُدج ،الليربايل
   ".ستالنيأو  تقدم احترامك هلتلرالبد أن ف

الرجوع أي  unsecularization of the worldظهرت يف الغرب مصطلحات مثل  ولذا
   ".نزع العلمانية عن العامل هو مطلب أواخر القرن العشرين" :عن العلمانية، وقال جورج وجيل
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تمع ابأنه  املدنية أخطر بكثري من الدولة العلمانية، فقد كان اتمع السوفييت يوصف الدولة

يف إحلاده، ويف تلك الفترة ظهر اتمع األمريكي املدين ا متاما وراديكالي العلماين امللحد وكان فجا
فقد كان  ،املفاجـأة دثتذو املرجعية الدينيـة الذي ينادي بثقافة السوق واحلرية الفكرية، وح

بل وحتولت  ،ه السوفييتمن نظري ااتمع األمريكي أسرع بكثري جديف األخالق  منحىن ايار
  .الكامل اإلحلادحتقق العلمانية السوفيتية قبل أن  ن بكاملهجمتمع مدجإىل  أمريكا

اتمعات أكثر  اتمع اإلسرائيلي هو جمتمع مدين ذو مرجعية دينية، ومع هذا صار وكذلك
إسرائيل : ""صهيوينالعودة للحلم ال"كما يقول أمنون روبنشتاين يف كتابه األرض إباحية على وجه 

نوع من االحنرافات اجلنسية إال أي  وال يوجد ،اتمعات احنالالً يف العاملأكثر  أصبحت من
   ".وميارس فيها

املدينة وتسارع إيقاع احلياة، وهنا تتفكك األسرة إىل  يف اللغة هو اهلجرة من القرية والتمدن
التنازل عن الكثري من املسلمات يف  ويتم وتنتشر ثقافة السوق وتهمش القيم والثوابت الدينية،

ينهار  اية، ويف النهاميان نفسه نسبيمقابل العيش املشترك، وتصبح القيمة نسبية بل ويصبح اإل
  ولبته داخل إطار الدولة املدنية تدجينه وق وينشـأ كائن جديد حيوانٌ اجتماعي يتم ،نساناإل

: جمرد أشباح من املاضي كما يقول فوكوياماإىل  ينيةالدولة املدنية تتحول العقائد الد ففي
الدولة املدنية املستقرة تتطلب ثقافة دميوقراطية، وتتطلب جمتمعاً مدنياً يترك خلفه التقاليد السابقة "

  .���"تعتمد على أشباح املعتقدات الدينية امليتة ميكن أن على املدنية و

اليت تتحقق بانتظام يف كل الدول اليت طبقتها، ففي الدولة املدنية تظهر متتالية املدنية و ويف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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البداية يتم اعتبار الدين مرجعية الدولة املدنية، مث تبدأ املدنية تتخذ مرجعيات أخرى، مث تصري 
، وهذا ما املدنيةالدولة مرجعية نفسها، مث تبدأ يف حماربة الدين وتعترب الدين عبء على الدولة 

ت مدنية كما هو احلال مع منقبات فرنسا وحمجبات تركيا وأساتذة يف الدول اليت بدأاآلن  حيدث
  .اجلامعات املؤمنني بنظرية التصميم الذكي يف أمريكا

�*!<!� %;�9!�; t��[!�: tq+9!� ]�s*+!� ?m#dO!� - Wd*S!� W+PF�   

�O! "4�>@�دثون عن هل الطبيعة قادرة على تزويدنا بقيم أخالقية ؟ معظم العلمانيني يتح :�% 
العلمانية وال يتحدثون عن اتمعات اليت طبقت العلمانية، وال يتحدثون عن اجلانب االجتماعي 

 ملنحطةاج املصانع وحجم الثروات، وال حديث عن الثقافات اأنت للعلمانية، فالعلماين يتحدث عن
   .والقيم السافلة وانتشار العنف واجلرمية وأمركة العامل بالقوة

العلم عنوةً ببياناته عن وفرة السلع ومعدالت اإلنتاج باجلملة وعن الطاقة  يتدخل وبينما
 والبؤس الفكري واألخالقي نساينالضياع اإلإىل  املُبشرة، تشري الفنون بانكسار وحسرةحباث واأل

 اثلث أطفال روسي -من األطفال يف الغرب أبنـاء غري شرعيني % ٥٠( واخلواء النفسي املُخيف
نسبة  -أنواع الزواج الرمسية أحد  الشذوذ اجلنسي مل يعد ظاهرة بل صـار -من اللقطاء 

  .حضارة ليرباليةأول وال غرابة فإننـا نعيش يف  ،)االنتحـار أعلى نسبة يسجلها التاريخ

 العلمانية دين أقوى من" :irving kristolالعلماين األمريكي الشهري إرفنج كريستول  يقول
ودية والنصرانية، فالعلمانية رؤية دينية متكاملة ليها صرت العلمانية علىنتا لذاودية والنصرانية؛ وليها

   ".وذات مقوالت ميتافيزيقية

واقعيون " :الذي سيأيت يف اية التاريخ العلمايننسان نيتشه على لسان زرادشت عن اإل يقول
   ".ةلكن واأسفاه إا صدور خاوي ؛فابسطوا صدوركم ،وال خرافة إميانحنن بغري 

ضاعت أين  ..؟عناها يف املعرفةأين ضاعت احلكمة اليت ضي" -:اليوت قائال. س.ت ويبكي

  .���"نسان لقد ضاعت القيمة ومـات اإل. .؟املعرفة اليت ضيعناها يف املعلومات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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العلمانية من امسها تعين ألن  املوروث الثقايف، وال تقبل بالقيمأو  تعرف العلمانية التاريخ وال
وال تعرف غري ذلك، فالعلمانية هي نسيانٌ نشط للتاريخ  ،، فهي مرتبطة باآلن وحاالًالزمانية

  .أنسته مركزيته يف الكونبعد أن تارخيه نسان والزمان، ومستعدة أن تنسي اإل

داخل الدولة الليربالية سيصبح الناس حيوانات من : "ما باحلرف أنهافرانسيس فوكوي يقول
سيبقى حياً كاحليوانات منسجماً نسان ركة الدامية اليت بدأ ا التاريخ فاإلجديد كما كانوا قبل املع

نسان ميوت اإل ةمبعناه الشائع، ففي الليربالينسان مع الطبيعة ويظهر العلماينُّ الكامل وخيتفي اإل

  . ���"ويظهر احليوان االقتصادي بدالً منه 

على هذا العامل، وإذا كنا نستمتع  قاصراًنسان إذا كان كُل أمل اإل" :يقول جون لوك وكما
ـًا للمنطق أن نبحث عن السعادة و ،باحليـاة هنا يف هذه الدنيـا فحسب لو فليس غريباً وال جمافي

  ".على حساب اآلباء واألبنـاء

عندما : "أنه Umberto Agnelli يقول رئيس شركة فيات األسبق أمربتو أجنيللي وكما
  ."صر االنكفاء على الذاتتنتصر الليربالية الرأمسالية ينت

ولكن مع  ،داخل املنظومة الدينية رمبا ينتابه الشك، رمبا يرتكب أفعال مأساويةنسان اإل بينما
العلماين فهو شخص أما ية، ويدور يف إطار منظومة قيمية ومعرفية، نسانهذا تظل له مرجعيته اإل

ويف  رمة،وخيضع حلتميات مادية صا، نساينالوجود اإلما اأجوف مثل الذرات املتناثرة ال حيمل در
 وتتحول العالقات الترامحية ،األخالق وتنهار األسرة وتظهر مشكلةنسان النهاية يتفكك ذلك اإل

الليربالية كما يعترف فوكوياما،  ئأمر العائالت ال يكمن يف املبادعالقات تعاقدية، فصالح إىل 
ال  تضحياتوهي  ،ضحيات مدى احلياةد وجناح املؤسسة الزوجية يتطلب تاألوالوجناح تربية 

 –التفكك األسري ( عقالنية حبسابات الربح واخلسارة، والكثري من مشاكل العائالت األمريكية
إذ حني  ؛العائلة نظرة ليرباليةإىل  سببه نظرة أفراد العائلة) ارتفاع نسب الطالق  –هروب اآلباء 

إبطال شروط العقد ويهرب إىل  فإنه يسعى ،قدمما ينتظره املتعاأكرب  تصبح االلتزامات العائلية
، بل وقد أثبتت الليربالية أن األب اهلارب من الية جعلت الرجل يفشل أن يكون أبالزوج، فالليربا

من األسر الشرعية يف أمريكا تركها اآلباء وهربوا، % ٢٥ولذا ف% ٧٣بيته يزيد دخله مبعدل 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧١ص ،فوكوياما فرانسيس ،ـاية التاريخ وخامت البشر���
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واآلباء مل يعودوا يريدون  كلفةاقتصادية باهظة ومصدر تفقد صار األطفال يف الدول الليربالية سلعة 

  .���أطفاالً

�*!<!� %;�9!�; |!��[!�: W*!�s*+!� T� ��5�� i8r!� - I#S!� WZ>+= ,#zg! 
 :كتبت دائرة املعارف تقول" تعذيب"م وحتت مادة ١٩١٠دائرة املعارف الربيطانية طبعة  يف

  ".النسبة للقارة األوربيةالتعذيب مل تعد له إال أمهية تارخيية ب"

التجارة احلرة والليربالية : "الصحفي نورمان أجنيل كتاب الوهم الكبري يقول فيه أن ونشر
غري مقبول يف منطق  اأمرواحلرب أصبحت . .الرأمسالية قضت على فكرة احلروب والتوسع

   ".االقتصاد

تاريخ البشرية، وشهدت  متض إال بضعة أعوام وشهدت القارة األوربية أعظم حربني يف ومل
تعذيباً مل يسبق له مثيل راح ضحيته قرابة مائة مليون أوريب، وفقد الناس الثقة يف العامل الربجوازي 

  .ذاا ةلتتحقق لوال احلداثكانت  كله الذي خلق مثل هذه القيم، واعترب العامل أن هذه إبادة ما

بادة املاليني باسم العرقية املادية والبيولوجية زودت اإلمربيالية الغربية بإطار نظري إل فالعلمانية
 –وسائل اإلنتاج عند ماركس  –املنفعة عن بنتام  –الداروينية، فظهرت اليد اخلفية عن آدم مسيث 

احليوية عند  طفرةال –قانون البقاء عند داروين  –إرادة القوة عند نيتشه  –اجلنس عند فرويد 
  .العبء احلضاري -عبء الرجل األبيض  –روح العصر  –الروح املطلقة عند هيجل  –برجسون 

ويف املقابل زودته بإطار نظري إلبادة  ،ة أعباء أخالقيةحررت الغرب من أي فالعلمانية

  .�!�املاليني

جتارب العلمانية الغربية خارج إطار الغرب كان االستعمار، وآخرها كان سرقة البترول  وأوىل
  .من العراق وأفغانستان

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١ص ٢٠٠٥اهليئة املصرية العامة للكتاب ، السيد عطا.ترمجة د، ليستر ثورو، مستقبل الرأمسالية ���

  .٢٤٠الد األول ص ٢٠٠٢عبد الوهاب املسريي دار الشروق طبعة . العلمانية اجلزئية العلمانية الشاملة د �!�



                                                                                                                                    �� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

لواليات املتحدة هو يف األساس تاريخ القضاء على اهلنود احلمر وتفريغ قارتني كاملتني ا وتاريخ
 woundedيني، واملقاومة املسلحة للهنود مل تنته إال بذبح زعيمهم ووندد ين األصل من املواطنني

knee  ٩٠٠استولت الواليات املتحدة على  ١٨٥٠عام إىل  ١٧٨٤، ومنذ عام ١٨٩٠يف عام 
أصدر  ١٨٦٢تبيع للمستوطنني اجلدد الفدان مقابل دوالر واحد، ويف عام كانت ن، ومليون فدا

  .���فدان خالية ألي مستوطن ١٦٠الكوجنرس قانون هومستيد الذي أعطى 

وكل هذه الصور الكاذبة  ،املنتصرة واحلضارة اليت تعرب الصحراء وعبء الرجل األبيض فاحلرية
يف احلقيقة هي أن اآلف كانت  يغ قارتني كاملتني من سكاما،اليت تصورها الدعاية األمريكية لتفر

آخر  ونل الذين كانوا خيطّحاألصليني الر اجلنود األمريكان يطاردون يف الربد القارص السكان
  .خطوام حنو االنقراض، إنه مشهد لن ينساه التاريخ وهو مشهد مل توفره إال الليربالية الغربية

الشهري جون كوينسي آدمز أن حرب البيض ضد اهلنود احلمر قانون  اعترب الليربايل وقد
بدهي أمر تدمري األمم " :، واعترب ودرو ويلسون أناذا القانون تطبيقاته الواسعة جدالطبيعة، وهل

   ".ومقبول طاملا كان ذلك يف مصلحة الرأمسالية والليربالية العاملية

تئصال ما كان ليحدث لوال احلداثة، فقد اعترب طبقة كاملة من الناس هذا االس فاستئصال
وكأن اهلنود هم الذين يغزون  ،الليرباليون األوائل أن إبادة اهلنود احلمر نوع من الدفاع الشرعي

ألف نسمة خالل سنوات قليلة؛  ٢٠٠إىل  مليون ١٠أوروبا، وقد تقلص عدد اهلنود احلمر من 
يبدو أن الواليات املتحدة تسعى لتعذيب وتقييد " :ينيةولذا يقول سيمون بوليفار حمرر أمريكا الالت

   .�!�"القارة باسم احلرية

، وإبادة اأوربي اأوربي امن سكان العامل كانتا نزاع% ٥العامليتان اللتان أبادتا حوايل  واحلربان
، وغجر أملانيا، )الكوالج( ماليني السكـان يف أوربا، مثل يهود أوربا، ومزارعي روسيا

  .سالف، واألقليات األثنية؛ هذه اإلبادة الشمولية مل توفرها سوى الليرباليـة الغربيـةوال

بالليربالية والدميوقراطية  ميانأوربا على إدخال العامل يف ملحمة ثقافية أخرى هي اإل تصر واليوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٩ص ،روجيه جارودي ،أمريكا طليعة االحنطاط ���

  .٦ناعوم تشومسكي األيديولوجية واالقتصاد ص �!�
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قنابل ذرية تبيد والرأمسالية الغربية، وقد زودت الدميوقراطيات الليربالية احلديثة احلروب الشمولية ب
حروب جمانني،  تفصار ،بالداً بأكملها يف حلظات، وطائرات تنسف مدنـاً عن آخرها يف دقائق
  !والفاشية من اختراع احلداثة ذاا والنازية ظهرت يف دولة علمانية راقيـة

شية فالفا ،أن الفاشية اإليطالية متوافقة مع املصاحل األمريكية ١٩٣٧اعتربت أمريكا يف عام  وقد
تتوافق مع املفهوم األمريكي للدميوقراطية، واعترب روزفلت أن موسوليين جنتلمان إيطايل لطيف 

  .تلقى تأييداً من أمريكاكانت  ومهذب، وكل احلركات االستعمارية اليت نفذا إيطاليا

ل قبلة الرأمساليني وتاج الليبربالية هي املستفيد األكرب من حروب العامل، ومل تدخ وأمريكا
حصلت على نصف ثروة العامل من بيع األسلحة، ومل بعد أن أمريكا احلرب العاملية الثانية إال 

املقاومة كانت جندي يف معركة ستالينجراد، و ٤٠٠٠٠٠فقدت أملانيا بعد أن تدخل احلرب إال 
يف طريق النهاية، وكان هتلر يف ذلك الوقت قد وضع كانت  يف كل أوروبا تسترتف أملانيا اليت

فرقة من  ٦٤و ،فرقة يف ايطاليا ٣٨و ،على اجلبهة الروسية ٣١٥فرقة من فرقه البالغ عددها  ١٩٨
كان  نيةتسترتف، فما فعلته أمريكا يف ظل ايار آلة احلرب األملاكانت  وكلها ،فرنساإىل  النرويج

، جمرد قصف عشوائي على املدنيني أسفر عن نصف مليون قتيل ومليون جريح وانتهت احلرب
روسيا نفسها تعترب أن املدن ليست أهدافاً عسكرية إال أن أمريكا قصفت مدينة كانت  وبينما

ألف مدين أملاين  ٣٠٠.٠٠٠(فقتلت مئات اآلالف من املدنيني يف ليلة واحدة  ،درسدن األملانية
غم أن بر ،، ويف ار واحد قصفت القنابل الذرية مدناً كاملة يف اليابان)نسـاء وأطفـال  غلبهمأ

   .���ااحلرب منتهية نظريكانت و ،مفاوضات السالمإىل  يف طريقهاكانت  اليابان

هاء احلرب العاملية الثانية صدرت املذكرة السياسية من جملس األمن القومي برقم نتا وبعد
NSC بل بول نيتز واليت ورد فيهـا ٦٨من ثروة العامل% ٥٠حنن منلك حوايل : "واحملررة من ق، 

، نسانعلينا أن نتوقف عن احلديث عن حب الغري وحقوق اإل ،من سكان العامل% ٦نا منثل غري أن
  ".علينا أن نركز على أنفسنا، وليس بعيداً اليوم الذي نستخدم فيه القوة

مل متض سنوات قليلة إال وقد أعلنت أمريكا احلرب على كوريا وفيتنام ومها تبعدان  وبالفعل
لو مترات، واعتربت أمريكا احلرب دفاعا شرعياً، ويف حروب عن حدود أمريكا بآالف الكي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٣٢احلرب اهولة بول ماري دي الجورس ص  ���
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يات اإلسالمية أبادت أمريكا مئات اآلالف من املسلمني، ويف حرب اخلليج الثانية حسب صولاأل
ألف قتيل من السكان املدنيني،  ٢٠٠من أكثر  فإن قذف العراق أسفر عن ،األمحر الصليبرواية 

إمطار العراق وقت  ر بسبب نقص الطعام ونقص الرعاية، ومتّوقُتل نصف مليون طفل أثناء احلصا
مليون إىل  احلرب مبا يوازي حجم املتفجرات اليت أُلقيت على هريوشيما مثاين مرات، وحيتاج العراق

  .حىت يتخلص من آثار اليورانيوم املُنضب املُستخدم يف احلرب معا

هناك شيء ما غري  ،لثانيـةالحظت جريدة الواشنطون بوست أنه يف حرب اخلليج ا وقد
يف املساعي األمريكية، فبوش يتعامل مع دول الشرق األوسط على الطريقة متاما  مطمئن

  .���االستعمارية

واحلروب كانتا دائماً نتاج اتمعات األرستوقراطية الدميوقراطية الليربالية، وأشد  فاإلمربيالية
  . اطية اللليربالية يف الغرباحلروب ضراوةً مل تظهر إال بعد ظهور الدميوقر

وهذه بعض املذابح  ،عالتاريخ األسود لصراع الليرباليني يف الغرب يف قرن واحد شيٌء مرو إن
  -:اليت جرت بينهم

U.S.S.R.: 20 million deaths  
China: 65 million deaths  
Vietnam: 1 million deaths  
North Korea: 2 million deaths  
Cambodia: 2 million deaths  
Eastern Europe: 1 million deaths  
Latin America: 150,000 deaths  
Africa: 1.7 million deaths  
Afghanistan: 1.5 million deaths  
The international Communist movement and Communist parties 

not in power: about 10,000 deaths  
The total approaches 100 million people killed. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٩٠أغسطس  ١٣واشنطن بوست  ���
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Source: Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, 
Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin, The 

Black Book of Communism, Harvard University Press, 1999, p. 4
�1�
. 

م صندوق النقد الدويل نعيش يف عامل محطّ عام من ٥٠عام من االستعمار و ٥٠٠مرور  وبعد
من الثروات مع أن تعداد سكانه % ٨٠يتحكم الشمال يف  ،مشوه ربع شبابه عاطلون عن العمل

أصبحت اية التاريخ األرض من سكان العامل، و منذ الغزو العلماين لكوكب % ٢٠ال يتجاوز 
مع أن مرة واحدة  ،عشرين مرةاألرض كفي لتدمري حرفياً، وتراكم لدى البشر أسلحةٌ ت بوالًأمراً مق

  !ـاية احليـاة نظريـاًإىل  فقط هي اليت ستحدث، لقد أدت الليرباليـة

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�1�  http://www.harunyahya.com/disasters04.php. 
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ـار ؛ ولذا يقول املستشخبيثـة إلبعـاد النـاس عن الدين تظهر القوميـة إال كمحـاولة ال

وينفي عروبتها وإسالميتها ما عليه إال  ،فمن يريد أن يؤكد على مصرية مصر" :طارق البشـري
ويقيم منه بناءاً منفصالً  ،ويلم بكل ما قيل عن مصر ،أن جيمع وقائع التاريخ اليت حدثت يف مصر

كان إذا  غريه من األحداث احمليطة، ومع كثريٍ من التأويل ستبدو الصورة مقبـولة وال يهم نع

   .��� !ذج من النـاساملهم هو مترير القوميـة على السف ".أهل مصر راضني بانتمائهم ألمة اإلسالم

صامويل هنتنجتون أن الدول القومية قد اختفت من العامل؛ فالقومية هي شكل غري  ويؤكد
قوميـة أُبيدت الأجل  ومن ،ري باالعتراف بقيمة أمة من األممعقالين من األشكال اليت تطالب الغ

  .دول بأكملها

إن القومية : "نبات شيطـاين دف لتقويض املشـروع الديين يقول أرنست جلنر والقوميـة
وال تظهر  ".هت بنهايتهنتا ليست هلا جذور عميقة جداً يف النفس البشرية، وقومية عبد الناصر

  .القوميـات إال يف حلظـات الضعف الديين وااليـار القيمي

القوميات يف العامل هي مصدر أشنع احلروب، وال ننسى القومية النازية يف أملانيا  وأقوى
  .والقومية الفاشية يف إيطاليا، واارت اإلمرباطورية العثمانية حتت وطأة القومية اليت دعا هلا أتاتورك

 تعمل على تصفية الداخل من األغيار، وإبادة األثنيـات واجليوب العرقيـة كما والقومية
والغجر اليهود  فعلت تركيا بقيـادة العلماين أتاتورك مع األرمن، وكمـا فعلت أملانيـا مع

  .والسالف

 سببها رصاصةاألوىل  احلرب العامليةكانت مسئولة عن احلرب العاملية الثانية، وكانت  والقومية
  .القوميني الصرب عندما اغتال ويل عهد اإلمرباطوية النمساويةأحد 

صربيا تدعو كانت  حيث ؛ولة عن عمليات اإلبادة اجلماعية يف إقليم البلقانمسئ والقومية
  .والكروات يريدون كرواتيا الكربى ،لصربيا الكربى

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧دار الشروق ص..١٩٩٦الطبعة األوىل .. املستشار طارق البشري..احلوار اإلسالمي العلماين ���
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تعمل على تفتيت الدول وانقسامها كما حدث مع باكستان وبنجالديش يف شرق  فالقوميـة
سكتلندا وويلز يف آسيـا، ومع التشيك وسلوفاكيا يف جنوب أوروبـا، وحيدث حاليـاً مع إ

غرب أوروبا، والكيوبيك الفرنسية يف قلب كندا، وإيطاليا الشمالية مقابل اجلنوبية، والربيتونيون 
   .والكتالن والباسك يف أسبانيا يكيون،والكورس

فإم بداهـةً يريدون تصفيـة  ،ة دولة عربيةيظهر قوميون علمـانيـون يف أي وعندمـا
  .ات تفتيتيـة منحـازةالديـن حلسـاب أفكـار ونعر

%;�9!�; ������ �*!<!�:  v�Gh� ��)_�� �H,�@!�7 
إن الصيدلة علم عريب، والفلك والطب وامليكانيكا " :-رمحه اهللا -الشيخ حممد الغزايل يقول

والرياضيات والطبيعة واجلغرافيـا ما تزال حتمل األمساء العربية الفصحى، هكذا ساد الروح العلمي 
رمبا ملك الصاحب بن عباد من الكتب يف القرن  ":تاريخ احلضارة"يف ديورانت ربية يقول األمة الع

مسرقند إىل  وكنت جتد يف املساجد من قرطبة ،العاشر ما يقدر مبا كان يف مكتبات أوربا جمتمعة

  .���"علمـاء ال حيصيهم عدد

المية مثل بغداد العواصم الكربى واملدن الكربى اإلسكانت  الزاهيةسالم عصور اإل ويف
كانت ، وديانوالكوفة والبصرة ودمشق وقرطبة والقريوان والقاهرة مفتوحة لكل األجناس واأل

الناس يأتون من الدنيا كلها يتلقون العلم، وكان العلم جتارةً كانت املناظرات تعقد ليل ار، و
  .ائجةر

، و البريوين أعلن "لشافعيةطبقات ا"ف يف كتشف الدورة الدموية الصغرى مصنالنفيس م وابن
 أوربـا قام على مصنفات تدور حول حمورهـا أمام الشمس، وأساس علم الفلك يفاألرض أن 

اجه املصنف املشهور اكتشف أن مدارات الكواكب بيضاوية مبراهيم الزركلي، وابن إاإلمام 
  .وليست دائرية
بن اخلطاب رضي اهللا عنه راشد عمر أيام اخلليفة ال وهو التحام املسجد باملدرسة من واملسجدرسة

  .ثاين اخللفاء الراشدين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٠ظالم من الغرب، ص ���
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البيوت يف باريس ولندن من الطمى املخلوط كانت كان املوت والوباء يف أوربا، و وبينما
فكان الدخان ميأل  ،أرضيات خشبية، ومل يكونوا يعرفون املداخنأو  ومل يكن ا نوافذ ،بالقش

مصارف، أو  ال يعرفون النظافة فلم تكن هناك أرضيات البيت ويزكم األنوف باألمراض، وكانوا
 ،النظافةأو  الوقايةأو  احليوانات تلقى أمام البيوت، ومل يكونوا يعرفون احلجر الصحي بقاياكانت و
 الفاتكة لكل أوروبا كل بضعة سنوات، بينما كان الوضع كذلك يف أوربامراض تنتشر األكانت ف

صلى  -ضيئة، وكان احلجر الصحي معموالً به منذ عهد الرسول الدولة اإلسالمية عامرةً مكانت 
الشوارع مضاءة، واملصارف يف كل قرية، والبيمارستانات واسعة رحبة كانت ، و-عليه وسلم اهللا

  .���ا ملوك أوربا للعالجإليه يأيت

 لأرسلنا ابن كثري عن عظمة املسجد األموي وأن الدنيا مل يكن فيها أعظم منه، وعندما  حيكي
ألن  ؛هارون الرشيد بساعة هدية إيل اإلمرباطور شارملان خاف شارملان واعترب أا حتوي شيطاناً

  .يلمسها أحددون أن العقارب تتحرك 

العصـر احلديث لن تنتصـر الدول اإلسالميـة وال تفيـق من غفوـا إال بعد  ويف
 ،)اململكة العربية السعودية(ي سالمإوصـول اإلسالميني للحكم إن شـاء اهللا، وكان هناك بلد 

ن حكمه املرحوم إفما  ،رق واستباحة احلرمات وذبح القوافلضرب به املثل يف الفوضى وقطع الطُّي
  .جرميةاألرض جمتمعات أقل  حىت تغري احلال وصار ،وأقام فيه احلدود ،العزيز بن سعود عبدامللك 

كان " :ئيس وزراء سوريا سابقا يقولفارس بك اخلوري مندوب سوريا يف هيئة األمم ور يقول
قضاة احملاكم يف العهد العثماين حينما كان يتم تطبيق الشريعة اإلسالمية يقضون أغلب أوقام يف 

   .�!�"مراكز عملهم بدون عمل فلم تكن توجد جرمية

لوال وصول  السياسي واالقتصادي الذي تشهده تركيا هذه األيـام ما كان ليتم واالستقرار
الميني فيهـا للحكم، وقبلهـا بعقد واحد فقط كان الصراع واحلكومات االئتالفية وحل اإلس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٣مكتبة وهبة الطبعة الثانية  ،يوسف القرضاوي .د ،بينات احلل االسالمي وشبهات العلمانيني واملتغربني ���

  .١٣٤ص

  .٢٥٠ص ،يوسف القرضاوي .د ،بينات احلل االسالمي وشبهات العلمانيني واملتغربني �!�
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الربملان كل عدة شهور، وكان االيـار االقتصـادي عالمة بارزة يف كل تركيـا، وما أن وصل 
 ١١إىل  ٢٠٠١آالف دوالر يف عام  ٣للحكم حىت ارتفع متوسط دخل الفرد من  ميوناإلسال

الصفر، وهدأت املشكلة الكردية إىل  ، ووصلت الرتاعات بني تركيا وجرياا٢٠١١ألف دوالر يف 
ومشكلة التلوث يف إسطنبول  ،ومشكلة املياه ،حل مشكلة املواصالت مرة منذ عقود، ومتّول أل

  .عاصمة الزحام

�*!<!� �J��>!� %;�9!�;:  ���W!;J D! %#P: %� �)_�! �     

  له دولة؟من حق اإلسالم أن تكون  أليس

سالم أفال حيق لإل .الليرباليـة هي احلل :والليربايل يقول .الشيوعية هي احلل :يقول الشيوعي
  !!!له دولة؟أن تكون 

ال آدم مسيث وال توماس جيفرسون سيفون " :صامويل هنتنجتون باحلرف الواحـد يقول
ية، وال املسيح قد يفي رضاأليفيان باالحتياجات النفسية والعاطفية واألخالقية ألصحاب الديانات 

   .���"فرصته أكرب، على املدي الطويل حممد سينتصروإن كانت ا 

أيديولوجية سالم فاإل ،هو احلضارة الوحيدة اليت جعلت بقاء الغرب موضع شكسالم فاإل
يشكل أيديولوجية متسقة ومتماسكة شأن سالم صحيح أن اإل" :كاملة، يقول فرانسيس فوكوياما

ية اخلاصة به ونظريته املتصلة بالعدالة السياسية األخالق وأن له معايريه ،والشيوعية الليربالية
البشر كافةً إليه  عاملية، فهو يدعوميكن أن تكون جاذبية سالم ، كذلك فإن لإلتماعيةواالج

يف الواقع من سالم قومية معينة، وقد متكن اإلأو  باعتبارهم بشراً ال جمرد أعضاء يف مجاعة عرقية
كبرياً  خطراًاالنتصار على الدميوقراطية الليربالية يف أحناء كثرية من العامل اإلسالمي، وشكَّل بذلك 

   .�!�"السلطة السياسية بصورة مباشرةإىل  على املمارسات الليربالية حىت يف الدول اليت مل يصل فيها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٩٩طلعت الشايب الطبعة الثانية :ترمجة.. صامويل هنتنجتون.. صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي ���

  .٢٨٩ص

  .٥٦ص ،فرانسيس فوكوياما ،ـاية التاريخ وخامت البشر �!�
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عاصرة من اخلواء العامل اإلسالمي على أنه عنده ما ينقذ احلضارة املإىل  ينظر توينيبو
   .والالمعيارية والعدمية

������V﴿ :املقابل تمثل الليربالية قيداً على املسلم وعلى دينه، فإذا قرأ شخص مسلم املصحف فقرأ يف

X��W﴾ ���، ّكلف أن يصوم أمايعلم أنه م: ﴿�� �}�|��{��z� �y﴾�!�  فال
  .!!؟؟

فعندما يطلب اهللا عز  ،اضحمعىن هذا الكالم و ،���﴾}��|��{��~�����¡��¢�����£﴿
إذن هو قائد وحاكم، وهو  ،ببدء القتالمر وجل من نبيه أن يقاتل وأن ينظم اجليش وأن يعطي األ

���µ��´��³��²��±﴿: قاضٍ أيضا � � �°���¯� -وقد أقام  ،��9﴾¬��®�
وأطلق  ،احلدود وقَّلد اجليش وعقد الصلح، وعقد التحالف واملفاوضات-صلى اهللا عليه وسلم 

 :يريد إقامة احلكم على الدينسالم اإلألن  لسرايا وبعث الرسائل، وما جاء اخللفاء من بعده إالا

﴿È��Ç���Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á﴾����-�.  

كان اهللا ورسوله قد حرم الزنا وحظر الربا ومنع اخلمور وحارب امليسر، وجاء القانون  وإذا
، فكيف يكون موقف املسلم بينهما أيطيع اهللا حيمي الزاين ويلزم بالربا ويبيح اخلمر وينظم القمار

فيشقى يف  ةيعصي اهللا ورسوله ويطيع احلكومأم  ورسوله ويعصي احلكومة وقانوا واهللا خري وأبقى
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٨٣(اآلية : سورة البقرة ���

  .)١٧٨(اآلية : سورة البقرة �!�

  .)٨٤(اآلية : سورة النساء ���

  .)٦٥(اآلية : سورة النساء ��9

  .)١٠(آلية ا: سورة الشورى ���

النص الكامل للمناظرة الكربى مصر بني الدولة اإلسالمية والدولة العلمانية، أعدها للنشر خالد حمسن، مركز  �-�

  .اإلعالم العريب
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   ؟األوىلاآلخرة و

وأحكام  ،املعقول أن يكون القانون يف أمة إسالمية متناقضاً مع تعاليم دينهاأو  غري املفهوم فمن
االصطدام مبا جاء عن اهللا ورسوله، وقد حذر اهللا نبيه يف ذلك من  مصطدماً كلَّ ،اقرآا وسنة نبيه

�°�﴿: قبل فقال تبارك وتعاىل �¯�� �®� �¬��«��ª﴾���، الذي  ملسلمفكيف يكون موقف ا
مث رأى نفسه  ،مسع هذه اآليات البينات وغريها من األحاديث واألحكامإذا  يؤمن باهللا وكلماته

  يصطدم معها؟ حمكوماً بقانون 

آيات : وهي ،آية من القرآن الكرمي ٦٠٠يريد فصل الدين عن الدولة يريد إلغاء  فالذي

  للمحراب ؟؟ أم  هل هذه آيات للدنيا ،�!�﴾��Z��Y��X��W]�﴿االحكام 

﴿�~��}�����������|��{��z��y﴾��� وهذا قانون جنائي.  

﴿�C��B��A﴾�9� هذا قانون دويل.  

﴿��G��F��E��D��C��B��A�J���I��H﴾���، إثبات  هذا قانون
  آيات تعبد وحمراب ؟ أم  حلكم الدنيا واحملاكم

الدنيا إمنا  :كله هللا، وقيصر وما ملك عبد هللا وإن أبى، وكما يقول العلماءمر األ :سالماإل يف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

���  �	
  .)٤٩(اآلية : املائدة�

  .)٢٧٥(اآلية : سورة البقرة �!�

  .)١٧٨(اآلية : سورة البقرة ���

  .)٢١٦(اآلية : سورة البقرة ��9

  .)٢٨٢(اآلية : ورة البقرةس ���
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  .���موضوع الدين

حرم أو  همىت حلل احلرام امع علينسان واإل" :-رمحه اهللا -ابن تيميةسالم شيخ اإل يقول
ويف مثل هذا نزل  ،بدلَ الشرع امع عليه كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاءأو  احلالل امع عليه،

للحكم  حلّهو املست :أي ،�!�﴾��z��y��x��w���v��u��t}��|﴿ :قوله تعاىل

   .���بغري ما أنزل اهللا

ن اهللا حيث أطاعوهم يف حتليل ما هؤالء الذين اختذوا أحبارهم ورهبام أرباباً من دو: "ويقول
حرم اهللا وحترمي ما أحل اهللا، فهم فقط تابعوهم على التبديل، واعتقدوا حتليل ما حرم اهللا وحترمي ما 

اهللا ورسوله  علهمع علمهم أم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد ج ،أحل اهللا اتباعاً لرؤسائهم
ون هلم، فكان من اتبع غريه يف خالف الدين مع شركاً مع أم مل يكونوا يصلون هلم أويسجد

   ".واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله اهللا ورسوله مشركًا مثل هؤالء ،علمه أنه خالف الدين

إن من الكفر األكرب املستبني ترتيل القانون اللعني : "-ه اهللارمح-الشيخ حممد بن إبراهيم  يقول
مد ـ صلى اهللا عليه وسلم ـ يف احلكم به بني العاملني، مرتلة ما نزل به الروح األمني على قلب حم

��Ö��Õ��Ô���Ó��Ò×�������﴿: عند تنازع املتنازعني، مناقضةً ومعاندةً لقول اهللا عز وجلإليه  والرد

ä��ã��â��á��àß��Þ��Ý��Ü�����������Û��Ú��Ù��Ø﴾�9�، فإنه ال جيتمع التحاكم 
، بل أحدمها ينايف أصلًا يف قلب عبد ميانوسلم ـ مع اإل غري ما جاء به النيب ـ صلى اهللا عليهإىل 

 مهيأة مكملة، مفتوحة األبواب، والناسسالم يف كثري مـن أمصار اإلاآلن  اآلخر، فهذه احملاكم
ا أسراب إثر أسراب، حيكم حكامها بينهم مبا خيالف حكم السنة والكتاب من أحكام ذلك إليه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مناظرة بني دكتور عمرو محزاوي وأستاذ صبحي صاحل ،التيار اإلسالمي والليربالية ،مصر ���

  .)٤٤(اآلية : سورة املائدة �!�

  .٣/٢٦٧جمموع الفتاوى  ���

  .)٥٩(اآلية : سورة النساء ��9
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فأي كفرٍ فوق هذا الكفر، وأي مناقضة . وحتتمه عليهم القانون، وتلزمهم به، وتقرهم عليه،
  ." ؟بعد هذه املناقضة" حممداً رسول اهللا"للشهادة بأن 

اإلسالمية ال تقبل املفاهيم الليربالية مهما غريت من شكلها، وهي يف تعارض تام معها  فالثقافة
إمنا رفض للغرب ورفض و ،ا للحداثةوالدولة اإلسالمية ليست رفض" :يقول صامويل هنتنجتون

اتمعات  يصيبإا رفض ملا يطلق عليه التسمم بالغرب الذي  ،ة العلمانية النسبية املرتبطة بهللثقاف

   .���"مأنت لكن لن نكون سنتقدم ،سنكون حداثيني :غري الغربية، إنه إعالن كله كربياء يقول

الدين اإلسالمي منع على أن نعة ال يوجد هناك ما يدل بطريقة مق" -:مكسيم رودنسون يقول
  ".العامل اإلسالمي من التقدم على الطريق حنو الرأمسالية احلديثة

�*!<!� %;8�F9!�; �5��>!�: W!;J; THJ �)_�� %� AB %;<�^H THJ<�¡Gh� �O¢q+B ��: 
 بل ،أن ندع ما لقيصر لقيصرسالم اإل أصولليس من  " :- رمحه اهللا-اإلمام حممد عبده  يقول

حياسب قيصر على ما له ويأخذ على يده وعمله، فكان الدين بذلك كماالً للشخص سالم اإل

  .�!�"كللملْا ماوأُلفة يف البيت ونظ

إن حبر الشريعة " :رفاعة رافع الطهطاوي يف شأن حتكيم قانون نابليون يف بالد اإلسالم يقول
حصاها، ومل خترج األحكام السياسية عن الغراء مل يغادر من أمهات املسائل صغرية وال كبرية إال أ

   .���"املذاهب الشرعية

العالج الناجح الحنطاط األمة " :-رمحه اهللا -ادد اإلسالمي مجال الدين األفغاين يقول
قواعد دينها واألخذ بأحكامه على ما كان يف بدايته، فال حيتاج إىل  يكون برجوعهاإمنا  اإلسالمية

أن  يعجزهمنفخة واحدة يسري نفَسها يف مجيع األرواح، وساعتها ال إىل  القائم بإحياء األمة إال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦٨ص ،صامويل هنتنجتون ،صدام احلضارات إعادة صنع النظام العاملي ���

  .٢٨٧ص ٣حممد عبده األعمال الكاملة ج �!�

  .٥٤٤ص ١عمال الكاملة لرفاعة الطهطاوي جاأل ���



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

فقد  ،ح األمة بوسيلة سوى هذهصالإ من طلبأما ، نساينيبلغوا يف سريهم منتهى الكمال اإل
فال يزيد األمة إال حنساً وال يكسبها إال  ،فينعكس عليه القصد ،ركب ا شططاً وجعل النهاية بداية

   .���"تعساً

 :مهمة حياته وضع دستور إسالمي متكامل وقالكانت  عبد الرزاق السنهوري باشا لدكتوروا
وما بالنا نترك الكنوز ونتطفل على موائد  ،شريعة تفوق الشرائع األوربيةسالم لقد أعطى اإل"

   ".الصغار

يكون إسالمياً، وهذا قمة التجديد، وكل من البد أن النهضة يف العامل االسالمي  ومشروع
إسالمنا مبنظار إىل  بالرجعيـة فهو أخبث خلق اهللا، فالليرباليـون نظرواسالم صف العودة لإلي

  !فرأوا إسالمنا نصرانية وخالفتنا كهانة ،نصراين

مل يكونوا فيها شيئاً مذكوراً، مث جاء هذا الدين سالم مرت عليهم أدهار قبل اإل فالعرب
واستبقى على القرون جيالً من الناس  ،اهلباء أُمةً ضخمة منسالم فدخلوا التاريخ به، فقد خلَق اإل

  !!لغريه ؟؟ هما كانوا ليدخلوا التاريخ أبداً لوال وض هذا الدين م، فهل هذا الدين يعـدل عن

ين رمفيها الدعوة اَألنت امنذ بدء الوحي، ويف األوقات اليت عسالم تقررت عاملية رسالة اإل وقد

﴿�������y��x��w��v}��|��{��z﴾�!�، لألمةنتاسالم فالعودة لإل صـار.  

إم : "على هؤالء الذين يصفون كل قدمي بالرجعي يقول امصطفى صادق الرافعي رد يقول
   ".جيددوا كل شيء حىت الدين واللغة والشمس والقمردون أن يري

   :هاجم أمري الشعراء أمحد شوقي هذه الدعوى اخلبيثة فقال ولذا

  جيدون كلَّ قدميٍ أمراً منكراً           عصابة مفتونة عنك قول  دع

  عمرا أو  من مات من آبائهم         استطاعوا يف اامع أنكروا ولو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار  ،حممد عمارة.د ،الشريعة اإلسالمية والعلمانية الغربية( ،١٧٣األعمال الكاملة جلمال الدين األفغاين ص  ���

  .)٣٠ص ٢٠٠٣الطبعة األوىل  ،الشروق

  .)٥٦(اآلية : سورة الروم �!�
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  .���"إن الكعبة ال تتجدد جبلب احلجارة هلا من أوربا :" م حممد إقبال حني قال أاستهز وقد

صة أصيلة فيه، وهي خاصة مالصقة ال خاسالم ومشول اإل: "املستشار طارق البشري يقول
جتريد ول اوحي ،ى هلذه اخلاصة من ينكرهامكتمالً بغريها، وإذا تصدسالم تبارحه وال يعود اإل

   .�!�"منها ظهرت كمطلب يؤكد عليه املسلمون وكشعار ترفعه احلركات السياسيةسالم اإل

�*!<!� %;�9!�; T���[!�: #o ��J)5 - W*!�s*+!� I�BJ �3 ? W� 
 اذهب وانظر :الصني هناك قول شهري لكل من يريد أن يتغرب ويترك القيم الصينية يقال له يف

واالجتاه الذي ساد يف اهلند وقادها حنو الصدارة يف العقد املاضي هو رفض كل ما هو  .إىل املرآه
بآسيا  باطواالرت غريب ونيد السياسة واالقتصاد، وأقرت اليابان مشروع سياسة االبتعاد عن أمريكا

  .وهكذا حيدث التقدم

أمريكا تعطس فتصاب كانت  لقد ولَّت تلك األيام عندما" :صرح صحايف ياباين بارز وقد

   .���"آسيا بالزكام

وجدوا األسطورة الصهيونية من املمكن أن جتمع مشلهم فتحالفوا حىت أسسوها، وقد  واليهود
  .مقال على اجلريوزاليم بوست"خب اليابان فأنا أنت عندما أشتري سلعة يابانية":قال شيمون برييز

البد أن اتمعات غري الغربية تريد التحديث فكانت  إذا" :يقول صامويل هانتنجتون ولذا
القادة ول اوأن حتاكي اليابان يف ذلك وليس على الطريقة األوروبية، فعندما حي ،يكون على طريقتها

مبجرد أن يسكن  -الليربالية  -فشلوا، إن الفريوس الغريب يالبد أن السياسيون تغريب جمتمعام 
يصبح من املستحيل استئصاله، فالفريوس يبقى ولكنه غري قاتل؛ يظل املريض على قيد آخر  جمتمعاً

احلياة ولكنه يبقى مريضاً، فبمحاولة التغريب يصنعون دوالً ممزقة وال يصنعون جمتمعات غربية 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣١ص ٢٠٠٤دار الشروق الطبعة األوىل ....يوسف القرضاوي.د.. خطابنا اإلسالمي يف عصر العوملة ���

  .٢٧دار الشروق ص..١٩٩٦الطبعة األوىل .. احلوار اإلسالمي العلماين املستشار طارق البشري �!�

  .١٧٧ص ،صامويل هنتنجتون ،احلضارات إعادة صنع النظام العاملي صدام ���



                                                                                                                                    ��� åí†zÜ½a@ñŠÃbäß 

   .���"مزمنوستصاب بالدهم بفصام ثقايف 

ُ أمة بأكملها من ثقافتها وتارخيها،  فما بالنا بالليرباليني والعلمـانيني العرب حياولون تفريغ
تبدأ وتركوا الساحة سريعاً واعترفوا قبل أن  فالذين ينادون بالليربالية يف بالدنا خسروا املعركة

  .بفشل أمتهم ومهدوا الطريق للغرب

لقد علمتنا "  :اصفاً حال العلمانيني والليرباليني يف بالدنايقول مجال الدين االفغاين و ولذا
ا إليه التجارب أن املقلدين من كل أمة، املنتحلني أطوار غريها، يكونون فيها منافذ لتطرق األعداء

 يثبتونويفتحون األبواب مث  ،وطالئع جليوش الغالبني وأرباب الغارات ميهدون هلم السبيل

  . �!�م ماريرت العربفالليرباليون ه ".أقدامهم

ما هؤالء الناس ؟ إم ليسوا عرباً وال " :واصفـاً هؤالء -رمحه اهللا -الشيخ الغزايل ويقول
إم مسخ غريب األطوار صفيق الصياح بليت م هذه البالد إثر ! !عجماً وال روس وال أمريكان

من " :جاء يف احلديثكما  -فهم ، وترك بذوره يف مشاعرها وأفكارها ،ما صنعه الغرب ا
وعونٌ  ،أم عدو لتارخينا وحضارتنا، وعبٌء على كفاحنا وضتنا ديب ".ويتكلمون بألسنتنا جلدتنا

ال  -ونقوهلـا جازمني- للحاقدين على ديننا والضانني حبق احلياة له وملن اعتنقه، إن هؤالء 
   ".يصلحون حلمل أعبـاء وال ملخـاصمة أعداء

الذين يكتبون عن الليربالية يف العامل العريب كتبوا شهادة وفاة ألنفسهم  :يفؤاد عجم يقول
  .ألم اختاروا املستحيل

  !الغربيون يف عاملية مثُلهم جند من يريدون منا االستسالم الصراح هلماآلن  يتشكك وبينما

من املثقفني  الستينيـات يف بالدنا العربية هم ليرباليو األلفية اجلديدة، فكثري واشتراكيو
االشتراكيني يف بالدنا العربية بعد سقوط االحتاد السوفييت وجدوا أنفسهم بال أرضية وال قضية، 

 رأمساليونفبدءوا البحث عن مربر وجيه للتوجه حنو السفارة األمريكية بأن يعلنوا أم ليرباليون 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٥٢ص ،صامويل هنتنجتون ،حلضارات إعادة صنع النظام العامليا صدام ���

  .١٩٦عمال الكاملة جلمال الدين االفغاين صاأل �!�
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أن أمريكا هي اليت ساندت  وبالفعل جلئوا ألمريكا حبجة الوقوف جبانبهم يف مواجهة اإلرهاب، مع
  .املاضيةعاما  كل الدول اإلرهابية عرب اخلمسني

خماوفنا من العصر احلديث تنبع من معرفتنا ال : "الدكتور عبد الوهـاب املسريي يقول
، فنحن نقرأ الصحافة الغربية وندرس اتمع الغريب أيضابسيناريو التحديث وحسب وإمنا بعواقبه 

معون عن املخدرات واجلرمية، واملتخصصون يقرءون عن أزمة املعىن يف وغري املتخصصني يس
إذ أن معرفتنا املأساوية  ؛ولذا حينما نتحرك يف العصر احلديث فإننا ال نتحرك بتفاؤل شديد؛ الغرب

  .وبالثمن الفادح الذي سيدفع يقلل من محاستنا بعض الشيء ،مبا حدث هناك

بالدنا منذ إىل  املدفع الذي محله اجلندي الغريب الذي جاءماكينة معاصرة واجهتنها هي أول  إن
طبقنا املقوالت الغربية إذا  قرنني من الزمان ال ليجلب النور واالستنارة وإمنا لينهب الوطن، إننا

ـً ا، هذه املقوالت اليت أفرزت املخدرات حبذافريها كما يتغىن الليرباليون والعلمانيون العرب دوم
من أطفال الغرب غري % ٥٠ -ق الروحي ونصف الشعب غري الشرعي والعدمية واالنسحا

فلن نكون  ،وانتهينا نفس النهايةخطاء فإذا سرنا يف نفس الطريق وارتكبنا نفس األ -.شرعيني
إن هذا املوقف  ،رثاءأو  عطفأي  أبطاالً وال مأساويني، وإمنا سنكون مهرجني ال نستحق

   .���"بدبشراً من الدرجة الثالثة لأل علناسيج

�*!<!� %;�9!�; �_��@!�:−  - <�#H �; W*�<h�; W*!�s*+!� - <�#H /0!� }�� #3 ��
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سالم أعطوين أربعني شاباً ممن يفهم اإل" :رفنج األستاذ جبامعة تنيسي األمريكيةأ .يب .يت يقول

   .�!�"أفتح األمريكتنيوأنا  ،فهماً عميقاً ويحسنون عرضه بأُسلوب العصر

صار جيش شارل مارتل على املسلمني يف فرنسا ملا دخلت نتا لوال: "هنري دي شامبون يقول
  ."فرنسا العصور املظلمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كم من األحزان واألوجاع كان ميكن إنقاذ البشرية منها لو مل يوقف شارل : "الفيس ويقول
  ".مارتل فتوح العرب

طة واملادية الطاغية وكل فكرٍ شاذ، بينما النظيف خطر على القيم اهلابسالم جمرد وجود اإل إن
إفالس مبدأ اللذة واملنفعة يف جلبه أخريا  واكتشف ،يف املقابل أعلن الغرب إفالسـه فلسفيـاً

 ديدحضارات العامل باحثـاً من جإىل  وظهرت أزمة املعىن، وبدأ الغرب يتطلعنسان السعادة لإل
  ! عن احلكمـة

تربة ألن  ؛فلسفة إنقاذ جديدةأو  يف ظهور دين جديد ليس هناك احتمال: "شبنجلر يقول

  .���"الغرب أصبحـت منهوكة ميتافيزيقيا

يف أوربا بدأت بعلمنة اال االقتصادي يف القرن السادس عشر، مث علمنة اال  فالعلمنة
ال الفلسفي يف القرن الثامن عشر، مث علمنة اال السياسي يف القرن السابع عشر، مث علمنة ا

 عشرين،وحياته اخلاصة وكل مفرداته يف القرن النسان العلمي يف القرن التاسع عشر، مث علمنة اإل
  .نسانويف هذا القرن بالذات أُعلن موت اإل

 ،اشتراكية غري ملحدةأو  الشعوب املقهورة تطمح يف مسيحية ذات برنامج اشتراكي فجماهري
  !بكلمة واحدة إسالمأو 

فالبد من موافقة ثلثي أعضاء الس  ،يف الدولة املدنيةأما لَ اخلليفة يقتل، قَتسالم إذا اإل ويف
عمل فيكم أين أ أتظنون" :يوم توىل اخلالفة -رضي اهللا عنه -وهذا متعذر، قال أبو بكر الصديق 

بسنا ة عصم بالوحي، أال فراعوين! رسول اهللا إذن ال أقوماستقمت ن إف ؛إن رسول اهللا كان ي
  ."ينوين وإن زغت فقوموينفأع

قال  .أيها الناس امسعوا وعوا:"  وقالخيطب على املنرب -رضي اهللا عنه -قام عمر وعندما
رضي اهللا -فقال سلمان . قم بل استفسر وحبثنتا فما غضب عمر وما .ال مسع وال طاعة :سلمان

 معنساآلن  :أعاره إياه قال؟ وعندما علم أن ابنه عبد اهللا أين لك هذا البرد الذي ترتديه من :-عنه
  ".واهللا لو رأينا فيك اعوجاجاً لقومناك بسيوفنـا: وقال سلمان .ونطع
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أيديولوجيتهـا مثل هذا اجلو من العدالة كانت  مهمـااألرض ر أُمـة على وجه تـوفّ هل
ـّ الذي كان حيكم اثنيت عشرة دولة  -رضي اهللا عنه -ام؟ وعمروالسمـاحة وحمـاسبة احلُك

   .مصر يسأل عن مصدر ثوبه اجلديد رها حبجمأصغ

�*!<!� %#£)[!�: W*�q+9!� WH�x:   

خيفى على اجلميع أن القرن العشرين غرس فينا مجيعاً تشاؤماً تارخيياً عميقاً، وكما تقول  ال
  "! إننا نعيش أتعس أيامنا رغم املظاهر اليت توحي بعكس ذلك: " مارجريت تاتشر

هي القيمة نسان وحقوقه وحريته يف املركز، وتصبح حرية اإلنسان يظهر اإلبداية العلمانية  ففي
فيتنازل عن  ،أنه كائن طبيعي حدود الطبيعة هي حدودهنسان الكربى، ومع الوقت يدرك اإل

شيء من ضمن األشياء، إىل  مركزيته للطبيعة، فهو كائن غري مكترث به يف الكون، ويتحول
تفكيك إىل  فمشروع العلمانية هو مشروع يف جوهره تفكيكي يؤدي وتسري عليه قوانني املادة،

ية العامة نسانما هو دونه، وهي املادة ويتخلى العقل يف مرحلة ما عن مفهوم اإلإىل  وردهنسان اإل
، وتتم تصفيته نسانية املشتركة باعتبارها مفاهيم غائية ملوثة ميتافيزيقياً وبذا يتم ميش اإلنسانواإل

ميع يف أحضان املادية حيث ال مطلقات وال مرجعية وال متجاوز، ويفشل النموذج ويسقط اجل
نسان حيث يتم تغليب اجلانب املادي وهو اجلانب األقوى، ويذوب اإلمر اهليوماين يف اية األ

أا  يةنسانحينما أعلنت العلمانية اإل: "وتذوب هويته، وكما قال رئيس التشيك فاكيالف هافل
   ".نسايناألعلى، يف هذه اللحظة نفسها، بدأ العامل يفقد بعده اإل حاكم العامل

 ميانيقترن الدمــار واإلبـادة دائمـاً بتاريخ العلمانية والليربالية، فالقلق وعدم اإل ولذا
 ؛نفسهغزو العامل ومتلكه وهزميته واهليمنة عليه وعلى  جتعله يودنسان يولدان نزعة إمربيالية يف اإل

نسان أمل اإل لإذا كان كُ" :سه تفوقه فيحقق شيئاً من االتزان، وكما يقول جون لوكليثبت لنف
فليس غريباً وال  ،قاصراً على هذا العامل، وإذا كنا نستمتع باحليـاة هنا يف هذه الدنيـا فحسب

  ".جمافيـاً للمنطق أن نبحث عن السعادة ولو على حساب اآلباء واألبنـاء

يكون أفراده شياطني على حد وصف كانط شرط أن يكونوا ميكن أن  الليربايل احلر فاتمع
مما حيمل تقدماً تقنياً، بدًءا أكثر  عقالنيني، وحنن بدأنا ندرك أن املستقبل حيمل شروراً رهيبة للبشرية

نتيجة تراكم غاز األرض احترار عاملي يهدم مناخ إىل  من شتاء نووي خميف نتيجة حرب نووية،
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  .���ربونكسيد الكأثاين 

يف نسان تفكك اإلإىل  ملا جلبته العلمـانية والليرباليـة ظهرت مصطلحات تشري ونتيجةً
احلديث، وأزمة احلضارة، و مثن التقدم، والتلوث نسان أزمة اإل: فظهرت مصطلحات مثل ،الغرب

وهيمنة  ،يالبيئي، وهيمنة النماذج املادية، واالغتراب، واجلرمية، وأزمة املعىن، وضمور احلس اخللق
القيم النفعية، وغياب املركز، والالمعيارية، وتفتت اتمع، وتفكك األسرة، وهيمنة املؤسسات، 

، والعدمية، والعبثية، وتراجع الفردية، والتسلع، نسانوتغول الدولة، وبداية اختفاء ظاهرة اإل
  .والتشيؤ، واية التاريخ، وعبثية الواقع

وذج العلمـاين، ولذا ظهرت يف الغرب نظريات حديثة مثل يعترف الغرب زميـة النم ولذا
وهذه العبارات ) ما بعد احلداثة  –ما بعد املادية  –ما بعد علمانية املؤسسات  –ما بعد الليربالية (

» املـا بعد «فكلمة  ؛وتأكيد صريح على فشل هذه املنظومات ،املتكررة هي صرخة مستمرة
مل تعد له فعالية، ومل يعد قادراً على تفسري الواقع، ) الليربالية – احلداثة(تؤكد أن النموذج السائد 

، ونظراً لعجز »املابعد«فنشـأت نظريات  ،وتلبية حاجيـاتهنسان ومل يعد قادراً على فهم اإل
ما "كلمة  لا من خالإليه فإنه يكتفي باإلشارة ،الغريب عن تسميته النظريات اجلديدةنسان اإل

   .�!�"بعد

  ."فإن احلضارة الغربية قد خلقت قرباً يكفي لدفن العامل: "كما قال جارودي ةواخلالص

مث بدأ حيارب العامل  ،جه العلمأنت هم الذي أسسوا لفرانكشتاين ذلك املسخ الذي فالليرباليون
  . وينتصر عليه

  . هم الذين أسسوا لفاوستوس الذي باع روحه للشيطان الليرباليون

غابة البقاء لألقوى وصراع نسان سوا لداروين الذي أدخل اإلهم الذين أس الليرباليون
  . احليوانات
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نسان وجعل من اإل ،نسانهم الذين أسسوا لفرويد الذي جعل الغابة داخل عقل اإل الليرباليون
  .يمة تنقاد ألعضائها التناسلية دون وعي

  .ا إال باملادية النفعيةهم الذين أسسوا لبنتام الذي رأى أن اللذة ال حنصل عليهـ الليرباليون

  .نسانذئباً ألخيه اإلنسان هم الذين أسسوا هلوبز الذي يرى اإل الليرباليون

هم الذين أسسوا للينني وستالني وماو تسي تونج وبول بوت وجورج بوش وهتلر  الليرباليون
  .وموسوليين وكل ارمني الذين عرفهم القرن املاضي

الدين الذي إىل  يشبع جوعها الروحي وتألقها الذهين، حباجة دينإىل  حباجةاآلن  يةنساناإل إن
مث جاء صاحب الرسالة اخلامتة فأعطاه  ،ه وتوطيد أركانهأصولتعاون النبيون مجيعاً على إبالغ 

���¹﴿ :صورته النهائية املقنعة املشبعة �¸��¶��µ�� � �´��³� �²��±��°

Ã��Â���������Á��À��¿¾���½��¼��»��º﴾���.   

        هو المركز والطبيعة هي الهامشهو المركز والطبيعة هي الهامشهو المركز والطبيعة هي الهامشهو المركز والطبيعة هي الهامشفاإلنسان فاإلنسان فاإلنسان فاإلنسان 
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