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مقدمة
إعداد/
اللجنة العلمية مبنتدى التوحيد

بسم الله الرحمن الرحيم
4

 الحمد لله الذي خلقنا يف أحسن صورة ،ووهبنا العقل لنعرفه تعاىل به ،ونفهم عنه
صفاته وأسامئه الحسنى التي ارتضاها لنفسه وتعرفنا بها عىل عظمته سبحانه وتعاىل..
 إن الحديث عن صفات الله تعاىل من أروع األحاديث عىل الطالق ،ففهمها والتعمق
يف جالل وجامل معانيها يزيل عن العقول والبصائر الواعية إشكاالت كثرية وعظيمة تواجه
النسان يف مسرية حياته وأحداثها التي قدرها الله تعاىل عليه..
 وحيث أن من جهل شيئا عاداه ،فيكون هذا حال امللحد
أو امل منكر الذي مل يتعرف إىل معاين أسامئه تعاىل وصفاته جل وعال،
بل جاءت املطاعن دائا لترصح بواضح القول وجيل الصورة الغلط
العظيم الذي وصل بهؤالء يف التعامل مع أحداث الكون
واألمور الحياتية التي تصاحب كل إنسان وكل تجمع
برشي يف كافة أرجاء هذه األرض التي ذللها تعاىل
وعبدها وسخرها بإتقان ال نظري وال ند له لخدمة هذا
الكائن الظلوم الجهول بحقيقة خالقه وعظيم قدره!..
 فتارة ال يعلم ما معنى عبادة الله تعاىل وما أهمية طقوسها ،بل وما
أهميتها لله تعاىل الغني عن العاملني ،وهو بهذا جهل التكوين النساين وجبلّة
الخلقة النفسية لهذا البرشي متاما ،وما علم ال باستقراء وال بنظر ثاقب ملا حوله
وملا يصلحه أو يرضه ما الفائدة التي تعود عىل النسان ملجرد قيامه بهذه األوامر
اللهية التي ما فرضها رب الناس وخالق الخلق أجمعني إال ملصلحة الخلق،
ولتعود عىل النسان نفسه بالفائدة واالقرتاب من الكامل ،وليس لله بها
حاجة جل شأنه تعاىل..

 ومن ضمن هذه املغالطات وقلة العلم والفهم عن الله تعاىل ،إشكالية وجود الرشور
يف هذا العامل ،والتساؤل عن كون الله املتصف بالرحمة قد أجاز وجود كل هذا الرش
والباليا والرزايا التي تقع عىل البرش يف هذا الكون وعىل مدى األزمان والعصور..
 ووجد هؤالء املنكرون أن صفة
الرحمة تتناقض مع ما هو مشاهد
من كل صور الرشور حولنا ،من
زالزل وبراكني ومجاعات وأمراض
وفنت وقتل واغتصاب وأمور تأنفها
النفس البرشية السوية ،ويتأمل لها
كل ذي قلب نقي ،إذن أين الله
تعاىل الرحيم من هذا..؟ وهل
مايحدث خارج عن إرادته تعاىل جل
شأنه وعظمت قدرته..؟ أم أنه أراده
وقبله وسهل حدوثه وبذلك نتشكك
يف صفة الرحمة التي وصف بها الله
تعاىل جل وعال نفسه..؟!
 هذه الشكالية ال يقع بها املؤمن ،ملاذا..؟ ألن النسان املؤمن يعلم معاين أسامء الله
تعاىل وصفاته ،ويؤمن بها إميانه بالله الذي سمى نفسه ووصف ذاته سبحانه وتعاىل بها..
 وعلم أن لله يف كل أفعاله حكمة ال يدركها الخلق عىل وجه التفصيل ،وقد يدركون
بعضا منها ،لكنهم ال يحيطون بها وبكل أبعادها ،ملاذا..؟ ألن علم النسان قارص محدود،
فكيف يستطيع مثال أن يحكم عىل فعل ما بأنه رش بينام من املمكن أن تكون نتائجه
وتوابعه يف املستقبل تؤدي إىل خري أعظم وأكرب بكثري..؟
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ومبا أن هذه النتائج والتوابع مستمرة يف املستقبل وال ميكن تحديد نهايتها أو وقت
انقضائها ،فال ميكن فعال أن يحكم النسان محدود العلم عىل أمر ما بأنه رش إال إذا أحاط
بكل يشء علام.
 ورد يف بعض الرسائيليات أن موىس عليه السالم خرج يوما ملناجاة الله سبحانه ،ثم
سأل ربه قائال :يارب كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي..؟
 قال له ربه سبحانه :اذهب بعد العرص إىل مكان كذا ...يف يوم كذا ...لرتى وتعلم
كيف يأخذ الضعيف حقه من القوي.
 ذهب موىس إىل املكان فرأى شالال من املاء
يخرج من جبل ..جلس موىس ينظر
متفحصا متأمال فإذا بفارس يأيت
راكبا ناقة له يريد املاء ،نزل
الرجل عن ركوبته وخلع
حزامه الذي كان يعيق
حركته أثناء وروده للامء
ووضعه عىل جانب قريب منه،
رشب الفارس واغتسل ثم
انرصف ناسيا حزامه الذي وضعه يف
مكانه.
 جاء غالم صغري راكبا حامرا إىل شالل املاء ،واغتسل ورشب أيضا ،ثم حمد الله تعاىل،
وعندما أراد االنرصاف وقعت عينه عىل حزام الفارس الذي كان قد نسيه بجوار شالل املاء،
فتح الغالم الحزام ،فإذا هو ممتلئ بالذهب واألموال واملجوهرات النفيسة ،أخذه وانرصف.

 وبعد قليل ،أقبل عىل املاء أيضا شيخ عجوز ليرشب ويغتسل ،وبينام هو كذلك ،جاء
إليه الفارس الذي نيس حزامه عند شالل املاء مرسعا ،يبحث عن حزامه فلم يجده ،سأل
الفارس الشيخ العجوز :أين الحزام الذي تركته هنا..؟ أجاب الشيخ :ال أعلم ومل أر هنا
حزاما ..أشهر الفارس سيفه وقطع رأس الشيخ العجوز.
 كان سيدنا موىس ينظر ويتأمل ويفكر ،قال يا رب :إن هذا الفارس ظلم عبدك الشيخ
العجوز ..قال له ربه :تأدب يا موىس ،أما الشيخ العجوز فكان قد قتل أبا الفارس ،وأما
الغالم فكان أبوه قد عمل عند أيب الفارس عرشين سنة ومل يعطه حقه..
 فالفارس أخذ بحق أبيه من الشيخ العجوز ،والغالم أخذ بحق أبيه من الفارس،
الحق وال تضيع عنده املظامل.
وسبحان من س ّمى نفسه ّ
 القصتان التاليتان رواهام الشيخ النابليس ،ونقلهام لنا
عنه أخونا [محب أهل الحديث] ،فرأينا نقلهام هنا للفائدة
مع بعض الترصف اليسري :رجل استوقفني يف
أحد أسواق دمشق ،وذكر يل عن رجل
خرج من بيته لدكانه ليكسب قوت
أوالده ..كان هناك مشاجرة بني اثنني
يف أحد األسواق ..فتح دكانه ،سمع
إطالق رصاص ..فمد رأسه ..فإذا
برصاصة تصيبه يف النخاع
الشويك !..ويصاب بالشلل
فورا!..
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 ماذا قال يل هذا األخ..؟ قال يل :أنت تخطب يف الجامع النابليس ،قلت له :نعم ،قال:
فرس ذلك ،ماذا فعل هذا..؟!! نزل من بيته ليكسب رزق أوالده فام ذنبه حتى يصاب
بالشلل..؟ قلت :والله ال أدري ..!!..وليس من املمكن أن أدري ..!!..هذه أفعال الله عز
وجل له حكمة ..أنا أعرف الحكمة العامة ..أن كل أفعاله إما رحمة ..وإما حكمة ،وعدل،
ولطف !..أما تفسري هذا ال أعلم....
 وشاءت حكمة الله أن
يلتقي يب أخ كريم يسكن يف أحد أحياء
دمشق ،ويذكر يل قصة ما عرضا ،وهو
ال يدري ماذا حصل معي ،فقال يل :لنا جار
معه مال ألوالد أخيه األيتام ،وقد اغتصب
هذا املال منهم ،ورفض أن يؤديه لهم ،ماذا
يفعلون..؟ شكوه إىل أحد علامء دمشق
تويف رحمه الله..
 فجمع العم مع أوالد األخ ،وصار يقنع العم
بأداء ما عليه ألوالد أخيه ،فرفض العم أشد الرفض،
انزعج الشيخ فالتفت إىل أوالد األخ وقال :يا بني ..هذا
عمكم ..ال يليق بكم أن تشتكوا ..وكان املبلغ ضخام ..املبلغ يساوي
مثن بيت ،وهم بال بيت ،قال :يا بني ال ينبغي أن تشكوا عمكم
إىل القضاء هذا ال يليق بكم ،ولكن اشكوه إىل الله..
 فقال يل هذا األخ يف اليوم التايل :له محل يف أحد أسواق دمشق ..ونزل ليفتح محله،
فسمع إطالق رصاص ..فمد رأسه :فجاءت رصاصة فأردته مشلوال ..هو نفسه!..
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 هذا هو حال أكرث ما يراه الناس لألسف ...العرض األويل غري واضح :فعال إنسان بريء
خرج من بيته ليفتح دكانه حتى يؤمن رزقا ألوالده :عمل رشيف ،وعمل نبيل ،وعمل
مرشوع ،ما ذنبه أن يصاب بالشلل..؟! وذلك فقط ألنه مد رأسه لريى ماذا يحدث..
 كل يشء بقدر ،لكل يشء حقيقة  :ال يَ ْبلم مغ الْ َع ْب مد َح ِقي َق َة ا ِل َميانِ َحتَّى يَ ْعلَ َم أَ َّن َما
صيبه 3.. 
أَ َصابَ مه لَ ْم يَ مك ْن لِ مي ْخ ِطئَ مه َ ،و َما أَ ْخطَأَ مه لَ ْم يَ مك ْن لِ مي ِ َ م
 ومثل هذه القصة :قصة الخرض وسيدنا موىس يجب أن تكون نرباسا لنا ،إياكم أن
تظنوا أنها قصة نقرأها للمتعة ،نقرأها يك نستنبط منها حقيقة خطرية :وهي أن اليشء
الذي مل تدركه وغاب عن ذهنك ،وجهلت حكمته ،ومل تعرف مربره ،وال مسوغه ،وال هدفه،
وال باعثه :ينبغي أن تستسلم فيه لله عز وجل ،وأن تقيسه عىل مثل هذه القصص..
 وهناك حوادث والله ال تنتهي ،لكن املشكلة أقولها لكم :أن كل واحد منا بحكم
عالقاته املحدودة وخرباته وأعامله ،مطلع عىل قصتني فقط ،ثالث ،أربع ،خمس..
 ولكن عىل الحقيقة :كل األحداث من أولها خآخرها يف هذه الحياة أمام وأفرادا مبا فيها
الجزاء فيام بعد املوت :حكمة ما بعدها حكمة ،عدل ما بعده عدل ،رحمة ما بعدها
رحمة..!!..
 )3أخرجه أحمد والبزار والطرباين ،من حديث أيب الدرداء..
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 وهذه قصة أخرى أذكرها كثريا..
وهي ألخ من إخواننا اخآن غائب ،له
أب اشرتى مع عمته بيتا ،هذا
البيت اشرتوه قبل عرشين سنة،
مبئتي ألف ،صار مثنه بعد ذلك
عرشين مليونا..!!..
 األخ دفع نصف البيت عدا
ونقدا ،لكنه باسم أخته ألنها
جمعية تعاونية ،األخت ملا رأت
البيت صار مثنه عرشين مليونا
قالت ألخيها :أنت تأخذ مليونا وتخرج..!!..
ليس لك يف البيت يشء ..!!..توسل إليها ،رجاها ،فهو قد دفع نصف مثن البيت ،وعنده
أربعة عرش ولدا ،أين يذهب بهم؟ وهو موظف ودخله محدود!..
 القصة طويلة ..أنا اطلعت عليها فقرة فقرة بحكم األخ الذي بلغني ...حيث يف النهاية:
رشدوا بني أرستني ،واألغراض
استطاعت عمته أن تخرج أخاها من البيت واألوالد م ّ
باملستودعات ،ويشء مأساوي..!!..
 ولكن هذه العمة بعد حني ،وبعد أن متلكت البيت :أصيبت مبرض خبيث ..!!..فجاء
ابن أخيها وقال يل :عمتي هكذا أصيبت ..!!..تلك التي أخرجتنا من البيت ورشدتنا،
واغتصبت نصف مثن البيت ،قلت له :خريا إن شاء الله ،وأنا بذهني أن هذا املرض قد ميتد
لسنتني تقريبا ،وإذ به يفاجئني بعد ثالثني يوما فقط بأن عمته قد ماتت..!!!..
 وذهبت بنفيس للقاء كلمة يف البيت إكراما البن أخيها ..وكان البيت فخام جدا وكبريا،
ولكن :من هو وريثها الوحيد..؟!! ..هو أخوها وأوالد أخيها !..فعادوا إىل البيت!..

 يعني هذه هي آخر األحداث التي قد تغيب عىل َمن عرف أولها فقط أو شاهدها
من وسطها !..فهذه املرأة الظاملة لنفسها :أصيبت مبرض خبيث :أقض مضجعها !..آملها
ظلمها!..
 وليس معنى ذلك أن كل واحد معه مرض :مذنب ،ال ..إياكم أن تفهموا هذا الكالم!..
فهناك املبتىل الصابر وغريه !..ولكن هال الحظتم معي كيف أمرضها الله يف شهر واحد
فقط :ثم صارت تحت أطباق الرثى :لتبدأ املعالجة هناك ،والحساب هناك..؟!
 فكل واحد منا يعرف قصة ،قصتني ،ثالث،
أربع ،خمس ،من أولها خآخرها ..ثم هو يسمع عن
مئة ألف قصة يجد فيهم مصائب ،وفقر ،وذل،
وفقد حرية ،ومشكالت ،وطالق ،وخيانات:
فهذه القصص إخواين :ال ينبغي لك أن ترويها
هكذا وتستخرج منها أحكاما نهائية بإطالق :إال
إذا عرفت كل فصولها بعد !!..قسها عىل هذه
القصص ..وعىل قصص الخرض مع موىس
عليه السالم يف سورة الكهف :خرق
السفينة ،قتل الغالم ،وبناء الجدار!!..
 فمؤ ّدى مثل هذه القصة يف
النهاية :هو أن نحسن الظن بالله تعاىل،
وأن نستسلم له ،وأن نعلم أن أفعال الله كلها خري
وحكمة وعدل ولطف ،وأن الله عز وجل :ماذا يفعل بعذابنا
إن شكرنا وآمنّا..؟!! ..هو الغني سبحانه...

11

12

يل ينظر إىل أي حادث يحدث
 إن أي مطلع ج ٍّ
له أو أمامه أو لغريه بعني البصرية العاقلة
ليعلم كم من رشور يف هذا العامل
أنتجت خريا كثريا ،وكم من مصيبة
جاءت لنسان أقامت له حياته
وأحسنت يف خط سريه نحو
النتيجة النهائية المتحان واختبار
الحياة الدنيوية القصري!..
 كل منا مر بتجربة قاسية ورش
محض من الرؤية البرشية القارصة ،وتبني له
الحقا خريية هذا الرش وما وراءه..؟ حتى من مات
يف خضم هذا الرش الله تعاىل وحده وأويل العلم عنه يعلمون ما أعد الله تعاىل ملن ظلم
وملن قتل وملن مرض وصرب وملن فقد عزيزا واحتسب ،كل رشور هذا العامل صدقا هي خري
كبري ،فقط لننظر لها بعني البصرية الحقة وال نجعل النظر فيها محدودا بالرش نفسه وال
ننظر حوله.
 نرجو الله أن ينفع القارئ مبقاالت هذا الكتاب ،وهي جهدنا املحدود ،ونسأل الله
أن يجيل بصرية كل أعمى ،ويزيل الغشاوة عن القلوب ..اللهم آمني!..
 مع خالص تحياتنا ودعواتنا الصادقة املخلصة..
اللجنة العلمية مبنتدى التوحيد
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أوال
وجود الرشور يف العامل...
مناقشة فلسف ّية منطق ّية
الكاتب /د .هشام عزمي
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 تعترب قضية وجود الرش يف العامل من أكرث القضايا
حضورا وتأثريا يف الفلسفة اللحادية ،ويرى العديد
من الفالسفة املالحدة واملتشككني عرب التاريخ أن
وجود الرش ميثل إشكاال عسريا أو تناقضا ال ميكن
رفعه للمؤمنني بوجود الله..
 فها هو ديفيد هيوم  David Humeيقول:
وما زال السؤال القديم الذي طرحه إبيقور  Epicurusبدون
إجابة :هل هو يريد منع الرش لكنه ال يقدر؟ إذن هو عاجز..
هل هو قادر لكنه ال يريد؟ إذن هو بغيض ..هل هو قادر ويريد
معا؟ إذن هو رشير3..
 كذلك يرون أنه من غري املنطقي أن يجمع املرء بني
إميانه بوجود الله وكامل صفاته واعتقاده بوجود الرشور يف
العامل ،يقول ماكلوسيك : H. J. McCloskey
يعترب الرش مشكلة للمؤمن من جهة أن هناك تناقضا
بني حقيقة وجود الرش من جهة والميان بكامل الله
 Perfection of Godوعدم محدودية قدرته  mnipotenceمن الجهة األخرى7..

) David Hume. Dialogues Concerning Natural Religion, part 10
) H. J. McCloskey “God and Evil”, Philosophical Quarterly، Vol. 10, No. 39. (Apr.,1960), p. 97

1
2

 ويقول مايك : J. L. Mackie
مشكلة الرش – باملفهوم الذي سأستعمله هنا – هي مشكلة فقط ملن يؤمن بوجود
إله مطلق القدرة  Omnipotentومطلق الخريية  ، Wholly Goodوهي مشكلة منطقية
 logicalيف التوفيق بني عدد من االعتقادات ،وليست مشكلة علمية  scientificميكن
حلها باملزيد من املالحظة العلمية أو مشكلة عملية  practicalميكن حلها بقرار أو إجراء
عميل3..
 ويتكلم غريهم من الفالسفة امللحدين بنفس املنطق؛ فمن وجهة نظرهم فاالعتقاد
بوجود الله ووجود الرش يشتمل عىل تناقض ،لكن هذا التناقض ليس مبارشا ،بل هو يحتاج
إىل بيان عدد من املقدمات ميكننا أن نضعها بالرتتيب:
 الله موجود.
 الله مطلق القدرة.
 الله مطلق العلم.
 الله مطلق الخريية.
رش موجود.
 ال ّ

1) J. L. Mackie “Evil and Omnipotence”, Mind, New Series, Vol. 64, No. 254. (Apr., 1955), p. 200
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 هذه املقدمات الخمس صحيحة ومتفقة مع اعتقاد املؤمنني باألديان عموما ،ويرى
منظّرو اللحاد أنها متناقضة ،لكن نظرة رسيعة إليها تكشف أن هذه املقدمات ليست
متناقضة نظريا ،ولثبات تناقضها فاملسألة بحاجة إىل إضافة املزيد من املقدمات 3،لكن أي
مقدمة ستتم إضافتها البد أن تكون واحدة من ثالثة أمور:7..
 أن تكون حقيقة واقعة.
 أن تكون جزءا من اعتقاد املؤمن ،فال ميكن أن تحتج عىل املؤمن بأمر ال يعتقده وال
يعتقد صحته.
 أن تكون الزم اعتقاد املؤمن ،حتى إن مل يعتقدها
مبارشة لكنها تلزمه عقال.
ويف هذا الصدد يقرتح مايك
 J. L. Mackieمقدمتني إضافيتني
لبراز التناقض3:
 أن الخري عكس الرش ،بحيث أن
الخري ميحو الرش كلام كان هذا يف استطاعته.
 أنه ال يوجد ما يعجز كامل القدرة
 Omnipotentعن عمله.

 )3املرجع السابق
) Alvin Plantinga, God and Other Minds, Cornell University Press. (1975), p. 117
) J. L. Mackie, op. cit., p. 201

2
3

 هنا يصح وقوع التناقض؛ ألنه إن كان الله كله خري وميحو الرش بقدرته ،وهو يف نفس
الوقت ال يعجزه يشء ،فالنتيجة الحتمية لهذا هي عدم وجود الرش ،وهذا عكس املقدمة
رقم ( )1التي تقرر أن الرش موجود وليس معدوما.
 لكن الحقيقة أن املؤمن ال يقبل املقدمتني ( )6و( )2اللتني وضعهام مايك ،فاملقدمة
( )2التي تقرر أنه ال يوجد ما يعجز الله عن عمله ال تصف بدقة اعتقاد املؤمن..
فالله القدير ال يعجز عن أي يشء ممكن عقال،
أما املستحيالت العقلية أو األمور ممتنعة
الوجود فليست من مقدورات الله سبحانه
وتعاىل مثل أن يقتل الله نفسه أو أن يخلق
كائنا حيا وميتا يف نفس الوقت ،وبنفس
االعتبار فهذه األمور وأمثالها مستحيلة
الوجود الشتاملها عىل تناقض مينع إمكانية
تصورها فضال عن وجودها.
الخري كامل الخريية
 كذلك املقدمة ( )6أن ّ
ميحو أي يشء فيه رش ليست مطابقة للواقع؛
رش
فالطبيب ّ
الخري مثال قد يرى أن برت عضو ما ٌ
لكنه يقدم عليه حتى يحصل خريا أكرب وأعظم،
الخري لبعض الرشور بغرض تحصيل الخري األكرب ال يقدح
وهو إنقاذ حياة مريضه ،فارتكاب ّ
يف خرييّته ،بل يؤكدها ،لكنه برشط أن تكون محصلة الخري أكرب من الرش.
 طبعا سيعرتض البعض أن تشبيه الله بالطبيب يف هذا املقام ال يصح ألن الله قادر
الخري وهل ميكن
عىل توصيل الخري دون رش ،لكننا هنا نتكلم عن مقام تعريف الشخص ّ
الخري عموما ميكنه أن يرتكب رشا
أن يرتكب رشا أم ال ،ونحن نسعى هنا لثبات حقيقة أن ّ
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الخري قد يرتكب
– فضال عن أن يسمح به – ليك ّ
يحصل خريا أكرب ..وحصيلة هذا الكالم أن ّ
فعال مركبا من خري ورش رشيطة أن يكون الخري أكرب وأعظم ،أو أن توجد عالقة سببية بني
الخري والرش فيكون الرش سببا إىل خري أكرب وأعظم..
اض بأن النسان العاجز قد ال يقدر فعال عىل توصيل الخري إال عن
 هنا قد ينشأ اعرت ٌ
طريق الوقوع يف الرش االضطراري ،إمنا الله القدير ليس لديه هذا العجز وال االضطرار..
وهذا االعرتاض مبني عىل الجمع بني املقدمتني ( )6و( ،)2لكن املؤمن ميكنه أن يرد عليه
بأن الخري الناتج عن الرش القليل أو الحاصل معه أكرب وأعظم من الخري املحض ،وأن يف
عدم وقوع هذا الرش القليل تفويت لكثري من الخري الذي ال ميكن تحصيله إال بهذا السبيل،
وأنه إن كان ال ميكن الفصل بني الخري والرش يف هذه العملية إما لوجود عالقة سببية أو
تالزمية بينهام ،فال إشكال يف وقوع الرش لحكمة أكرب وهي تحصيل خري أكرب..
 فإن اعرتض امللحد بأن قدرة الله تحتم تحصيل الخري دون االضطرار إىل وقوع الرش،
كان الجواب هو أن هذا الخري إن كان يستلزم منطقيا وعقليا وقوع الرش ،وال ميكن تحصيل
األول بدون الثاين ،وكانت أفعال الله ال يقع فيها التناقض مع العقل واملنطق ،صار من
املقبول وجود الرش يف العامل بهذا االعتبار رشيطة أن يكون الخري يف العامل أكرث وأكرب..


 خلصنا يف املحا ّجة السابقة إىل نتيجة ،هي
أن وقوع الرش يف العامل ال يناقض رحمة الله وال
يعارض اتصافه بصفات الخري نظرا لكون هذا
سبيل إىل خري أكرب وأعظم عن طريق اللزوم
الرش ٌ
العقيل واملنطقي ..لكن هذا اللزوم العقيل
واملنطقي معناه واسع للغاية؛ فارتكاب الذنب
سبيل إىل الصرب
ٌ
سبيل إىل التوبة ،والبالء
ٌ
والصمود والتحمل ،والقتل والشهادة يف سبيل
سبيل إىل أعىل الدرجات يف الجنة..
الله ٌ

 قد يعرتض امللحد أن الله قاد ٌر عىل إيصال هذا الخري دون وقوع الرش ،لكن هذا يف
الحقيقة غري مقبول من الناحية املنطقية ،فال يمتصور عقال كيفية وجود صفات الصرب
والصمود وتحدي الصعاب – وهي من معاين الخري – دون وقوع البالء ،وكذلك ال يتصور
حدوث التوبة دون ذنب ،وال نيل الدرجات العىل دون استحقاقها بالشهادة يف سبيل الله،
وغريها من األمثلة..
 والله جل وعال ربط األسباب مبسبباتها رشعا وقدرا ،وجعل األسباب محل حكمته يف
أمره الكوين وأمره الرشعي ومحل ملكه وترصفه ،فإنكار األسباب والقوى والطبائع جحد
للرضوريات العقلية وقدح يف العقول والفطر ..فقد جعل الله سبحانه مصالح العباد يف
معاشهم ومعادهم والثواب والعقاب والحدود والكفارات واألوامر والنواهي والحالل
والحرام كلها مرتبطة باألسباب وقائة بها ..بل املرء نفسه وصفته وأفعاله سبب ملا يصدر
عنه ،بل املوجودات كلها أسباب ومسببات ..والرشع كله أسباب ومسببات ..واملقادير
أسباب ومسببات ..والقدر جار عليها ومترصف فيها ..فاألسباب محل الرشع والقدر3..
 ال شك أن العامل العلوي – أي :عامل
املالئكة – ليس فيه رش ،لكنه كذلك
ال يبلغ مستويات الخري املوجودة
يف عاملنا األريض ،وقد قرر عدي ٌد
من أهل العلم أن األبرار من
البرش خري من املالئكة7..

 )3ابن القيم ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل ،دار الحديث – القاهرة ،ص434
 )7ابن أيب العز الحنفي ،رشح العقيدة الطحاوية ،دار ابن رجب – القاهرة ،ص797
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 لكن امللحد قد يعرتض من وجه آخر :فالله قاد ٌر عىل أن يجعل عاملنا مثل عامل املالئكة
بدون رش ألبتة ..لكن يلزمه أن يثبت يف هذه الحالة أن الخري املجرد أعظم وأفضل من
الخري املمزوج بالرش ،وهذا صعب جدا ،بل مستحيل يف حقيقة األمر ،وعقيدة املؤمن أن
الله يسمح بالرش يف هذا العامل ألجل تحصيل الخري الناتج عنه أو املرتتب عليه رشيطة أن
تكون املحصلة العامة هي زيادة الخري عىل الرش بقدر أكرب من القدر الذي ميكن تحصيله
من الخري البحت ،وأن يف وجود الرش من املصالح واملنافع والخريات ما يربر وقوعه3..
 عند هذه النقطة قد يعرتض امللحد مطالبا املؤمن بأن يثبت له أن كل مظاهر الرش
يف العامل مربرة عقال وأن فيها فعال من املصالح واملنافع والخريات ما يذكره املؤمن ،وأنه إن
استطاع املؤمن أن يربئ الله من بعض الرشور ،فهو ال يستطيع ذلك بالنسبة لكل الرشور7..
ّ
 لكن حقيقة األمر أن هذا االعرتاض نفسه يثبت
أن الرش املوجود يف العامل من املمكن تربيره أو تفسريه،
وأنه قد يكون له تفسري سواء علمناه أو مل نعلمه ،ودور
امللحد هنا هو أن يثبت أنه من املستحيل عقال تفسري
كل هذه الرشور ،وهذا دونه خرط القتاد ..بل إنه ال
يوجد ملحد واحد قد أثبت – أو حتى حاول أن يثبت
– أن هناك من الرشور يف العامل ما يستحيل تفسريه
= قضية رضورية عقال 3..بل إن املرء قد يعجب من
ماهية الربهان الذي ميكن أن يسوقه امللحد
لثبات مثل هذا األمر!

 )3ابن القيم ،املرجع السابق ،ص412
2) H. J. McCloskey، op. cit.، p. 105
3) Alvin Plantinga، op. cit.، p. 123

 فضال عن هذا ،فإنه يحسن بنا أن نضيف يف هذا املقام أنه إذا استقر لدى املؤمن
الميان بأن لوجود الرش يف هذا العامل حكمة إلهية عليا – سواء علمناها جزئيا أو كليا أو مل
نعلمها – ،فساعتها يسهل الجمع بني حقيقة وجود الله كامل الخريية وحقيقة وجود الرش
يف العامل املخلوق ،وال يصبح لدينا أي تعارض إطالقا3..
 يقول أبو الفداء:
 وبيان ذلك أن نقول إن العقل الصحيح يقيض بأن نحمل املتشابهات عىل املحكامت،
وأن نستنبط أحكام الجزئيات املجهولة من الكليات املتقررة املعلومة ،وأن نقيس ما جهلنا
عىل ما علمنا ،وأن نقطع الشبهات الفرعية بالرجوع إىل
الكليات اليقينية ،وهذا يف جميع أبواب العلم.
فعندما نرى صورة من صور األمل الشديد أو العذاب
يتعرض لها مخلوق من املخلوقات ،ومل يتحقق لنا يف
مفردات األمر ما به نعلم الحكمة الدقيقة من نزول ذلك
الرش بذاك املخلوق ،فليس لنا أن ننتقل عن األصل الراسخ
املتقرر عندنا برضورة العقل وبقواطع الرشع ،إىل ما ينافيه
وينقضه! بل مهام كرثت صور الرشور التي نجهل تأويلها بعينها ،مل
يجز لنا أن نتخذ من ذلك ذريعة لنقض األصل الكيل القطعي يف
املسألة! فإن تلك الشبهات كلها مدارها الجهالة ،أي أن كل
واحدة منها غايتها أن يقال فيها[ :ال ندري وال
نتصور ملاذا أنزل الله هذا الرش بعينه بهذا
املخلوق بعينه] ،وليس يف يشء منها شبهة
دليل عىل وقوع الظلم أصال!
) Nelson Pike, God and Evil: A Reconsideration, Ethics, LXVIII (1957-1958), p. 119. Also Pike, Hume
on Evil, Philosophical Review، LXXII (1963), pp. 184-188.
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 فإذا كانت الجهالة يف املسألة الواحدة ال يوصل منها إىل حكم فيها كام هو مقتىض
العقل الرصيح ،فال عربة بتكاثر الجهاالت وتراكمها يف نظائر تلك املسألة ،وال يصار من كرثة
تلك األسئلة إىل توهم الوقوف عىل مرجح ظني يف األمر ألنها ليست أدلة يف نفسها وإمنا
جهاالت! وهذا أجمع ما به يمرد عىل شبهات بعض الفالسفة املعارصين ممن تعلقوا بفكرة
أن كرثة صور الرش وشناعتها يف العامل مع افتقارنا لجواب عن كل واحدة منها أو تأويل لها،
متثل مرجحا ظنيا أو احتامليا معتربا لعدم وجود الخالق أو لكونه ظاملا ،سبحانه وتعاىل!
 فإذا كان األصل الراسخ املتقرر لدينا بيقني أن الله تعاىل ال يظلم مثقال ذرة ،مل يكن
لنا – من األصل  -أن نطرح سؤاال كهذا[ :هل هذا الرش بعينه من الظلم أم ليس منه؟]،
فإن الجواب الكيل العام معلوم لنا متقرر عندنا ابتداء !..وبهذا املسلك تنقطع شبهة امللحد
ويتحقق املقصود 3..
 وتحرير عقيدتنا يف وجود الرش هي
أن من تأمل هذا الوجود علم أن الخري
فيه غالب ،وأن األمراض – وإن كرثت
– الصحة أكرث منها ،واللذات أكرث من
اخآالم ،والعافية أكرث من البالء،
والغرق والحرق والهدم
ونحوها – وإن كرثت –
فالسالمة أكرث ..ولو مل
يوجد هذا القسم الذي
خريه غالب ألجل ما
يعرض فيه من الرش لفات
غالب..
رش ٌ
الخري الغالب ،وفوات الخري الغالب ٌ
 )3أبو الفداء بن مسعود ،جواب يف شبهة عذاب البهائم ونزول الرشور بهم ،منتدى التوحيد  ،وهذه املقالة يف الصفحة  331من
هذا الكتاب..



ومثال ذلك النار ،فإن يف وجودها منافع كثرية ،وفيها
مفاسد ،لكن إذا قابلنا بني
مصالحها ومفاسدها مل
تكن ملفاسدها نسبة إىل
مصالحها ..وكذلك املطر
والرياح والحر والربد..
وبالجملة فعنارص هذا
العامل خريها ممتزج برشها،
ولكن خريها غالب..
 وتحقيق األمر أن األمور
التي يقال هي رشور إما أن تكون
أمورا عدمية أو أمورا وجودية..

 فإن كانت عدمية :فإنها إما أن تكون عدما ألمور:
 رضورية لليشء يف وجوده كالحساس والحركة والحياة للكائن الحي..
 أو رضورية لليشء يف دوام وجوده كالقدرة عىل التغذي والنمو للكائن الحي..
 أو رضورية يف كامله مثل الصحة والسمع والبرص والقوة..
 أو غري رضورية يف وجوده وال بقائه وال كامله وإن كان وجودها خ ٌري من عدمها مثل
العلم بدقائق العلوم التي ال يرض الجهل بها أو الغنى املفرط..
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 أما الرش الوجودي :فليس رشا بالذات بل بالعرض من حيث أنها تتضمن وجوها للخري
يف نواح ووجوها للرش يف نواح أخرى ..مثال ذلك أن الظلم يصدر عن قوة تطلب الغلبة
والقهر ،وهي القوة الغضبية والتي خلقها الله ألجل صدور الغلبة عنها ،فليس يف ترتيب
وجودها أو فعاليتها رش ،بل الرش هو عدمها أو عدم فعاليتها فتكون النتيجة هي القهر
والضعف والعجز..
 لكن الرش الحاصل منها هو بالنسبة للمظلوم بفقدان نفسه أو ماله أو قدرته،
وبالنسبة للظامل من جهة وضع الغلبة والقهر يف غري موضعه ،فعدل به من محله إىل غري
محله ،ولو استعمل الغلبة والقهر عىل املؤذي الباغي من النسان والحيوان لكان خريا،
لكنه عدل به عن موضعه السليم..
 كمثل ماء جار يف نهر
إىل أرض يسقيها وينفعها،
فالخري والكامل يف جريانه
حتى يصل إليها ،فإذا عدل به
عن مجراه إىل أرض يغرقها
ويرضها ويخرب دورها كان
الرش يف هذا العدول ،وليس
يف النهر ومائه الجاري..
فهكذا الرادة والغضب أعني
بهام العبد ليحصل ما ينفعه
ويقهر به عدوه وما يؤذيه..
فإذا استعمال يف ذلك فهو
خ ٌري ،وإذا انرصفا إىل غري ذلك
كان رشا نسبيا إضافيا..
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 كذلك النار كاملها يف إحراقها ،فإن أحرقت ما ينبغي إحراقه فهذا خ ٌري ،وإن صادفت
رش إضايف بالنسبة إىل املحل املعني..
ما ال ينبغي إحراقه فأفسدته فهذا ٌ
 وكذلك الوطء فإن قدرة الفاعل وقابلية املفعول كامل ،ولكن الرش يف العدول به عن
املوضع الذي يليق به إىل محل ال يليق وال يحسن ..وكذلك حركات اللسان والجوارح كلها
جارية عىل هذا املجرى..
 فيظهر من هذا التقرير أن دخول الرش يف األمور الوجودية إمنا هو نسبي إضايف
وليس ذاتيا ،أي :بالنسبة والضافة وليس من جهة ذات اليشء نفسه ،فالسجود – عىل
سبيل املثال – يف ذاته ليس رشا ،لكنه إن أضيف لغري الله كان رشا بهذه النسبة والضافة،
رش ،بل ألجل نسبته وإضافته
رش ،ليس من جهة أن التعظيم يف ذاته ٌ
وكذلك تعظيم األصنام ٌ
لألصنام3..
والله أعلم..
 )3ملزيد من التفصيل انظر ابن القيم ،مصدر سابق ،ص412-382
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ملتابعة املوضوع عىل
منتدى التوحيد

ملراسلة/
د .هشام عزمي
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ثانيا
رش
معضلة مشكلة ال ّ
[مناظرة ثنائ ّية]
أ .عامر سليامن ،وامللحد /نيوتن

نظام املناظرة:
28

 مداخلة افتتاحية من نيوتن..
 مداخلة افتتاحية من أ .عامر..
 رد أول من نيوتن..
 رد أول من أ .عامر..
 رد ثاين وخامتة من نيوتن..
 رد ثاين وخامتة من أ .عامر..

الرشوط املسبقة للمناظرة:
 عىل كل مناظر أن يلتزم بأال يتأخر
كل رد له عن أسبوع واحد..
 عدم إغفال إلزامات محاوره والرد
عليها بدون إهامل بعضها..
 االلتزام باملوضوع ّية يف الطرح..
بدأت هذه املناظرة يف 7133/6/33
وانتهت يف 7133/2/6


مداخلة افتتاحية من نيوتن
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مداخلة افتتاحية من أ .عامر
بسم الله الرحمن الرحيم ،وأصيل وأسلم عىل من بمعث رحمة للعاملني و عىل آله
الطاهرين وصحبه األبرار املح ّجلني...
يدي ويلهمني طريق الصواب..
 بداية أسأل الله تعاىل أن يجري الحق عىل ّ
 أرحب بزمييل (نيوتن) وأقول :أهال وسهال يف هذه الوجبة الخفيفة من الحوار الذي
نرمي ألن يكون مثمرا ال (سلبيا) ولهذا البد عىل كل محاور أن يبني عقيدته (توجهه) يف
القضية أساس البحث (الرش)..
 مبعنى أنه يجب عىل (عامر) أن يوضح مفهومه للرش ومصدريته وفك الشكاالت التي
قد توهم التعارض ويفنّد قول محاوره مبا تحتمله أدوات العقل واملنطق وكام يجب عىل
زميلنا نيوتن أن يقدم ما قدم محاوره ليكون الحوار مبحثا مقارنا بسيطا بني النظرة
التوحيدية ) (Thesimمقابل النظرة اللحادية )..(Atheism
 وبناء عىل هذا التفصيل سأجعل
مشاركتي مبنية عىل ثالثة محاور:
 الرد عىل معضلة الرش.
 معضلة الرش يف اللحاد وهنا البد
أن يستفيض زميلنا يف بيان وجهة
نظره وتفنيد حجج محاوره رضورة.
 مفهوم الرش يف الديانة التوحيدية
(السالمية).

 الرد عىل معضلة الرش.
 بدأ زميلنا نيوتن بسؤال :هل
الرش موجود؟
 وكان جوابه بنعم ،وهذا ال
إشكال فيه عندنا حيث أننا متيقنني
من وجود رش قائم عىل مفعوالت الله
ال أفعاله ،بحيث أن إرادة الله الكونية
وسننه التي تحكم البرش = كلها خري وإن
كان بها (بعض الرش).
 يقول ابن القيم رحمه الله يف كتابه شفاء العليل:
 فالرش يف بعض مخلوقاته ال يف خلقه وفعله ،وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره كله خري،
ولذلك تنزه عن الظلم الذي هو وضع اليشء يف غري موضعه 3..
 و الله وضع كل يشء يف موضعه بحكمته وعلمه فأجرى الرش عىل بعض مخلوقاته لخري
أعظم وملعنى للحياة أفضل وأحكم.
 وهنا مثال للتوضيح :قَ َّد َر الله األمل عىل هذا الجسد من أول والدته إىل أن ميوت ،فهل
رش محض يف فعل الله تعاىل..؟
هذا ٌ
 ليس ولن يكون رشا محضا بل هذا األمل والتعب املمقدر عىل هذا الجسد تقويه من
الناحية العضلية = خري ،ويؤسس ملفهوم الرحمة والرتاحم بني البرش ،حيث مفهوم الرحمة
 )3شفاء العليل يف مسائل القدر والحكمة والتعليل ،المام ابن القيم ،صفحة ..361 - 318
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ال يتصور دون أمل وتعب وبضدها تتاميز األشياء ،واللذة مرتبطة يف األمل من حيث املفهوم
حيث ال تفهم اللذة دون معرفة األمل ،ومن حيث الشعور حيث أن النجاز بعد أمل و تعب
= شعور قوي باللذة ،ومثله يف الجوع إذا اشتد تكون لذة الشباع أكرب وأكرب..
 وعليه هذا يقودنا اىل نتيجة أخرى تفيد بأن
الرش واألمل مرتبطان يف مسمى (الحكمة) وهذا
ما غاب عن مفهوم زميلنا نيوتن حيث
تعامل مع مسألة الرش كأنها وحدة
منفصلة ليس لها عالقة يف مفهوم الحكمة
فأسس مجموعة من
والغاية والثنائيةّ ،
األسئلة الالمنطقية التي ال نسلّم بها أصال..

 النتيجة من الكالم السابق:
 أن الرش ليس محضا ،وتحت كل رش (عىل [مفعوالت الله] ال عىل أفعاله) هناك خري
بل وخريات.
 أفعال الله = ال رش فيها ألنها يف غاية الحكمة والحكام.
 الرش عىل املفعوالت وفيه تأسيس ملعنى الرحمة بل وملعنى الخري ،حيث أن الخري لن
يفهم لنا إال إذا كان هناك بعض رش !..فال ميكن عقال تخيل الواقع خريا محضا دون رش وإال
لبطل مفهوم الخري خاصة أن عاملنا تحكمه ثنائيات.

 قال زميلنا يف معضلته:
 هل يستطيع الله منع الرش ؟
وهل يعلم الله جميع الرش؟
وهل يريد الله منع جميع الرش؟ 
 و سأنطلق من الجملة األخرية لزميلنا[ :هل يريد الله
منع كل رش..؟] ..وربطها يف أن الله إذ مل يرد منع الرش كله:
أنه غري رحيم.
 البد وأن زميلنا يعلم أن من لوازم عقيدتنا أن الله
تعاىل يريد لحكمة ال لجهل وتعسف ،فالرادة مرتبطة
بحكمته وعلمه ،وعلمه ال يكون دون حكمته فعليه ،عند
التكلم عن الرادة والقدرة البد من ربطها بالعلم و الحكمة وإال
لقلنا أن نتكلم عن إله يعبث وهذا ممتنع ،والله عزوجل يقول:
الس َامء َواألَ ْر َض َو َما بَ ْينَ مه َام ال ِع ِب َني﴾..
﴿ َو َما َخلَ ْقنَا َّ
 النقطة الثانية :هل من لوازم إرادة الرش عىل املفعوالت أن يكون فاعله غري رحيم؟
طبيب قدمك لنقاذ حياتك
هذا منفك وليس بالزم واملثال الواضح الشهري عليه ،إذا قطع
ٌ
من [غرغرينا] ستقتل كل جسدك هل يسمى هذا الفعل عدم رحمة ألن به بعضا من
الرش..؟! هذا ال يلزم ،و لله املثل األعىل حيث أن ما سمح به من رش عىل مفعوالته (ال
أفعاله) من جنس الخري املتمثل يف معنى العدل ،وحرية الرادة التي سأتكلم عنها يف
النقاط الالحقة ،فلوال وجود الرش يف املفعوالت مل يكن هناك معنى للخري ولن نفهمه،
وعليه يكون مفهوم الرش يف هذه الدنيا خري لنا ورحمة لنا ألنه دون هذا املفهوم لن نعرف
معنى للخري!..

33

34

 مثال آخر :األوجاع واخآالم التي تعتيل
األسنان عىل سبيل املثال تعترب محفزا
) (stimulateللتنبيه أن هناك خطرا عىل
األسنان فنسارع ملعالجتها ،أضف إىل ذلك
فلسفة الدين التي ال نهملها ،أن يف األمل الناس
تعود إىل الله ،و يرفع الله درجاتها حيث استفاض
رسول الله صىل الله عليه وسلم عن كالمه لحب
الله ألهل البالء ،وكم من عائد إىل الله وإىل رحابه
وسعته..
 و تفسري الدين بسبب مرض أو بسبب موقف
= أعلم أن هذا ال يهمك لكن يهم كل مؤمن ويعلم
أن هذا من رحمة الله فحرص الرحمة يف الشعور
الدائم بعدم األمل فيه تصور وحدوي لإلنسان وكأنه آلة
بيولوجية ،وهذا ال نقره.
 فعليه ليس بالزم إذا كان الله ال يريد منع الرش عىل مفعوالته أال يكون رحيام وعليه
يبطل سؤال زميلنا ،و ألن إرادة بعض الرش يف املفعوالت والرحمة ال تناقض بينهام أصال،
بل هذا من صلب الحكمة والسنن الكونية التي ال تمف َهم إال إذا قلنا باملعنى املتجاوز
لإلنسان ووجود الله ..كيف هذا؟
 القول الذي يريد إعدام الرش كليا يف العامل البد وأنه يتكلم عن[ :عامل متامسك بشكل
عضوي ،ال تتخلّله أي ثغرات ،وال يعرف االنقطاع وال الثنائيات ،خاضع لقوانني واحدة
كامنة فيه ال تفرق بني النسان وغريه من الكائنات ،فهو عامل يتسم بال َوحدويّة املادية
الصارمة وهذه كلها صفات (الطبيعة /املادة)]..

 وهذا يعني باختصار عاملا
خاليا من املعنى ،ال يوجد فيه
ال خري وال رش وال صحيح
وال خطأ ،وهذا مضاد
للحكمة البرشية فكيف
بالحكمة اللهية..؟!
 أم يريد زميلنا نيوتن عاملا
بال حكمة يكون فيه فعل الكراه
بديال لفعل حرية االختيار؟ ألن يف هذا
العامل الذي يريده زميلنا نيوتن األفعال متساوية ووحدوية( ..وسأستفيض إن شاء الله يف
الكالم عن هذا املفهوم يف النقطة الثانية التي هي معضلة الرش يف اللحاد)..

نتيجة لهذا الكالم:
 أن إرادة الرش عىل املفعوالت وعدم منعه ال يستلزم أن يكون الله ليس رحيام بل
مفهوم الرش الذي سنَّه الله يف كونه عىل مفعوالته رضوري لفهم معنى الخري وهذا الفهم
البد أنه = رحمة وخري للبرشية لعدم السقوط يف ال َوح َدويّة املادية التي ال تق ّر ال بخري وال
برش وال مبعنى!.
 بناء عىل هذه النتيجة نعود لسؤال زميلنا نيوتن[ :هل يستطيع الله منع الرش..؟]
إذا كان زميلنا يقصد أن[ :هل يستطيع الله أن يخلق عاملا ال معنى فيه ،خاليا من املعنى،
األفعال فيه ال يعرف منها خري وال رش وال تحكمه أي ثنائيات]...
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 نقول مبا أن الله إرادته مرتبطة يف حكمته فلن يقرر عاملا ماديا وحدويا ال معنى فيه
بال حكمة وبال عقل وبال فهم إال إن كنت تريد أن تعبد إلها متوحدا مع مخلوقاته ح ّال
بهم وهم يحلون به بحيث ال يوجد هناك أي ثنائية بني خالق /مخلوق ،إنساين /مادي،
فيكون العامل منزوع العقل واملنطق ،وهذا ال يقره العقل وال يساعدك عليه الواقع..
 فعليه سؤالك (ناقص) والصحيح أن تقول :هل يستطيع الله أن يكون حكيام بال
حكمة بحيث يقر كونا ال معنى فيه وال رش فيه وال صحيح وال خطأ..؟
 وهذا بال شك تناقض ،حيث ال يجتمع أن يكون الله حكيام وغري حكيم وال يرتفع
حسب أبسط أسس املنطق = فاملتناقضان ال يجتمعان وال يرتفعان..
 وأما السؤال الخاص بـ :هل يعلم الله الرش..؟ نعم يعلم الرش عىل مفعوالته وأنها
من لوازم حكمته ويعلم أن إرادة الرش عىل هذه املفعوالت ال تعني أنه ليس رحيام،
فعليه :الله عليم رحي ٌم حكي ٌم ال ينقصه علم الرش ليك ال يعلم وال ينقصه حكمة ليك يريد
ما ال تنقصه حكمته..
 أنتقل اخآن مع زميلنا نيوتن إىل :هل
يستطيع الله خلق كون دون
رش..؟ واألسئلة املتفرعة عن
هذا السؤال األساس ،وأهم
هذه األسئلة الفرعية بنظري:
[ملاذا مل يخلق الله كونا بدون
رش..؟] ..وبعدها افرتض إجابة
محاوره وأجاب :بسبب حرية االختيار
فرد بسؤال بعده[ :هل يستطيع الله أن
يخلق كونا فيه حرية االختيار دون رش..؟]..

 سأنطلق بسؤال زملينا:
[هل يستطيع الله أن يخلق كونا فيه حرية االختيار دون رش..؟].ز
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 يقول األستاذ محمد أبوزيد يف موضوع له بعنوان (لجا مم العقول):
م
الصواب وينش مده ،يجب أن يمق ّد َم
يستهدف
 أي نوع من الدراك أو التفكري أو التعبري
َ
الصواب أوالخطأ :أي مهويّات تمشكّل أحكاما
تقبل
عبارات مفيدة ،أي تعبريات ذات معان م
َ
منطق ّية حتى لو اتخذت هذه ال مهويّات أي شكل من أشكال التعبري :كالشارات أو التعبريات
السلوكية ،ومل تتخذ شكل الجمل اللغوية أو القضايا املنطقية.
 والتحقيق املنطقي :هو الحكم بالصواب أو بالخطأ
عىل أي أفكار أو تعبريات مفيدة :أي تشكل مهـويّات
منطقية ...فإن قال قائل مثال :أنه يوجد مثلث له أربعة
أضالع!! ..فإن كالمه يمشكل تناقضا مبارشا كامال يف
الهويات يجعله لغوا مختلِطا يجب رفضه منطقيا :أي
أنه ال يوصف بالصواب أو بالخطأ منطقيا أصال،
بالرغم من أنه يوصف بالخطأ من حيث التعبري
يتضح املقصود برضورة
اللغوي .!!..ومن ذلك،
م
التعامل يف مجاالت استهداف الصواب والخطأ
بتحديدات ،أي ب مهـويات تقبل التحقق
املنطقي3 ..
 )3رابط املوضوعhttps://www.facebook.com/notes/moham...51384142858461 :
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 وأقول يا زميلنا العزيز وهل تستطيع أن (تمص ّور لنا هذا العامل الذي به حرية اختيار
وال يكون فيه رش) إذا قلت نعم فأكرمنا به ،وإن قلت ال ،قلنا :أول مباحث العقل واملنطق
هو طلب التعريف (التص ّور) ومن ثم طلب الدليل (التصديق)..
 فإن كنت ال متلك تصورا لهذا العامل الذي تتكلم عنه فكيف تطالبني أن أثبته (أي أن
أقيم الدليل عىل استطاعته)!..
 وعليه أنت مطالب يا صديقي:
 أن تمع ّرف لنا هذا العامل (كونا
فيه حرية االختيار دون رش) أي
دون ثنائية ،وكيف سنفهمه؟
وهل العقل له قدرة عىل تصوره
أم هو من جنس املستحيالت..؟
 كيف سيكون هناك معنى
يف هذا العامل املنزوع من
الثنائيات.؟
 كيف سنقيم العدل به..؟ وما
القانون الذي سيحكمه..؟ وهل هناك
جرمية به..؟

 إذا مل تستطع أن تقدم تصورا عن هذا العامل
(فدعوتك ال يطيقها العقل واملنطق ،وال يتسع لها
الواقع)3..
 بالضافة أنه ال ميكن تحقيقه منطقيا ،فإنه ال يحتمل
الصواب والخطأ ،بل ويعمد إىل إلغاء الخطأ الذي هو فصل
نوع الرش ..فأنت كام يقول األستاذ محمد أبوزيد ال تقدم
من
عبارات مفيدة ميكن فحصها..
 أضف اىل ذلك أن الرش نوع من جنس حرية
االختيار ،وعليه السؤال الذي كان يجب أن
تسأله:
 هل يستطيع الله أن يخلق إنسانا حرا
(يستطيع االختيار بني ثنائيات ،خري /رش،
صحيح/خاطئ) دون أن يكون حرا..؟
 هل يستطيع الله أن يخلق إنسانا ممختارا دون أن يكون له حرية اختيار..؟
 هل يستطيع الله أن يخلق إنسانا مستطيعا دون استطاعة..؟
 هذا سؤالك بعد أن تفككه بشكل منطقي ،وعليه سؤالك غري متصور (حيث ال ميكنك
تصور عامل دون ثنائيات) ،ومتناقض حيث أنه جمع بني القدرة وعكسها !..وهو مستحيل
ممتنع ،فليس لكل سؤال جواب يا صديقي بل لكل سؤال صحيح جواب..

 )3الدكتور عبد الوهاب املسريي ،العلامنية ،والحداثة والعوملة ،صفحة .318

39

40

 وإذا عدنا إىل سؤال زميلنا :هل يستطيع الله خلق كون دون رش..؟
أجبت باالستفصال حيث أنه:
 م
 إن كان يريد كونا واحدا ماديا ال رش فيه وال معنى فيه = ممتنع وهو مستحيل..
 أما إذا قال :يريد كونا دون رش وفيه حكمة ،قلنا له هات تصورا للحكمة يف عامل
مادي واحدي ال يقر بثنائية ،إن أىت لنا بتصور لهذا العامل فيكون سؤاله صحيحا وإال سؤاله
ال يحتمله الواقع وال يتصوره العقل أصال.
 يبقى سؤال واحد بنظري أريد الجابة عنه أال وهو:
إذا الله علم ماذا سنفعل هذا يعني أنه ال حاجة لالختبار ؟
 الجواب بكل اختصار:
 أن الله ال يعمل مبفهوم الحاجة أصال ،ألن صاحب
الحاجة هو صاحب عوز ،أما الله العامل الحكيم ال يترصف
بناء عىل حاجة ،بل يترصف كام يشاء ومشيئته مرتبطة
بحكمته ..وعلمه وحكمته البد أن يظهر لهم أثر ،واختبارنا
من هذه األثار..
 إذا قلنا أن هناك برشا عليام (بالقوة) وال تظهر عىل هذه
الصفة آثار (بالفعل) ..ماذا سنعتربه؟ ..بال شك سفيه وعابث ..وإن
كان هذا ممنوع عن عامل أهل البرش فهو ممنوع عن
الله تعاىل..
 وسأقلب السؤال اخآن :ماذا لو مل يكن الله
عليام تام العلم والقدرة ماذا سيكون حالنا وحال كوننا..؟

 سأدع كارل بوبر وجاك مونود يجيبوننا :يقول بوبر:
 إن احتاملية ،أو نزوع ،أي ذرة مأخوذة عشوائيا يف العامل ،إىل
أن تصبح (خالل وحدة مختارة
من الزمن) جزءا من كائن عضوي
حي ،كانت دائا ومازالت ال تفرتق
عن (صفر).
لقد كانت صفرا بالتأكيد
قبل ظهور الحياة ،وحتى
بافرتاض وجود كواكب كثرية
ميكن أن تقوم عليها الحياة،
فالبد أن يبقى االحتامل
املذكور ضئيال إىل غري حد..
 ويقول جاك مونود  :لقد كنا غري قابلني للتنبؤ قبل ظهورنا3 ..

 فبوبر وجاك مونود يقدمون استحالة أن نكون أتينا من صدفة ال تعلم شيئا ،الباقي أن
هناك عليم قادر عىل إنفاذ علمه بهذا الكون ،وال داعي للكالم عن الكائنات الفضائية ،ألنه
تسلسل ممتنع..

 )3يراجع السالم يتحدى ،وحيد الدين خان.
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 فعليه رفض علم الله ألنه يختربنا يمش ِكل أكرث
بكثري من القرار بعلمه سبحانه ..بل ال إشكال يف
علمه واختبارنا أصال[ ،فالله عامل أنه سيخلق برشا
وعامل أنه سيعطيه حرية اختيار وعامل مباذا
يختار ،وأراد أن يخلق هذا املخلوق مبشيئته
الحكيمة دون حاجة أو عوز]..
 فرفض علم الله التام بهذه البساطة أظنه
غري الئق يا صديقي نيوتن فلنتواضع قليال
ونفحص مقولة (ما نكون نحن والعامل من دون
إله عامل)..؟؟!
 هل ستتنفس ساعة إذا انعدم هذا السؤال؟ هل
ستجد األرض متهيئة لك وأنت يف بطن والدتك؟ ملاذا
لك أنف وأنت يف بطن والدتك ال تستخدمه ولكنه
ممع ّد بدقة ليشء بعدي ،هل لو مل يكن هناك عامل
فيام بعد ،وجدت أنت وظيفة ألنفك أو ليدك أو حتى
ملنطقك وحجتك..؟!
 قليال من التواضع يا صديقي..
 الخالصة :مجل إشكال الزميل نيوتن أنه يريد عزل مفهوم الرش عن الحكمة وهذا
ممتنع ،ويقيم عىل أصله أسئلة تصل بنا اىل التناقض.
 وأقول :لن تجد حال لشكالية الرش إال بإرجاعها إىل حكيم ق ّدرها لخري أفضل منها وإال
ما تفسري اللحاد للرش..؟؟

 معضلة الرش يف اللحاد:
 يتجه اللحاد عموما إىل إيعاز
النسان إىل العامل الطبيعي املادي أي
(التجريبي)..
 وهذه الفلسفة املادية هي
املذهب الفلسفي الذي ال يقبل
سوى املادة باعتبارها الرشط
الوحيد للحياة (الطبيعية
والبرشية) ..ومن ثم فهي ترفض
الله عىل أنه رشط من رشوط
الحياة..
 وكام أنها ترفض النسان نفسه وتق ّر
بعدم قدرته عىل تجاوز النظام
الطبيعي/املادي..
 ولذا فالفلسفة املادية ترد كل يشء يف العامل (النسان والطبيعة) إىل مبدأ مادي
واحد ..ويرتتب عىل هذا املفهوم اللحادي غري التجاوزي أن يكون النسان فيه إنسانا
طبيعيا ،أي أن سقف وجوده ووعيه هو سقف الطبيعة املادية..
 ويتفرع عن هذا النسان الطبيعي :النسان االقتصادي ،الذي يحركه ويحدد سلوكه
حب مراكمة الرثوة أو عالقات النتاج ووسائل النتاج ،كام يتفرع عنه :النسان الجسامين
الذي تدفعه غدده أو جهازه الهضمي أو العصبي أو التناسيل إىل أن يم َرد اىل ما هو غري
إنساين ،وأنا أذهب إىل أن هذه هي خطيئة املادية والعلامنية الشاملة..
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 فهي ال تكتفي برد بعض أبعاد النسان إىل املادة وإمنا ترص عىل رد النسان يف كليته
إىل عامل الطبيعة/املادة ،فتنزع القداسة عنه وتراه عىل أنه مادة محض..
 وعليه فإن من يرص عىل أن األصل املادي هو من أظهر عنارص متجاوزة للامدة مثل
[الوعي] و[العقل] و[الغائية] ...هو يف نهاية األمر ينسب للامدة مقدرات غري مادية3..

 العقل كعنرص متجاوز:
 : Interactionism نظرية اتبعها بوبر وأكلس لتفسري العالقة بني العقل والدماغ..
وهذه قررها بانفيلد أيضا ..وصفها أكلس بدقة (the brain-mind liaison) :أي الوصول
بني العقل والدماغ ،وعليه فبانفيلد نتيجة ملراقبته ملئات املرىض ينتهى إىل أن عقل املريض
يراقب املوقف مبثل هذه التجرية:
 عندما جعلت أحد املرىض يحرك
يده بوضع اللكرتود عىل القرشة
الحركية يف أحد نصفي كرة
دماغه كنت أساله مرارا عن
ذلك وكان جوابه عىل
الدوام[ ،أنا مل أحرك يدى
ولكنك أنت الذى حركتها]
وعندما أنطقته قال[ :أنا مل
أخرج هذا الصوت أنت سحبته
منى]..

 )3الدكتور عبد الوهاب املسريي ،العلامنية ،والحداثة والعوملة ،صفحة ص 71إىل ص.72

 فالنظر مبثل هذه العزلة والطريقة النقدية (أن يعلم أين أنا من حرك يده وأنطقه)
= البد من أن يكون شيئا آخر يختلف كليا عن فعل األعصاب الالإرادي ..ومع أن مضمون
الوعى يتوقف إىل حد كبري عىل النشاط فالدراك نفسه ال يتوقف عىل ذلك..
 وهذه تفيد أن العقل يشء مفصول عن الدماغ (املادي) مع وجود العالقة الرضورية
بينهام3 ..

 األخالق كعنرص متجاوز:
 يقول إميانويل كانت:
 إن شيئني ميآلن عقيل بالعجاب
والجالل املتجددين واملتزايدين عىل
املرصعة بالنجوم من
الدوام :الساموات ّ
فوقي ،والقانون األخالقي الداخيل ،فاليشء
األول يرتبط مبشكلة معرفتنا بالعامل
الفيزيايئ ومشكلة مكاننا يف العامل ،والثاين
يتصل بالذات غري املرئية :بالشخصية النسانية
(والحرية النسانية كام يبني) األول يلغي أهمية
النسان إذا نظرنا إليه كجزء من العامل الفيزيايئ والثاين يعيل قيمته اىل غري حد بوصفه
كائنا ذكيا ومسؤوال 7 ..
 ويقول عىل عزت بيجوفتش  :التكلم يف حقيقة الحدث املأساوي هو ميتافيزيقيا
خالصة ألنه بدون تجاوز ال توجد مأساة ،يوجد فقط الحدث املادي ..
 )3كارل بوبر ،النفس ودماغها ،ترجمة الدكتور مصطفى عادل صفحة .16
 )7يراجع كارل بوبر النفس ودماغها صفحة  331ترجمة الدكتور عادل مصطفى .ويراجع العلم من منظوره الجديد ،روبرت م
أغروس وجورج ن .ستانسيو .ترجمة د .كامل حالييل.
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 ومن آخر جملة لبيجوفتش أسأل زميلنا:
46

 ما تعليلك لوجود الفعل املأساوي
إلحاديا؟
 هل هناك لهذا الفعل املأساوي من
االغتصاب والقتل ...إلخ ،رضورة يف عامل
اللحاد؟
 كيف تعلل رفض البرش للرش إذا
كان عاملنا إلحاديا ال تجاوز فيه؟
 هل هناك من معنى للفعل
األخالقي يف اللحاد؟
 وأخريا مبا أن العقل
والوعي ال ميكن ردهم إال لقيمة
متجاوزة حسب كارل بوبر ،وإكلس
عامل األعصاب الشهري ،وبانفيلد عامل
األعصاب الذي رسم مخططات الدماغ ،بناء عىل
ذلك...
 كيف ميكن فهم الرش يف عامل واحد ال يعرتف بيشء متجاوز..؟
 وأما السؤال األخالقي فهو واضح ،وينتظر منك إجابة لتقدم لنا نظرتك للرش وتعليلها
وتفسريها إلحاديا ..يا صديقي.

 مثال للتوضيح:
شخص وهو يحاول أن يغتصب فتاة ومتكن منها وإذا بضمريه
مينعه من الكامل ويخرج نادما مقهورا ،وشخص آخر أت ّم
االغتصاب وتلذذ وأنتج عددا جديدا (يعنى الحفاظ عىل النوع
وهذه قيمة داروينية أخالقية بامتياز) من البرش من هذه
األنثى التي رضخت غصبا لألقوى....
 كيف تفرس الفعلني السابقني إلحاديا؟
 هل فعل االغتصاب الذي سيحافظ عىل النوع وسيكرثه ممنوع
أخالقيا وما تعليله عىل مستوى اللحاد؟
 ما معنى الظلم يف عامل اللحاد؟

 تفسري كارل بوبر للّغة يبطل خوارزمية زميلنا نيوتن:
 يفرس كارل بوبر ) (karl popperاستنادا إىل تفسري أستاذه  Karl Bühlerاللغة بناء
عىل ثالث وظائف:
 الوظيفة التعبريية :عبارة عن تعبري خارجي عن حالة داخلية وهذه حتى أجهزة
الراديو أو إشارات املرور تستطيع أن تطلق تعبريات بسيطة عنها ،الحيوانات كذلك
والنسان أيضا ..بل حتى أي فعل تفعله هو شكل من التعبري الذايت.
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 وظيفة الشارة أو النرش:
عندما يؤدي تعبرينا الذايت
(سواء اللغوي أو غريه) إىل رد
فعل يف الحيوان أو النسان ميكننا
أن نقول أنه أخذ مأخذ الشارة.
 الوظيفة الوصفية :تتضمن
النوعني السابقني ولكن ما مييز
هذه الوظيفة عالوة عىل التعبري
والتواصل (اللذيْن قد يصبحان جانبني
للموقف غري مهمني عىل الطالق) فإنها
تصنع عبارات ميكن أن تكون صادقة أو
كاذبة :أي تدخل معيار الصدق والكذب.
 وأضاف اليها بوبر الوظيفة الجدلية  (argumentative):تضيف الحجة إىل الوظائف
الثالث مع إدخال قيمتيها :الخطأ والصواب.
 املادي أو الفيزيايئ عىل رأي بوبر ال يستطيع التعامل إال مع الوظيفة األوىل والثانية
فقط ،حيث أن الفيزيايئ سيجعلها مقابلة لحالة املتكلم = لها وظيفة تعبريية فقط وأما
السلويك فسيعتربها جزءا من التواصل ورد الفعل ال أكرث..
 وما يرتتب عىل قول هؤالء كاريث (كام يسميه بوبر نفسه) حيث أنه  -أي هذا الرأي
 يغفل كل ما هو مميز للّغة البرشية ومفرق لها عن لغة الحيوان :أي قدرتها عىل صنععبارات صادقة وكاذبة ،وإنتاج حجج صائبة تقوم عليها النظريات العلمية واملناظرات
الحجية ،وحجج كاذبة يتم تفنيدها بالفحص العلمي..

 وهذا الغفال من شأنه بالرضورة أن يحجب عنا رؤية الفرق بني الدعاية والرتهيب
القويل والحجة العلمية3..
49

 وأشار بوبر اىل نظرية نعوم تشومسيك يف اللغة:
 التي يتحدث عنها باعتبارها
معجزة وباعتبارها ظاهرة ال ميكن
تفسريها ماديا ،وإمنا يف إطار منوذج
توليدي يفرتض كمون القدرة
اللغوية يف عقل الطفل ..وهذا
الكمون يعني أن العقل ليس مجرد
املخ :مجموعة من الخاليا والنزميات7 ..

 يعنى أن الخطأ يف عامل الطبيعة = ثغرات،
واالعرتاض عىل هذه الثغرات هي تجاوز لهذه املادة
وإال لو كانت تامة كاملة ملا كان هناك معنى للخطأ ،وعليه الرش مهم للخطأ = الرش
مفهوم متجاوز = كيف تسأل عن مفهوم متجاوز للواقع املادي إال أن تعرتف باملاوراء..؟!
 أنتظر إجابتك..

1) Immanuel kant. 1788. Beschlub. pp 281-285.
 )7عيل عزت بيجوفتش ،هرويب إىل الحرية ،صفحة .93
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 وبناء عىل تفسري بوبر يكون الصدق والكذب ،والخطأ والصواب رضورة للبناء
الحججي واملنطقي ..أي أن البناء الخوارزمي الذي قدمه زميلنا نيوتن هو قيمة تجاوزية
فوق مادية عند بوبر..
 وال يشك عاقل أن مفهوم
الخطأ والصواب ،والصحيح
والكذب يعتمد يف أساسه عىل
وجود الرش والثغرة يف هذا
العامل..
 وعليه نقول لزميلنا
نيوتن هل ستستطيع بناء
منوذجك املعريف هذا يف عامل ال
يوجد فيه ثنائيات :خري ورش ،صحيح
وخطأ..؟ يا زمييل حتى منوذجك هذا امليلء
باملغالطات يحتاج إيل قيم متجاوزة وإىل مفهوم الرش
حتى تمقام أسسه !..وبعد هذا تنكر عىل املؤمن اعتقاده بأن يف الرش ِحكم ال يعلمها إال
من كتبها عىل البرش!..
 يف عامل ال رش فيه ،ال ثنائية فيه سيكون منوذجك ،معرفتك ،صوابك وخطأك قيم ال
معنى لها وال وجود لها بل هي العدمية التامة واالستحالة الكاملة !.
 فهل هذا ما تريده يا زمييل.؟!


رد أول من نيوتن
الزميل عامر أهال بك..
 أبدأ من حيث انتهيت يف موضوع اللحاد..
 أنا بينت يف موضوع منفصل يف هذا املنتدى املصدر الطبيعي لألخالق لذلك ال حاجة
لإلعادة يف هذا السياق وميكنك زيارة موضوع األخالق هنا:
http://www.eltwhed.com/vb/showthread...E1%E6%E5%ED%C9
 ثم عىل فرض أن العامل الطبيعي ال يفرق بني الخري
والرش فهذه ليست مشكلة بل هذا حل أيضا
ملشكلة الرش..
 املشكلة ال تحصل إال عند الزعم
بأن الكون يحكمه إله كيل القدرة
والعلم والرحمة ثم تجد هذا الكون
ميتلئ بالرشور ...هذا األمر يجعل الرؤية
اللهية متناقضة داخليا ..لذلك تكون باطلة
بغض النظر عن صحة البدائل املتوفرة من
عدمها..
 ردك عىل املشكلة وعىل األسئلة مل يحل شيئا يا
صديقي...
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 فأوال :أقررتَ بوجود الرش لكنك ال تريد نسبته لله مبارشة لكن
بطريقة التفافية ..وهذا ال يحل االشكال ألن
كون هذا الرش ليس محضا أو لحكمة ال يعلمها
أحد ال ينفي أن هناك رشا خلقه الله أو سمح به
بطريقة أو بأخرى..
 ثانيا :مثال الطبيب والغرغرينا مغلوط ..ألن الطبيب محدود
القدرة والعلم والرحمة يف آن واحد ..فالطبيب قد ال يجد حال إال
ذلك وهو مل يكن السبب يف املرض ..لكن الله يستطيع أن يشفي
الغرغرينا دون مشاكل..
 بل يف نظرتك أنت أن الله هو نفسه الذي خلق وصمم البكترييا
مين عىل الناس
املسببة لهذا املرض ..فهل يعقل أن يخلق هذا الرش ثم ّ
بأن يشفيهم منه ،فضال عن أن مي ّن عليهم بقطع أرجلهم حفاظا عىل
حياتهم؟ هذا شبيه بأن يقوم أحدهم بجرحك ليبيعك ضامدات..
 ثالثا :تقول أن عاملا ال رش فيه غري ممكن منطقيا ألنه يتعارض مع
حكمة الله ..وأنا أقول أن عاملا فيه رش غري ممكن منطقيا كذلك ألنه
يتعارض مع قدرة وعلم ورحمة الله..
 يف الحقيقة يا سيدي أن الصفات التي تنسب لله تجعل وجود أي يشء آخر غري
ممكن ،وجود الكون نفسه هو دليل عىل عدم وجود الله ..أي كيان كامل الصفات هو
يشء ال يحتاج أي يشء آخر ووجوده منفردا هو الحالة األمثل والتي تقلل الرش إىل الحد
األدىن..

 قيام هذا الكيان بخلق أي يشء آخر ليس عىل نفس مستواه هو من الصفات كلها،
فهو بذلك يزيد من الرش الكيل ال محالة ..لذلك وجود أي كون ليس عىل درجة كاملة من
الصفات ينفي وجود الله..
 رابعا :تقول أن كونا بدون رش مع حرية اختيار غري ممكن منطقيا ..وهذا الدفاع
يفشل من جهات عديدة:
 نعم ميكنني أن أتصور حرية اختيار بدون رش ..ميكن أن يكون هناك خري وال خري،
الخري نافع والالخري غري نافع لكنه غري ضار يف نفس الوقت ..الخري يسبب املتعة واالخري
يحرم من املتعة لكنه اليسبب معاناة أو أمل..
 لو افرتضنا أن بعض الرش رضوري فهذا ال يفرس كمية الرش املهولة كام و نوعا ..ال
نحتاج لقتل ماليني البرش لندرك أهمية الحياة..
 هذا الدفاع يتحدث فقط عن الرش األخالقي وال يعالج الرش الطبيعي ..فمـا حاجـتـنا
إىل الزالزل والرباكني والنيازك واألمراض
الفتاكة لتكون عندنا حرية اختيار؟
هناك رش ال عالقة لإلنسان به
أساسا ،مثل الحيوانات التي
تفرتس بعضها البعض أو
التي متوت جوعا وعطشا
ومرضا أو غري ذلك،
وهناك رش متعلق
بالنسان لكن ال حرية اختيار له فيه
كذلك مثل األمراض والتشوهات
الخلقية الطبيعية..
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 خامسا :حول رضورة اجراء االختبار وخلق الحرية للرش ال زال التساؤل قائا إذا كان
الله يعلم مسبقا مبن سيفشل ومن سينجح فلامذا يسمح بالرش فعليا ليعطي الناس حرية
اختيار؟

 واحتجاجك بأن الله يريد أن يظهر صفاته مثل
الشخص العليم ليتباهى بها ييسء لله وهو مثل الطبيب
الذي يقول أنا أريد أن أنقل مرضا صعبا لك حتى أثبت لك
أنني أستطيع عالجك منه!..


رد أول من أ .عامر
بسم الله الرحمن الرحيم..
والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آله الطاهرين وصحبه أهل الحق والدين..
 بداية ليست من أدبيات البحث العلمي أن أرصف وقتا يف البحث واملراجعة لرساء
وسرب املعاين يف اللحاد ورد كل اعرتاضات زمييل املحاور ..ثم يحيلني الزميل إىل موضوع
عام دون أن يرد عىل إشكالية واحدة من الشكاليات التي طرحتها عليه!..
 لقد تتبعت معضلتك فقرة فقرة ،وفتتّها وأزلت
االعرتاضات املتوهمة التي رسمتها من وحي خيالك
الذي سأدلل عليه من نص (كالمك) !..فكان أقلها يا
صديقي (نيوتن) أن تعطي نفسك من الوقت ومن التفكري
ما تتبع فيه رد خصمك وتبني ما أخطأ به حتى ينضج الحوار
ويخرج عن دائرة السلبية التي أرشت إليها يف مداخلتي
السابقة..
 وألين ال أطيق طريقتك يا صديقي سأتتبع قولك يف
املوضوع الذي أحلتني عليه وأفتته كام فعلت يف مداخلتي
السابقة وطلبي الوحيد منك :تريث قبل الرد وأش ِعر من
يطالع املوضوع أننا ال منارس ترفا فكريا ،بل القضية
أخطر من أن تعالج بالهروب السلبي الذي يعني:
إذا تعرضت ملعضلة موهمة فهذا يعني أنه ال يوجد
إله !..فيا سبحان الله والله املستعان..
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 بدأ زميلنا يف مشاركته عن األخالق بهذا العنوان:
 تعريف الصواب والخطأ األخالقي وكيف منيز بينهام؟ 
 وهنا يقر الزميل ثنائية الصواب والخطأ دون أن يعطي لها مسوغا إلحاديا ،ملاذا هناك
صواب وخطأ أصال حيث لو كنا يف عامل مادي متطور يف نسق مطرد مكتف بذاته دون إله
= لن يكون هناك معنى للصواب والخطأ ألنه عامل واحد ال ثنائية فيه ،فكيف سيغري زميلنا
هذه الثنائية وهذه الثغرات يف العامل اللحادي..؟! كنت وما زلت أنتظر!..
 وأعيد عليك إشكاالت كارل بوبر التي مل تتفضل حتى وتعلق عليه وموضوعك الذي
أحلتني عليه مل يتعرض لهذه الشكالية البتة ومع ذلك مررت عليها مرور الكرام فلامذا يا
صديقي..؟ 3
أين جوابك عىل هذه الشكالية يف املنظومة اللحادية وكيف ستقيم منوذجك الحججي
دون القرار بالثغرة املادية واملعنى املتجاوز فوق املادي حسب قول بوبر..؟ ال زلت أنتظر
الجابة!..
وأزيدك تجربة أخرى من بوبر خاصة بـ(بسمة الطفل):
 يقول كارل بوبر :ابتسامة الطفل،
هذا النوع من الفعل شبه غايئ
 quasi-teleologicalيوحي بأن
الطفل يعمل بالتوقع القبيل:
 a prioriسيكولوجيا بأنه محاط
بأشخاص بوسعهم أن يكونوا ودودين
أو عدائيني ،أصدقاء أوغرباء ..هذا يف ما
أظنه يأيت سابقا للوعي..
 )3وهي الشكاليات املطروحة يف الصفحات  11 ،48 ،49 ،42 :من هذا الكتاب.

 هذه املعرفة القبلية التي يقر بها بوبر والتي تشري إىل معرفة الطفل بالناس الودودين
واللطفاء = هل تجد لها تفسريا يف عاملك املادي املتناسق املنبثق من املادة..؟
 هل تفسري عبقري فلسفة العلم يتناسب مع هذا التعليل لك يف موضوعك الذي
أحلتني إليه !..والذي قلت يل به:
النسان ينجذب لألشخاص اللطفاء الرحامء الكرماء األوفياء الصادقني ويشعر
باالطمئنان والسالم حولهم وينفر من القساة البخالء الكذابني..الخ ويشعر بالخوف
حولهم ،لذلك إن أراد أن يكون مع الصنف األول فال بد أن يتحىل هو نفسه بنفس
الصفات
 هل تفسريك الذي بني قوسني يستطيع أن يفرس ضحك الطفل الذي يعرف مبوجب
فطرته من هم اللطفاء ومن هم أهل الغلظة معه..؟! لننتظر الجواب..
 نقطة أخرى تخرم مفهوم الصواب والخطأ
عندك (الصيغة املطورة لربهان هالدان للامدية):
يقول هالدان:
 إذا كانت املادية
حقا فلن ميكننا أن نعرف أنها
الحق فإذا كانت آرايئ نتاج عمليات
كميائية تجري يف دماغي ،ستكون محددة
بقوانني الكيمياء ال بقوانني املنطق
البرشي ..
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يزيد عليها كارل بوبر مفهوم الصواب والخطأ فتصبح املعضلة :كيف للكيمياء التي
تعمل آليا أن تنتج منطقا صحيحا وخطأ عىل املستوى البرشي مبعنى األمل واللذة ،ومبعنى
الخري والرش ،واألخالقي والال أخالقي..؟؟ من أين اكتسبنا مفهوم الصحيح والخطأ لتطوير
النظريات والحكم عىل أفعال البرش..؟؟
 عىل فرض القبول بأن الخاليا هي التي تنتج الفكر وسلوكه فنطرح سؤاال[ :هل النسان
متحكم أو مدرك لحركة هذه الخاليا]..؟
 إلزام هذه الشكالية :مبا أننا نقر أننا
اخآن ال نشاهد حركة هذه الخاليا وال
تفاعالتها فهي خارج الحيز الدرايك
لنا وخارج سيطرتنا ،وعليه سيكون
أي فعل يصدر من النسان منتفيا
للقصد أيضا ألن حركة هذه
الخاليا وتفاعالتها خارجة عن
إرادته وعن إدراكه ويرتتب عىل
هذا اللزام نفي أي حكم بالخري أو
الرش عن أي فعل إنساين ألن القصد
ممتنع مع تحكم هذه الخاليا بشكل
غري ممدرك عىل أفعال النسان وسلوكه!..
 ثم يقول زملينا يف املوضوع الذي أعادين له  :التعريف الذي ميكن أن يوافق عليه
غالبية البرش أن الصواب األخالقي هو ما يسبب السعادة والصحة والرفاهية ويقلل الرضر
واملعاناة غري الرضورية بينام الخطأ األخالقي هو ما يسبب الرضر واملعاناة غري الرضورية
ويقلل السعادة والصحة والرفاهية 

 ما هذا التعريف الهجني لألخالق..؟! يبدو أن القيم النفعية املصلحية الرباغامتية هي
من أثرت عليك فلم تفرق بني املصلحة والواجب كام يسميه بيجوفتش 3حيث يقول
بيجوفتش يف مثال واضح:
 هب أن غامر إنسا ٌن بحياته
فاقتحم منزل جاره الذي يحرتق
لينقذ طفله الصغري ،وعندما
اقتحم هذا الرجل البيت عاد
بالطفل وقد مات وأثر هذه
الحروق عاش هذا الرجل مقعدا
متخام يف جروحه ..
 اخآن حسب تعريف نيوتن لألخالق
(يسبب السعادة والصحة والرفاهية ويقلل
الرضر واملعاناة غري الرضوية بينام الخطأ
األخالقي هو ما يسبب الرضر واملعاناة
غري الرضورية ويقلل السعادة
والصحة والرفاهية) هذا الرجل
فعله غري أخالقي وال عقالين ،ومل
يسبب سعادة ومل يسبب صحة بل سبب
مرضا ومل يرفع رضرا غري رضوري ،النتيجة لهذا الفعل حسب مفهوم نيوتن هو أن الرجل
هذا فعله غري أخالقي ألن نتائجه مل تتوافق مع أي نقطة من نقاط تعريف نيوتن..
فهل البرشية متفقة عىل هذا التعريف الهجني..؟؟
نرتك زميلنا يجيب!..
 )3راجع السالم بني الرشق والغرب (صفحة .)322
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يقول عيل عزت بيجوفتش أيضا  :إن عظمة العمل البطويل ليست يف نجاحه حيث أنه
غالبا ما يكون غري مثمر (ماديا) ..لن ترى تفسريا إلحاديا للتضحية كقيمة3 ..
 فهل من تفسري مرة أخرى لهذه األقوال يا صديقي..؟
 ثم تدخل نفسك يا صديقي يف معضلة متوهمة ليس إال وتقول:
 فهل هذا األمر يسء ألن الله نهى عنه أم أن الله نهى عنه ألنه يسء ،إن كان األول
فاألخالق ستصبح عشوائية ،وإن كان الثاين فهذا يعني أن الله يلجأ ملعايري خارجة عن
نفسه ليحدد ما هو الصواب من الخطأ ..
 األمر السيئ الذي فرضه الله عىل عباده :مفعوالته ،هو خري يف فعله ..أظن أين فصلت
فيه كثريا يف املداخلة السابقة ولن تتعرض له بناء عىل فهم الثنائية ،وعليه يا صديقي،
األمر السيئ جعله الله موجودا لحكمته فهو ما َجعل الله عىل عباده فيكون سيئا مبنظورك
فقط ،أما عىل مستوى فعل الله فهو خري ألنه
متضمن كل الحكمة والعلم وأعيدك ملا
كتبت يف املشاركة السابقة:
 حيث مفهوم الرحمة (الجيد) ال يتصور
دون أمل وتعب (يسء) وبضدها تتاميز
األشياء ،واللذة مرتبطة باألمل من حيث
املفهوم حيث ال تفهم اللذة دون معرفة األمل،
ومن حيث الشعور حيث أن النجاز بعد أمل
وتعب = شعور قوي باللذة ،ومثله يف الجوع
إذا اشتد تكون لذة الشباع أكرب وأكرب ..
( )1السالم بني الرشق والغرب ،مبحث األخالق)..

 أن تعرف الخري وتعرف الربكات وهذا لوحده قمة الخري فريد عليه السيئ للخري ألنه
يبني معناه ..فكليا = كل فعل الله خري ،ألنه ال معنى للخري يف عاملك الوحدوي املنزوع
القيمة ،ألن القيمة تحتاج إىل صواب وخطأ وألن الصواب والخطأ هي مفهوم متجاوز =
البد من أن هذه املنظومة ما ورائية ال مادية إلحادية.
 ومبعنى أوضح أن هذا السيئ الذي تفرتضه منفصال عن الله تارة ،ثم إذا كان لزام
فعله تجعله عشوائيا ..كل هذا ليس بالزم إذا فهمت أن الكون تحكمه ثنائيات وهذا ما
أسست له يف املشاركة السابقة ،قلت وال زلت أقول:
 القول الذي يريد إعدام الرش كليا يف العامل البد وأنه يتكلم عن عامل متامسك بشكل
عضوي ،ال تتخلّله أية ثغرات ،وال يعرف االنقطاع وال الثنائيات ،خاضع لقوانني واحدة
كامنة فيه ال تفرق بني النسان وغريه من الكائنات ،فهو عامل يتسم بالوحدوية املادية
الصارمة وهذه كلها صفات (الطبيعة  /املادة)..
 ولتوضيح أكرث َخلق الله عىل مفعوالته :الخري – الرش..
ِ فعل الله تعاىل وهو الخلق والذي يستلزم
عندنا كام ال تعلم أن الخلق آخر مرتبة من
مراتب القدر ..أن يسبق هذا الخلق علم تام،
فهذا الخلق املتضمن للعلم التام = عىل
فعل الله خري وكامل ،فلو خلق الله
خريا دون ثنائية له = وقعنا بالوحدوية
ومل يتميز معنى قط ..وهذا ممتنع ثم
ممتنع ثم ممتنع ،ألن لو أجزنا عاملا دون
ثنائيات لن يكون هناك خالق ومخلوق،
خري ورش ،إنسان وطبيعة :حلول
واتحاد وصريورة مادية ال ميكن أن
يكون فيها للصواب والخطأ مكان.
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 وهذا التفسري بالثنائيات هو الذي أعاد املسريي املادي ال َجلد إىل سعة تفسري الدين،
وتعريف املسريي للعامل والنسان بحكم الثنائيات = (أكرث منطقية ومتاسكا) من تعريفك
املتناقض مع نفسك.
 فتعريف املسريي أكرث منطقية ومعقولية ومتناسق مع تفسريات بوبر للخطأ
والصواب واللغة..
 فهل أطروحتك للخري والرش وتعريفاتك متامسكة منطقيا أم هي سلب دائم ال تجيد
إال االعرتاض وال تحل أي إشكالية..؟؟
 أترك الجواب للقارىء الكريم..

 الخالصة :التوهم أن األخالق إما أن تكون يف فعل الله عبثا ،أو أن تكون منفصلة عنه
فيكون محتاجا ،هذا تو ّهم غري ملزم ألن زميلنا يف تعريفه لألخالق مل يستطع أن يرجعها
ملصدرية مادية حسب إلحاده ،واملشاركة السابقة دالة عىل ذلك برتكها كلها!..
يل
 وألن زملينا يفرض أن فعل الله يجب أن يكون كام يريد (نيوتن) وهذا ما عابه ع ّ
عندما استخدمت مثال الطبيب حيث قال:
 مثال الطبيب والغرغرينا مغلوط ألن الطبيب محدود القدرة والعلم والرحمة يف آن
واحد ..فالطبيب قد ال يجد حال إال ذلك ..

 وعىل هذا أقول :اعرتاضات نيوتن كلها مغلوطة ..السبب أن نيوتن (محدود القدرة
والعلم) كام قال هو نفسه ،فكيف يجيز لنفسه أن يقرتح حلوال عىل كيل القدرة والحكمة
خاصة أنه مق ّر يف معنى الحكمة والقدرة والعلم..؟!
 فكيف ثم كيف ملن عرف معنى الحكمة وشاهد عظمتها يف خلق النسان وخلق
سؤاله نفسه وأركانه املحكمة ،بل حتى الرش عليه من أعىل معاين الحكمة كيف لهذا
املحدود العلم والقدرة أن يطلق حكام
إذا كان الله هو مصدر األخالق =
(فاألخالق ستصبح عشوائية) = إن
قليل القدرة والعلم
والحكمة (نيوتن)
يصدر حكام عىل
الله ويجيزه لنفسه
ثم يلزمني مبثال الطبيب
أال أستدل بالطبيب عىل
فعل الله (ملاذا)؟ ألن
الطبيب قليل
العلم والحكمة والقدرة!..
 فيا سبحان الله عىل هذا التناقض العجيب!..
 الشكال إىل األن أنك ال زلت تسقط يف إشكالية أن ما هو رش عليك = لِزاما أن يكون
رشا عىل فعل الله وهذا يف صفة الكامل ممتنع ،ألن املق ّدر الحكيم حينام يقدر أمرا سيئا
عليك لعلمه التام وحكمته التامة = هناك من الخري وارء ذلك ما ال يحىص كام مثلت لك
يف املشاركة السابقة ومل تعلق عليها..

63

64

 وللمزيد من التناقضات يف مشاركة
زميلنا نيوتن يقول من رده عىل مثال
الطبيب الذي وضعته له:
 مثال الطبيب والغرغرينا
مغلوط ألن الطبيب محدود
القدرة والعلم والرحمة يف آن واحد ...
 معنى كالمك يا زمييل (نيوتن) أن الطبيب
محدود القدرة والعلم ال يحق له أن يترصف كام
يترصف الله ألن الله كيل القدرة والعلم
والحكمة = ممتاز وأوافقك عليه ،لرنى
نيوتن ما فعل اخآن..
 يقول نيوتن محدود القدرة والعلم
معرتضا عىل الله كيل القدرة والعلم:
 ولو افرتضنا أن بعض الرش رضوري (فهذا ال يفرس) كمية الرش املهولة كام ونوعا 
 ما هي نسبة الرش الرضوري التي يجب أن تكون عىل الله يا صديقي نيوتن محدود
القدرة والعلم وكيف سرتبطها بالحكمة..؟ وهل يحق لك يا محدود القدرة والحكمة
والعلم أن تخرج لنا بنتائج تسميها معقولة تجريها عىل كيل القدرة والعلم..؟! غريب.
 ثم يورد بعد ذلك هذا املثال زميلنا ملزيد من تناقضه فيقول معرتضا عىل الرش الذي
يصيب الحيونات:

 هناك رش ال عالقة لإلنسان به أساسا ،مثل الحيوانات التي
تفرتس بعضها البعض أو التي متوت جوعا وعطشا
ومرضا أو غري ذلك ..
يعرتض صديقنا نيوتن عىل الرش الذي
يقع عىل الحيونات وهناك ارتكب مغالطتني
كبريتني:
 األوىل هي السقاط النفيس (Psychological
) Projectionحيث أسقط شعوره البرشي بالضعف أمام
هذا الداء عىل الله وهذا عني ما أنكره عليه يف مثال
الطبيب حيث أن الطبيب محدود القدرة محدود
العلم ال يجوز أن يترصف كام يترصف الله
كيل القدرة والعلم..
 ونعيد األمر :اعرتاضك يا نيوتن يا محدود
القدرة ومحدود العلم والحكمة كيف تجيزه عىل
ومتنعه عن الطبيب إال إذا وقعت بإسقاط كيل حيث فرضت
الله
ما يجري عىل الله هو ذاته ما يجري عليك ،فتثبته يف نقاشك عن الرش ومتنعه حينام أحتج
عليك بالطبيب...؟!
 املغالطة الثانية الناتجة عن هذا السقاط النفيس ،أنه لو فرضنا تقليل هذا القتل
والرش مبفهومنا نحن البرش ،سوف تفنينا الحرشات يف أقل من سنة !..ألن الكون مل يتسع
إال لها!..
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 ويف والية أريزونا متت تجربة يف
القرن العرشين عىل  4111آيل ،حيث
سمحت الحكومة يف أن يصطاد الناس
مفرتسات األيائل وهذا الكالم كان يف سنة  ..3812يف سنة 3874
كان عدد األيائل  311ألف آيل ،وبسبب تدخل البرش ورحمتهم
املصطنعة نفق منها خالل سنتني أي إىل  11 3876آيل3..
 لقد غاب عنك ياصديقي مصطلح التوازن الرحيم..
 اخآن هل نتبع قول نيوتن الذي هو محدود القدرة محدود العلم
والحكمة..؟ أم نتبع كالم كيل العلم والقدرة الذي وضع امليزان والحكمة
وأتقن كل يشء صنعه..؟!
 أعود لبعض ما جاء يف مشاركتك فتقول:
 ثم عىل فرض أن العامل الطبيعي ال يفرق بني الخري والرش فهذه ليست مشكلة 
 يا رجل هذا لزام إلحادك أصال !..إال أن تبني فك معضلة الصواب والخطأ يف برهان
كارل بوبر يف اللغة ،وبرهانه عىل األطفال ،وبرهان هالدن ،ثم بناء عىل فرضك هناك بعض
الشكاالت العالقة ،كيف حلها..؟ 7

 )3يراجع محارضة الدكتور عدنان ابراهيم ،الرد عىل معضلة الرش ،استشهده به عمدا النه من املعروف انه ال نوافق عىل فكره
كال ولكن با مينعنا من أخذالحق من فمه..
 )7يمراجع املثال املطروح يف الصفحة  42من هذا الكتاب..

 ثم تقول يا صديقي:
 ميكنني أن أتصور حرية اختيار بدون رش ..ميكن أن يكون هناك خري وال خري ،الخري
نافع والال خري غري نافع لكنه غري ضار يف نفس الوقت ..الخري يسبب املتعة ،والال خري يحرم
من املتعة لكنه اليسبب معاناة أوأملا ..
 حتى يف تصورك الذي حاولت أن تؤسس به عاملا بال رش ،اضطررت إىل مفهوم الرش
حيث قلت (لكنه ال يسبب معاناة أو أملا) ولهذا قلت لك فيام سبق ال تستطيع االنفكاك
من الثنائية ..وها أنت أثبت كالمي هذا بتعريفك حيث أنك اضطررت لتمعرف عاملا ال رش
فيه أن تلجأ ملعنى الرش( !..غريب) هذه أول نقطة.
 النقطة الثانية :فصل يل كيف ستحثنا عىل الخري يف عاملك الذي ال رش فيه ،أنت
تؤسس لحالة من العدم دون أن تدري ،واملعروف يف كل العلوم النسانية والتسويقية
املادية ،أن الذي تسميه [سعادة] يكون مبنيا عىل [الحاجات –  ]Needsوعىل [الفجوة
–  ]Gapبني حاجايت وتحقيق الرغبة من خالل مجموعة
من املنتجات..
 هذا يعني :كل فعل يسبب سعادة مادية يحتاج
إىل منتج يسد حاجة معينة =
هذه الحاجة البد وأنها رش ،عليه
هل تستطيع أن تتصور لنا عاملا ال
خري فيه دون حاجة وتبني
عليك عاملك الطوبوي هذا..
يبدو أنك مترسع قليال يف
طرح رأيك يا صديقي فتقع يف
إشكاالت ال حد لها!...
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 النقطة الثالثة يقول صديقنا نيتشه:
 إن ما يغذي وما يقوي نوعا أعىل من الناس يكون حتام [سام]
بالنسبة لنوع آخر مخالف3 ..
 يبدو أن صديقنا الفيلسوف نيتشه ينسف قولك أن عاملا ال خري
فيه عدمي ممتنع ألنه سيصبح عندنا نوعان من البرش:
 من يتنعم بالخريات..
 من يف حالة عدمية ال خري فيها وال رش وال معنى وال حاجة..
 الصنف الثاين إذا كان فقط يفكر البد أن يكون الخري الذي
مع الصنف األول رشا وسام عليه = األخري الذي قلته حسب
تصور أبسط البرش هو رش.
 وآخر يشء يل مع مشاركتك هذه الجملة:
 حول رضورة إجراء االختبار وخلق الحرية للرش ال زال
التساؤل قائا :إذا كان الله يعلم مسبقا مبن سيفشل ومن سينجح
فلامذا يسمح بالرش فعليا ليعطي الناس حرية اختيار؟
واحتجاجك بأن الله يريد أن يظهر صفاته مثل الشخص العليم
ليتباهى ..
 ملاذا تق ّولني ما مل أقل..؟! هذا كالمي :أن ال الله ال يفعل مبفهوم العوز ،بل كل عليم
البد أن يظهر علمه ومثلت لك (بالقوة والفعل) وراجع أبسط معجم فلسفي لتفهمها أكرث
يا صديقي7..
 )3ماوراء الخري والرش ،ترجمة إحسان بورقية ،دار أفريقيا للنرش..
 )7ملراجعة ما قاله أ .عامر ،انتقل للصفحات  47 ،43 ،41من هذا الكتاب..

 املطلوب من الزميل نيوتن:
 أن يرد عن تفسريه للصحيح
والخطأ بناء عىل أطروحات كارل
بوبر:
 بالنسبة للّغة.
 بالنسبة لضحك الطفل.
 بالنسبة لتطوير برهان هالدن.

 أن يرد عىل كل املتناقضات التي ألزم بها نفسه باعرتاضه عىل مثل الطبيب محدود
القدرة والعلم والحكمة.
 أن يفند أطروحة العقل واألخالق املتجاوزة يف املشاركة السابقة.
 أن يفرس كيف عندما أسس لتصور عامل ال خري فيه اضطر إىل مفهوم الرش والثنائية..؟!
 أن يبني تفسريا منطقيا ومتامسكا لألخالق والخري والرش يف اللحاد بناء عىل قوله
[يريد تعريف منطقي ومتامسك] فليكرمنا به وينتقد كامل كالمي.
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 أخريا أنقل قول أستاذنا عبد الله الشهري :عن اللحاد السلبي الذي تثبته يا صديقي:
 ال ميكن لنسان أيا كان يف قضية وجود الخالق أن يحكم عىل الخالق بحكم إال وقد
معني عن الخالق الذي يريد الحكم عليه.
سبق ذلك الحكم تصور ّ
حتى اململحد الجلد ال ميكنه إنكار الصانع إال وحكمه فرع عن تصور
معني لخالق يأباه وال
يوافق عليه ،إذ
أن
يستحيل
يخوض اململحد يف
قضية ممتنعة لذاتها
(أي مستحيلة استحالة
تامة) أو قضت رضورة العقل
بانتفائها ،فهذا عبث وسفه،
مثال ذلك أنك ال تجد عاقال
يخوض بنظره ويجول بفكره
للربهنة عىل إمكان اجتامع
النقيضني – كاجتامع الوجود والعدم  -ألن علم ذلك (أي علم
استحالة اجتامعهام) رضوري مركوز يف النفس ومجرد محاولة
الربهنة عىل إمكان ضد ذلك سفه وجنون يتباعد عنه حتى أخبث املالحدة.
 وهكذا الخالق فإنه ليس شيئا ممتنعا لذاته وال يحكم العقل برضورة انتفاء وجوده،
ألنه لو كان كذلك لكان إثبات امتناع وجوده أسهل من إثبات وجوده ،بل لن يكون هناك
حاجة لتجشم إثبات امتناع وجوده ألن الرضورات ال تفتقر إىل نظر ،وعليه فوجود الخالق
ممكن يف أقل األحوال مجاراة للمخالف ،واملمكن ال مميكن الحكم عليه بنفي أو إثبات إال
بدليل ،فوجب عىل اململحد إثبات عدم وجود الخالق باألدلة كام أنه هو يطلب من املثبتني
املؤمنني إبراز األدلة عىل وجوده.

 وإذا بلغنا هذه
املرحلة  -أي الكالم يف
املمكنات  -لعبت التصورات
الشخصية وامليول النفسية دورا
[عظيام] يف هذه املسألة،
فعاد إلحاد املالحدة إىل
تصور معني ال إىل أن عدم
وجود الخالق مسألة
رضورية أو أن النظر يف األدلة ال
يقيض إال بذلك ،فهم ال يقولون بذلك
وال يجرؤون ،ولكن الدهاة منهم
يحاولون بالتمويه أن يصوروا لعامة
الناس أن املسألة كذلك ،وهذا ليس بيشء.
فافهم هذا التأصيل وتأمله جيدا يزول عنك بإذن الله أصل الشكال أو أكرثه3  ..
 وختاما يقول الدكتور الطيب بو عزة :
 هل استطاعت الفلسفة الوضعية بتسفيهها ملبحث ما بعد الطبيعة أن تمح ّد من تعلق
النسان بأسئلة الوجود الكربى؟ هل استطاع العقل الفلسفي املادي بنزوعه اللحادي أن
يطفئ جوعة الميان يف النفس البرشية؟ إن البديل الذي قدمته الفلسفة املادية هو اليقاع
بالوعي يف عدمية املعنى ،بسبب من تجاهلها لألساس الديني القادر وحده عىل إعطاء
داللة الوجود7  ..
 )3رابط املوضوعhttps://www.facebook.com/notes/abdul...50388528052176 :
http://webcache.googleusercontent.co....J0QFMyQP.dpuf )7
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رد ثان من نيوتن
 يا عزيزي ما ذنبي وذنب من يتابع الحوار أن تضيع أوقاتنا بنقل كالم من الفيسبوك؟
نحن لسنا يف مسابقة لكتابة رد أطول وملئها بحشو الكالم ..أنت تركت قضية حوارنا
وذهبت ترد عىل املوضوع اخآخر ..هل تظن أن هذا األسلوب سيت ّوه القارئ عن ضعف
حجتك وعدم معالجتك بجدية للنقاط الخمس التي ضحدت بها دفاعك األول عن إمكانية
وجود رش يف عامل يوجد فيه يشء مبواصفات الله السالمي املسيحي اليهودي.
 ما عالقتنا بكارل بوبر؟ هل تظن أن استخدام بعض األسامء األعجمية هو حجة يف
حد ذاته؟ غالبية العلامء هم طبيعيون فلامذا يكون بوبر صحيحا والغالبية خطأ؟ أنا لن
أستخدم سلطة وال غالبية .الصواب والخطأ ميكن أن يكون أمرا طبيعيا ..وقدرة الدماغ عىل
التجريد ال تستوجب وجود يشء غري مادي ..وتفسريي لألخالق كاف وهو أساس لكيفية
نشوء األخالق التي بعد ذلك ميكن أن تحفظ خالل التطور عىل شكل حتى األطفال
سيحملونها ..لكن ال أريد أن أنج ّر بعيدا وأسرتسل فيام ليس
من موضوع الحوار..
 وتعريفي للصواب والخطأ األخالقي صحيح
حتى لو كان هناك بعض مشكالت التطبيق،
فالرجل الذي يغلب عىل ظنه أنه سيموت إن
حاول إنقاذ طفل دون أن ينقذ الطفل فمن
الطبيعي أن يكون إقدامه عىل ذلك عملية غري
أخالقية .ويبدو أنك مل تفهم معضلة يوثيفرو
حول إمكانية أن يكون الله مصدرا األخالق وبدال
من أن تعطي تفسريا منطقيا ملذهبك
تحاول فقط مهاجمة الطبيعية.

 يف موضوع الطبيب فال أدري كيف فهمت ما فهمته حقيقة؟ طريقة سيئة وغري أمينة
يف النقاش ..الطبيب محدود القدرة مل أتحدث عام يحق له ..مقصدي كان واضحا ..الطبيب
محدود القدرة لذلك نتفهم أن ينتج منه بعض الرش لكن إله كيل القدرة فال عذر له يف
ذلك..
 ثم تريد أن تخربنا أننا ال نستطيع أن نحكم
عىل أفعال الله بسبب محدوديتنا ،ممتاز
جدا ..بنفس الحجة ميكنني أن أقول لك أنك
ال تستطيع أن تحكم عىل أي يشء ..فإذا كانت
حكمة الله اقتضت قتل املاليني ومعاناة
املليارات وال يحق لنا التساؤل حول ذلك ..فام
الذي يضمن لك أن كتبك املقدسة ما هي إال
خدعة كبرية من الله لحكمة ال
يعلمها إال هو..؟
 يجب أن يكون عندك ميزان واحد للحكم
عىل كل األمور فإن اقتنعت أن إلهك
صادق وال ميكن أن يكذب بحرف
واحد فلامذا تصدق أنه يبقى رحيام
حتى لو تسبب أو سمح مبعاناة املليارات؟ وفقا لحجتك أنت نفسك ،الحكمة ميكن أن
تربر كذبه كام ميكن أن تربر تسببه بالرش ..وأي يشء ال تستطيع تربيره يف هذا العامل وال
يتوافق مع إلهك تلجأ وتقول يل الحكمة..
 أرجو عدم تجاهل هذه النقطة..
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بالنسبة للتوازن الطبيعي فهذا ليس توازنا رحيام ..هذا توازن
يثبت بالفعل أن هذا الكون ال يلقي لنا باال وليس مصمام لنا
بأي شكل من األشكال %88 .من
األنواع التي عاشت عىل األرض
انقرضت أساسا قبل
ظهور النسان.

 االغتصاب مؤذي
نفسيا وجسديا وكثريا ما يؤدي
للقتل لذلك هو غري أخالقي..
 أعطيتك تصورا لعامل خال من الرش فرجعت تقول يل مجرد تصورك للرش يعني أن
الرش رضوري ..املعاناة واألمل يشء طبيعي ..وإن كانت مشكلتك أن يفهم الناس فقط هذه
الثنائية بني الخري والرش فالله يفرتض أنه قادر عىل خلق الناس بحيث يتصورون الرش لكن
ال يستطيعون اقرتافه..
 حول أن الله ال بد أن يظهر علمه فال أرى أنك قدمت أي حل ..فإن كان كيل القدرة
فال شك أنه سيجد طريقة يمظ ِه َر فيها علمه دون معاناة املليارات..
 أخريا وألن هذا ردي األخري أريد أن أعيد ذكر نقطة مهمة وردت يف ردي السابق يف
النقطة الثالثة رسيعا وتسمى [الربهان الكوزمولوجي عىل عدم وجود الله] ومرتبطة
مبشكلة الرش وهذه الحجة هي كالتايل:

 إذا كان هناك إله كام يتم تعريفه يف السالم فإن العامل الذي
يتواجد فيه هذا الله منفردا (سمه عامل الله) هو أفضل عامل
ممكن.
 قيام الله بخلق أي يشء ليس عىل نفس
املستوى من كامل الصفات سيؤدي لتدهور
يف الحالة الكلية للوجود.
 إذا كان (عامل الله) هو أفضل
عامل ممكن ،فإن هذا الله
سيحافظ عىل وجود هذا العامل.
 الكون موجود بصفات أسوأ من صفات الله ،إذن (عامل الله) غري موجود.
 إذن الله بالتعريف السالمي غري موجود.
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رد ثان من أ .عامر
 اتهامات يف الجملة ،و شخصنة لألمور و الله املستعان نبدأ مع الصديق نيوتن:
 يا عزيزي ما ذنبي وذنب من يتابع الحوار أن تضيع أوقاتنا بنقل كالم من
الفيسبوك؟ نحن لسنا يف مسابقة لكتابة رد أطول وملئها بحشو الكالم 
 بكل رصاحة يا صديقي ،إين ألعجب من هذا الرد ،ما نقلته
من الفيس بوك هي عبارة عن ثالث روابط
و كلها يف صلب ما تطلب،
لرنى :الرابط األول
لألستاذ محمد أبو
زيد 3يتكلم فيه عن
الصواب الذي يطلبه
الدراك لصياغة املفاهيم
وأنت مل تستطع أن تقدم أبسط
تصور للكون دون رش..
 بل ملا حاولت هنا:
 نعم ميكنني أن أتصور حرية اختيار بدون رش ..ميكن أن يكون هناك خري وال خري،
الخري نافع والال خري غري نافع لكنه غري ضار يف نفس الوقت ..الخري يسبب املتعة والال
خري يحرم من املتعة لكنه ال يسبب معاناة أو أملا ..
 )3رابط املوضوعhttps://www.facebook.com/notes/moham...51384142858461 :

استعنت مبفهوم النقيض للخري الذي هو املعاناة واألمل والذي هو رش فلم تتخلص

َ
من الرش يف التصور الذي قدمته وهذا منك تناقض !..ونقلت لك ثالثة إشكاالت ومنها
إشكال مستشهدا به بكالم نيتشه ومل ترد إال بتسفيه نقل مخالفك بعض الروابط
التي لها صلة باملوضوع من الفيس بوك مع التوثيق.
 االستشهاد الثاين من الفيس بوك كان لألستاذ عبد الله الشهري 3وهو
عن تصور امللحد لله وإشكالية هذا التصور ..ونحن نتكلم عن الله وعن
يل هذا النقل..؟!
تصور صفاته ،فلامذا تنكر ع ّ
 تعصب منك ال أدري ما سببه!..
 وأما الثالث فهو للدكتور الطيب بوعزة ،7يطرح سؤاال عن البديل
الذي قدمته الفلسفة اللحادية لهذه األسئلة الوجودية والتي من
ضمنها األخالق بال شك ،فأين املشكلة عندك..؟
 ومع هذا مل يتم تقديم أي بديل إلحادي منك ،بل هو املنهج السلبي
عىل طول الخط :االنتقاد (نيوتن) ،يرد (عامر) ويطرح إشكاال ،ينتقد (نيوتن)
دون أن يرد عىل الشكال !!..منهج سلبي كام قلت لك يف أول مشاركة دعنا
نرثي الحوار ال نجعله نقاشا سلبيا ..لكنك تصورت أنك يف حلبة مصارعة
تسدد رضبات نهائية لخصمك والحصيلة أنك كنت ترضب يف الهواء!..

 )1رابط املوضوعhttps://www.facebook.com/notes/abdul...50388528052176 :
 )7رابط املوضوعhttp://webcache.googleusercontent.co....J0QFMyQP.dpuf :
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 وتكلمت عن الرد الطويل !..هذا حوار ومناظرة ،يتطلب منك تتبع قول خصمك ورد
إشكاالته وطرح ما عندك من تصور للمفاهيم التي تتكلمون عنها ،فهذه مناظرة وليست
دردشة عىل قهوة!..
 ثم كم نسبة نقيل من الفيس بوك باملقارنة بالكتب..؟ أتريد أن أنقل لك  37مراجع
دون الفيس ،ثم هل نقلت أنت من مرجع علمي واحد لتتكلم بهذا األسلوب..؟!
 سبحان الله..
 ما عالقتنا بكارل بوبر؟ هل تظن
أن استخدام بعض األسامء األعجمية هو
حجة يف حد ذاته؟ غالبية العلامء هم
طبيعيون فلامذا يكون بوبر صحيحا والغالبية
خطأ؟ 
 من قال أن استخدام األسامء األعجمية حجة
بحد ذاتها..؟!!! كل ما يف األمر أن مسألة
الصواب والخطأ التي بني َت عليها
موضوعك يف األخالق واجه نقدا
شديدا حسب أطروحات بوبر -
العربة يف قوة حجة بوبر ومن يستدل
بها ال يف بوبر نفسه – ودلييل أنك مل تستطع
حتى الرد عىل واحدة من االعرتاضات الثالثة
(اللغة ،الطفل وبرهان هالدن)..
 يبدو يا صديقي أن عدم وجود الجواب ح ّول مسارك إىل هجوم وانتقاص ..ولكن نصرب
وعىل الله األجر ،وندع للقارئ الحكم.

 والخطأ ميكن أن يكون أمرا طبيعيا وقدرة 

وبعدها تقول:
 وتعريفي للصواب والخطأ األخالقي صحيح 

 غريب تنتقل من المكان
الذي هو من أسس الشك إىل
دوجامطيقية 3مفرطة بدعواك
أن تعريفك هو الصحيح!..
وكام أبهرتنا يف عمق املعرفة
الفلسفية عندك فإن
تعني:
الدوجامطيقية
اليقينية القطعية ولكن عندك
أصلها هو رأيك وفقط وهذا
تشخيص وإسقاط معريف جميل
بكل رصاحة.

 وأما قولك أين مل أفهم ..أدعها أيضا للقارئ الكريم ،وكالمك عن أين مل أتكلم عن
مذهبي يف األخالق فهذا وهم منك ،يف كل ردي أنا أتكلم عن الثنائية وتكلمت عن نظرة
الدكتور املسريي فيها والتي وقعت فيها أنت عندما حاولت تصور عامل دون رش ،فكيف
تقول أين مل أتكلم..؟! ال أدري!..
 )3وليم جيمس ايرل ،مدخل إىل علم الفلسفة ،ترجمة عادل مصطفى.
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 ثم تعود إىل مثال الطبيب وتقول:
 الطبيب املحدود القدرة مل أتحدث عام يحق له 
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 أليس ما يحق لنا من خيارات هو قدرتنا..؟ وأليس متعلق ما هو حق يف فعلنا هو
مناط القدرة..؟ رصاحة ردودك عجيبة وغريبة يا صديقي ..وأعود وأكرر ال يحق لك
االعرتاض عىل الله خاصة أنك محدود العلم والقدرة ،فال يجوز أن تنتقد مثال الطبيب
بحجة محدودية القدرة ثم تجيز لنفسك أنت محدود القدرة أن تعرتض عىل الله وتقول:
(لكن إله كيل القدرة فال عذر له يف ذلك) أنت محدود القدرة ال تزال تعرتض بغري وجه
حق مع تناقض فج يصعب حله ونرتكه للقارئ الكريم.
 ثم تريد أن تخربنا أننا ال نستطيع أن نحكم عىل أفعال الله
بسبب محدوديتنا ..ممتاز جدا
بنفس الحجة ميكنني أن أقول لك
أنك ال تستطيع أن تحكم عىل أي يشء..
فإذا كانت حكمة الله اقتضت قتل املاليني ومعاناة
املليارات وال يحق لنا التساؤل حول ذلك ..فام الذي يضمن
لك أن كتبك املقدسة ما هي إال خدعة كبرية من الله لحكمة
ال يعلمها إال هو..؟ يجب أن يكون عندك ميزان واحد للحكم
عىل كل األمور ،فإن اقتنعت أن إلهك صادق وال ميكن أن يكذب
بحرف واحد فلامذا تصدق أنه يبقى رحيام حتى لو تسبب أو سمح
مبعاناة املليارات؟ وفقا لحجتك أنت نفسك الحكمة ميكن أن تربر كذبه
كام ميكن أن تربر تسببه بالرش ..وأي يشء ال تستطيع تربيره يف هذا العامل
وال يتوافق مع إلهك تلجأ وتقول يل الحكمة ..أرجو عدم تجاهل هذه
النقطة 

 سأنطلق من آخر جملة لك تقول( :أرجو أن ال تتجاهل هذه النقطة) طبعا يا صديقي
ليست من عاديت ،ولكنك تجاهلت كل ردودي!..
 ندخل إىل الرد :من قال أننا ال نستطيع الحكم عىل أفعال الله باملطلق..؟! طبعا
القائل هو أنت ليس أنا ،نستطيع طبعا فهم أفعال الله من علم وحكمة ونظام يف هذا
الكون ويف نفسك ويف جسدك وعقلك ،ولكن هل هذا الفهم البد أن يكون مطلقا وكليا
ومحيطا بالله الذي هو املطلق..؟! أظن ال يقولها عاقل..
 فهناك كام تعلم محكامت ومتشابهات نصية (قرآن وسنة) وكونية (كزمولوجي
وإنسانية) فاملحكم هنا أن من أبرم هذا الكون عليم حكيم جعل يف هذا الجسد
 7 61111111111111111خلية تعمل بنظام دقيق جدا ..هذا يدل عىل ممنظّم..
 وتحت كل خلية  31111آالف مصنع بل وهذا املصنع يصحح األخطاء الجينية فهذه
محكامت لحكمته ،يبقى بعض األمور ال نفهمها ولكن نفهم
مجملها ألننا محدودي الفهم فنجري القاعدة الكلية
عىل األحكام الجزئية وهذه من أكرب مسارات
العقل العلمي..
 فرند املتشابه إىل
املحكم ،ونرد عدم فهم
بعض الحكمة إىل كل هذه
الحكمة التي ندركها يف
الكون ،ويقيني أن هذا
تفسري أفضل بكثري من
العدم الذي تقدمه وهو
متناسق منطقيا وعلميا..
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 وأما قولك أالّ يحق لنا التساؤل عن قتل املاليني ومليارات املليارات فغريب أيضا!..
بل يحق لك السؤال ولنا إجابتنا ..للحكمة والبالء والثنائية الكونية املتمثلة بالخري والرش..
 أضف إليها :من قال لك أن املليارات تعاين..؟! املحكم يف الدنيا الصحة واملرض فيه
الجسدية (حيث هذا
قليل بالنسبة للصحة ،كم نسبة املصابني باألمراض
وهناك  2مليار أصحاء
معيار السعادة عندك) مقابل األصحاء..؟ لنقل مليار
فكيف تحكم عىل مليارات البرشية يف الشقاء دون
إحصاء..؟! إسقاط نفيس جديد!..
 وأضيف أخريا أن من أعظم القتل يف العامل كان عىل
يد علامن ّيي ما بعد الحداثة األشبه بامللحدين
يف الحرب العاملية األوىل والثانية  311مليون
إنسان ،وأيضا ال ننىس الزعيم
امللحد ماوتيس تونغ الذي قتل
 41مليون3!..
 أما قولك هنا( :فام الذي يضمن لك أن كتبك
املقدسة ما هي إال خدعة كبرية من الله لحكمة ال
يعلمها إال هو..؟)..
 فقد رصح الله يف حكمته بالرش ومل يخفها!..
 وقد رصح بحكمته يف إنزال كتبه وما تحويه من العجاز للهداية ،ولرتاجع كتاب
الظاهرة القرآنية (مالك بن نبي) لتفك عنك التعتيم الفكري الذي فرضته عىل نفسك
ولتقرأ مقدمة العالمة محمود شاكر فقط لتعلم بعضا من حكمة الله املعلنة.
http://www.independent.co.uk/arts-en...s-2081630.html )3

 بالضافة إىل أن الله لن يكون
عابثا ..فهذا يبعد عنه الرجل الكريم
فام بالك مبن خلقه..؟ ومنطلق
كالمك هذا مبني عىل نسبية
الحقيقة وتتفرع منها أسئلة
الهوس الشيطاين الديكاريت الذي قد
يفكر عني ،وأيضا سؤال( :ما يضمنك أن
الله ال يكذب عليك) ..إلخ كل هذا الكالم!..
 هل هناك حقيقة أم ال..؟؟ فإذا قلت
أن ليس هناك حقيقة أبدا وكل األمور كذب
والله الذي هو أعىل حقيقة قد يخادعنا ،فهل
قولك هذا حقيقة..؟؟! إن قلت نعم أبطلت
مذهبك وقلت لك ما ضمنك أن هذا القول
مخادع ،وإن قلت أنه ليس حقيقة فقد كفيتني
الرد!..
 وعليه يقول بوبر (الذي تنزعج منه:)!..
 النتائج النسبية مبطلة لذاتها ألنها تحمل تناقضا يف ذاتها 3
 فلهذا كان البد من حقيقة ممت َب َعة وعندنا هذه الحقيقة هي (الله) وطبعا مبا أنك
أنهيت مشاركتك لن أقول لك ّبني يل الحقيقة عندك لتقع يف كم تناقضات ال حرص لها
ولكن الله غالب عىل أمره واألمر انتهى.
 )3كارل بوبر ،النفس ودماغها.
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 ننتقل لقولك هذا:
 حول أن الله ال بد أن يظهر علمه فال أرى أنك قدمت أي حل ..فإن كان كيل القدرة
فال شك أنه سيجد طريقة يظهر فيها علمه دون معاناة املليارات 
 هل هذه
الطريقة الجديدة
ستعجب محدود
القدرة نيوتن أم
سيطلب طريقة عدمية
أخرى ليعرتض فيها عىل
الكيل واملطلق..؟ وال أعيد
مثال الطبيب الذي انتقدتني
ألستخدمه ألن الطبيب محدود
القدرة فأرد اعرتاضك لك ،وأقول :يا
محدود القدرة ال يحق لك أن تقرتح طرقا
عىل املطلق العليم الحكيم.
 أما آخر أربع نقاط فهي من التهافت والتناقض العدمي الذي تتبعه من أول
املشاركات مبكان ،فعليه:
 عامل الله الذي تتكلم عليه إن كنت تقصد أنه مبعنى عاملنا فأنت وقعت يف مغالطة
كالعادة ،الله هو خالق العوامل وال يحكمه عامل..

 ووجود هذه العوامل يف نقص بذاتها هو منطقي جدا ألنه أن يخلق الله مثله هو
سؤال غري منطقي أصال ويعيدنا إىل مربع األسئلة غري املتصورة( :هل يستطيع الله أال
يستطيع) حيث أن يخلق مثله يعني أن يخلق كيل القدرة..

 وكيل القدرة هذا
املخلوق ناقص ألن هناك
من خلقه أعىل منه ،وهذا
الناقص ستتعارض إرادته مع إرادة من
خلقه!..

 فيصبح أننا نريد من الكيل أن يستطيع بأالّ يستطيع خلق من يحد استطاعته!!..
أضف أن تدهور هذه العوامل يف ذاتها تدل عىل حكمة الثنائيات التي مل تستطيع االنفكاك
منها أبدا؛ فيكون النقص عىل مفعوالت الله ال عىل فعله ..وفعله كله خري وكامل وحكمة
وتبني كم ينقصك يا محدود القدرة من الحكمة يف مشاركاتك السابقة فأنصحك بال ّرتيث
والتفكري أكرث يف حكمة الله وآياته علّ َك تخرج من عبثك وشخصنتك.
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 أخريا أذكر القارئ الكريم:
 طالبت نيوتن يف الرد عىل أطروحات كارل بوبر الثالث:
 اللغة والصحيح والخطأ.
 الطفل والصحيح والخطأ.
 برهان هالدن املطور.
 وكان رده الهامل الكيل.
 طالبته يف الرد عىل إشكاليات العقل واألخالق ،فكان رده الهامل وأن تعريفه هو
الصواب بطريقة يقينية غريبة دون نقد ملخالفه بالتفصيل بل أحاله ملوضوع عام وعند
الرد عىل املوضوع العام يتهم محاوره أنه يضيع وقت القارئ يف الفيسبوك والرد الطويل
مع أن مخالفه قدم أكرث من  33مرجع مقابل  3روابط ملواضيع موثقة يف الفيس بوك.
 مل يقدم نيوتن وال مرجع علمي واحد وكانت طريقة رده تعتمد
عىل الرسعة وعدم
الرتيث مام جعله
يتناقض يف تصوراته
وتعاريفه وهام أهم
ركنني يف عامل املنطق
(يراجع رشح صفاء الدين
العراقي املسمى الواضح
باملنطق) فكان جل كالمه
متهافتا ومتناقضا وعن عدم
تفكر ثم يتهم محاوره
بذلك ..فسبحان الله!..

 مخترص األمر:
 خلق الله الرش لحكمة البالء وحكمة
الثنائيات التي تحكم الكون ،فعلمنا من
الرش معنى الخري ..وكان الرش الذي عىل
املفعوالت هو خري يف حكمة الله وعلمه
كام مثال األمل ينبه الجسم للمرض،
والجهد الجسدي ليك يقوي عضالت
الجسد ،الشدائد التي تصنع من النسان
قوة نفس وعمق تفكري وهلم جرا،
واالنفكاك من مفهوم الثنائيات مستحيل ألنه يفرض
الوحدوية ،فالبد من خالق ومخلوق ،وخري ورش ،وبالء وعافية وجنة ونار وهي من أم
املحكامت.
 اللحاد مل يقدم أي حل ملعضلة الرش بل مفهوم الرش يف اللحاد ممشكل جدا ،حيث
أن اللحاد يعترب هذا العامل طبيعيا متكامل األركان ..فالرش لهذا العامل اللحادي يعترب ثغرة
كيف ميكن لإللحاد أن يربرها..؟ ال توجد إجابة..
 املعاين األخالقية يف اللحاد ال معنى لها ،ألن أساس السعادة يف املصلحة واملنافع
وجل األخالق معارضة للمصلحة من صدق وتضحية وإيثار وشجاعة وهذا متفق
املاديةّ ..
عليه بني البرش عىل العموم وال ميكن تفسريها إلحاديا ،كام قدمت من أطروحات بوبر
الثالث.
 أخريا شكرا لكل من تابع هذا الحوار..
 جزاكم الله خريا.
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ملتابعة املوضوع عىل
منتدى التوحيد

ملراسلة/
أ .عامر سليامن
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ثالثا
رش
ما وراء الخري وال ّ
[حوار ثنايئ]
أ .إسالم رمضان ،والالديني /محمود

 محمود:
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 يش ٌء ما يسري بشكل خاطئ يا مغزل األقدار! أال ترى؟
شوراعنا تكتظ بالهلع يا مغزل األقدار! أال ترى؟
زلت ترص عىل أن هناك عدال واعدا وحكمة غائبة؟
أما َ
زلت تتلو نصوص
األرض تتقيح يا نجم الحظ األعمى وأنت ما َ
االبتالء وترتّل" :أيكم أحسن عمال"..؟!!!
إسمنت سامؤك يا مغزل األقدار..
ٌ
إسمنت نصوصك..
ٌ
إسمنت وجودك..
ٌ
إسمنت وعودك..
ٌ
خريف زهر نيسانك ..مم ِذ ٌّل طول نسيانك..
ٌ
ِم َّت يا مغزل األقدار حني موجدنا ..ومتنا حني وجودك ..فال تنتظر أن
نلتقي..
صفعة يف وجه كل مرآة ..واحتقار لكل يد متتد للمصافحة..
كل العزاءات سخرية ..وكل التنظري وقاحة..
وال يشء حي سوى قلب ذلك املمــلقى عىل األسفلت !!
سوى ذاك الذي دف َّــأه الرثى..
مقيت يخصك يا مغزل األقدار! أال ترى؟؟!!
يش ٌء ما
ٌ

 أ .إسالم:
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 أخ محمود إذا تكرمت عندي تعقيب بسيط عىل مضمون الكالم ومن ثَ َّم عىل أسلوب
الكتابة يف حد ذاته..
 بالنسبة للمضمون أجد أن هناك خلطا كبريا بني مامرسات الناس وبني خالقهم الذي
خلق لهم الحرية وجعل أمامهم كل الخيارات التقى والفجور الكرم والبخل (القسوة
والرحمة) وكام يقولون بضدها تمعرف األشياء..
 ذنب هذا الرجل يتحمله قساة القلوب الذين يكنزون األموال من أمرائنا وملوكنا
وخاصتنا الذين ال ينظرون سوى للامدة فقط..
 يقول الشيخ محمد الغزايل (رحمه الله) تعليقا
عىل هذا األمر:
 ومن خسة بعض الناس أن يلعن
السامء إذا فسدت األرض ،وبدال من
أن يقوم بواجبه يف تغيري الفوىض
وإقامة الحق يرثثر بكالم طويل عن
الدين ورب الدين !..
 فإذا أردتَ أخي أن تلوم أحدا
عىل ما يحدث ال تَلمم الله سبحانه
وتعاىل ألنه أعطى لهؤالء الحرية
بل واجب عليك أن توجه لكل منا
سهم التقصري وقساوة القلب..
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 كثري من األمور التي نحياها يف مجتمعنا تنسب زورا وبهتانا إيل الدين ورب الدين
فال تحكم عىل القضية من أفعال الناس فالناس شتى وأفكارهم شتى وال ميكن أن تقيس
املطلق عىل أفعال الناس املتغرية املتشكلة من وسائط مختلفة!..
 من ناحية الجانب األديب فأسلوبك طيب ورائع وهذا يشء مميز بحق ..وريب ال يمح ّرم
الشعر يف حد ذاته وال الفن الراقي مثل الذي تقدمه وهذه ليست مجاملة فأنا من النوع
الذي ال يعرف املجامالت..
 لكن الحرام واملحظور أن نقوم بنسبة الرش والباطل الذي يفعله الناس إىل الله
سبحانه وتعاىل الذي حملنا مسؤلية املحافظة عىل هذا الكون :
﴿ َوإِ ْذ ق ََال َرب َك لِلْ َمالئِ َك ِة إِين َجا ِع ٌل ِيف األَ ْر ِض َخلِيفَة قَالموا أَتَ ْج َع مل ِفي َها َم ْن يمف ِْس مد ِفي َها
َويَ ْس ِف مك الد َما َء َونَ ْح من نم َسب مح ِب َح ْم ِد َك َونمقَد مس ل ََك ق َ
َال إِين أ َ ْعلَ مم َما ال ت َ ْعلَ ممو َن﴾
 كام يقولون هذه رضيبة الحرية والعقل وحرية االختيار التي أعطاها لنا الله حتى
نتحمل مسئولية الكون
وما يحدث فيه ومن
ضمنها هذا
الرجل
الفقري
(ومن مثله)
البائس الذي مير
عليه الكثريون منا دون أن
نفكر يف أي حل له أو دون
أن نبايل أصال بوجوده!!..
 تقبل تحيايت أخي..

 محمود:
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 أشكر ثناءك عىل األسلوب..
 ولكن وباختصار شديد ..من كان باستطاعته إيقاف مهزلة وموت وجوع ومل يوقفها
ووقف يتف ّرج مؤجال كل حساباته بحجة االمتحان وحرية الرادة فهو مشارك يف صنع
الكارثة ال محالة..
 بل وقد يكون مستمتعا باملفارقة الدرام ّية التي يشاهدها !!..هذا بخالف أن حتى
القبح البرشي والطمع والظلم الاليت نحن مسؤولون عنها هي أيضا غرائز مخلوقة لسبب
ما ال ميكن إال أن يكون سببا مجنونا!..

 أ .إسالم:
 أخ محمود القضية هنا
ليست مشاهدة أحداث درامية
وال يشء من ذلك فهذه الرشور
واألضداد هي وحدها -دليل عىل
وجود الله وليس العكس كام
تقول أخي -وأنا أرى أن يف هذا
غلبة للعاطفة عىل العقل واملنطق..
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 وأن الواجب علينا يف مثل هذه األمور أن نقدم العقل واملنطق عىل
الجانب العاطفي غري الصائب يف أغلب األوقات ..
فكام يقول ديستوفسيك  :كل رش مسموح به إذا كان الله غري موجود 
 وأما إن كان غري موجود ستصري هذه األشياء مبهمة غري مفهومة وغري
متقبلة ..أما بوجود الله وحده يصري لهذه الرشور واألضداد التي تراها
معنى ..واالمتحان واالختبار هي وحدها تبعات الحرية..
وخريتك ما بني الحرية مع وجود هذه الرشور (الواحبة
 لو سألتك ّ
بعد إعطائك للحرية) وما بني جربيّة ودنيا ليس فيها غري جانب واحد
فقط وهو الخري ..فلن تعرف حينها الخري وال الرش ألنك ببساطة لن
يكون لك أي اختيار وال حرية يف أفعالك وال يف تفكريك فلن يأيت عىل بالك
هذا السؤال من األساس..
 ولكن حينها فقط ستختار الحرية مع التكليف ..التكليف باتباع
الخري وترك الرشور بالرغم من نقائص العامل التي قد تراها بعد ذلك..
 كام يقول أبو حامد الغزايل  :لوال انعواج القوس ملا رمى 

 الرشور ليست مخلوقة داخل النسان -بل هي نتاج للحرية التي اكتسبها النسان
وأن يلهمها الله الخري والرش ليس معناه أن الله خلق وزرع فيها الرشور بل يريك الله هذا
الطريق (الخري) وتبعاته وترى أيضا طريق الرش وتبعاته ..وليس كام تقول يا أخي الكريم..

 وجود الرشور يف العامل مع وجود الظاملني
واملتجربين وآكيل حقوق البرش – هو وحده
دليل عىل وجود حياة أخرى وحساب
وعقاب ودليل عىل أنك كإنسان
لست مجربا ولست قردا
متطورا بل لديك املقدرة
والحرية التامة الخارقة للنطاق
الفيزيقي ولديك أيضا معرفة
للخري وللرش ومتيزها بالرغم أنها غري
موجودة يف الطبيعة ،فليس عند الحيوان
خري أو رش ..
 كل هذا دليل عىل أنك من عامل آخر ليس هذا
العامل الفيزيقي الغبي الذي ال يعرف كل املطلقات التي
أرشتم إليها يف كالمي والتي أرشتَ أنت إليها أيضا يف كالمك..
 تقبل تحيايت أخي..

 محمود:
 أعلم أنك ممتلئ فكرا واطالعا وإميانا ..ولكن يا سيدي قبل أن تتدفق كل هذا التدفق
حاول فقط أن تتأىن وتعطي الكالم حقه من حيث العمق ،وتأَ ّمله..
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 أال يبدو جليا أنني أعترب فكرة االبتالء واالختبار فكرة عابثة؟ ما حدث أن كاتب
الدراما خلق غرائز القبح والقتل والجشع والسيطرة والحسد وقال اهبطوا بعضكم لبعض
عد ّو ،ثم بعد ذلك وهب شخصيات املرسحية الحرية يف الترصف وأخذ يشاهد املرسحية
حتى النهاية علام أنه يعرف النهاية سلفا وقد د ّونَها عنده بدقة ..متجاهال كل الترضع
والرصاخ والتأمل والنحيب من أجل فكرة االبتالء واالختبار!!..
 أي قيمة لهذا االختبار الذي مس ِحقنا من أجله..؟؟!! أنا أعلم أن لنا إرادة وأن أفعال
البرش هي مسؤولية البرش ..ولكن كل هذا من بادئ األمر ملاذا؟؟!
 هذا إن كان الحديث عن املعاناة التي هي من صنيع إرادتنا ،فام قولك إذن فيام ال
منلك له دفعا؟
 ما رأيك يف :تسونامي ،والزالزل،
واألوبئة ،واملجاعات ،والتهاب الكبد،
والطواعني ،والرسطان ،وأعاصري البحار،
والحيوانات املفرتسة ،والفريوسات ،وغري
ذلك...؟ صنيعة من كل هذا؟ وأرجوك،
أرجوك كل الرجاء ،ال تقتبس يل عبارات
بالستيكية عن أن هذا هو القدر وهناك
حكمة ..وال تقتبس آية تقول أن ذلك
ممعد سلفا ..ألن أحدا لو أخطرين بأنه
سيجيء لرسقتي قبل أن يجيء ملا
أنقص ذلك من جرمه شيئا!!..
كتبت
 أرجوك حاول أن تقرأ ما
م
جيدا وال تضط ّرين أن أكرر نفس األفكار..

 أ .إسالم:
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 أود أن أقول لك بعض النقاط وتقبلها مني نصحية أخوية ..أنا ال أتحاور معك ألظهر
لك أو لغريي أين عىل اطالع أو عىل غري اطالع ..فقط هديف هو أن أوصل لك ما هو صحيح
بأسلوب طيب وراقي بعيدا عن تكفريات املشايخ وانغالق فكرهم (عىل حد قولك) – ولو
الحظت أين ال أخاطبك من منظور ديني ،فقط أخاطبك من منظور فلسفي..
 نقطة أخري :كالمك عن عدم قراءيت لكالمك هو مغالطة منطقية ألين قرأت كالمك
جيدا وحللته وإال لكنت رست وراء السائرين يف كون هذه القصيدة ال تقصد الله من
قريب أو من بعيد بل أكدت مرارا أنك تقصد بها الله.
 ولو مل أكن منصفا ملا مدحت لك أسلوبك
وكنت نقدت ما كتبته من منظور لغوي وجاميل
وبالتأكيد كنت سأخرج منه بكثري من األخطاء ألن
بحر البالغة واسع وال معصوم فيه من الذلل حتى املتنبي
ذاته لديه أخطاء..
 ولكني أريد شيئا آخر من حديثي معك هو
أن أظهر لك ما خفي عنك بسبب بيئتك
التي نشأت فيها ..وأن أظهر لك الدين
بشكل سلس وطيب كام عرفته
وكام علمته..
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 عندما تكلمت عن الرش مل أحدثك عن فكرة دينية أو عن ابتالء بل تحدثت معك
عن تبعات الحرية من منظور فلسفي ،ومل أتطرق لقصة آدم عليه السالم أو ما إيل ذلك
فقط صححت لك مفهومك عن خلق الرشور داخل النسان..
 وقلت لك أن الله سبحانه وتعاىل ألهم النسان معرفة الحق ومعرفة الحق ال تعرف
إال مبعرفة الباطل كام تقول البنك وتنهاه عن القتل مثال  -ولله املثل األعىل  -فليس معنى
ذلك أنك تعلمه القتل !!..أشهدك عىل كالمك وعىل ردك هل ترى أنك كنت منصفا ومنطقيا
يف ردك السابق ..؟!
 نقطة أخرى :نحن نتحدث يف
نقطة محددة وهي الرشور التي
نراها حولنا ومثل حال الرجل –
وهو موضوع القصيدة التي كتبتها
وكان الرد عندي عىل قدر الحيز
الذي أنت تعرتض عليه ،هنا أنت
صنعت معي مغالطة رجل القش وتحاول
أن تظهر بأن كالمك كان شيئا وردي كان شيئا
آخر !..وهذا يشء غري موضوعي منك أخي فأنا مل ِ
آت الستعراض
العضالت أو ما إيل ذلك من تلك السخافات بل جئت لك محبا
للخري  -والله أعلم مبا يف قلبي  -فلن
تنفعني أمام الله..
 ولو كان كالمك عاما يشمل القضية بأرسها – أو أنك تطرقت للرشور األخرى التي ال
وحاولت أن
لكنت أظهرتم لك الحكمة من ذلك
دخل فيها للبرش (الكوارث الطبيعية)
م
م
أوصل لك ما ميكن أن يزيل الشكالية عندك..

 لكنك يا أخي تح ّول منهجية الكالم إيل الال موضوعية واملغالطات وهذا يشء أستغربه
من إنسان مرهف الحس مثلك ،وميكن أن يكون أديبا عظيام يف املستقبل..
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 يف النقطة التي قلت فيها:
[ وقال اهبطوا بعضكم لبعض عد ّو] ثم بعد ذلك وهب شخصيات املرسحية الحرية
يف الترصف وأخذ يشاهد املرسحية حتى النهاية علام أنه يعرف النهاية سلفا وقد دونها
رض ع والرصاخ والتأمل والنحيب من أجل فكرة االبتالء
عنده بدقة ..متجاهال كل الت ّ
واالختبار !..أي قيمة لهذا االختبار الذي مس ِحقنا من أجله..؟؟!! 
 ردي :لقد جاوبتك عليها من منظور فلسفي بحت منظور محايد بعيد عن الدين
ورب الدين وقلت لك أن الحرية من تبعاتها الخطأ والزلل وأنك لن تستطيع أن تصنع
يوتوبيا تكنولوج ّية ويف نفس الوقت ترتك لإلنسان هامش الحرية  ..كلام زادت اخآلية وقلت
األخطاء قلت الحرية وهامشها..
 وهذا يشء متعارف عليه يف عامل الفيزياء ،عندما يقارن
الفيزيائيون بني فيزياء نيوتن اخآلية التي ال هامش فيها لحرية
الذرات أو الكواركات ،آلية وميكانيكية ال وجود ألخطاء
فيها وال لحرية ،وبني نسبية الكوانتوم وخروجها عن
قواعد اخآلية الصارمة الخالية من أي حرية ..
 أعطيك الفيصل النهايئ :أنت تريد أن يمخلَق هذا
الكون يوتوبيا تكنولوجية ،أي كون بال رشور وبال
أخطاء وقد قلت لك أن الحرية لها تبعاتها وأنك لن
تستطيع أن تصنع يوتوبيا (آلية ال أخطاء بها) إال إن
نزعت الحرية من قاطني هذه اليوتوبيا ..أي اليوتوبيا عكس
الحرية..

 اليوتوبيا :اخآلية..
 والحرية :األخطاء والرشور من أصحاب الحرية..
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 إضافة إىل نقطة أخرى :الله مل يخلق النسان لالبتالء واالمتحان ولكن هذا أيضا من
تبعات الحرية فمن املستحيل أن تمعطى حريتك كاملة وتفعل الرش وترتك هكذا دون
حساب أو عقاب كام هو الحال مع الكثري من الجباري ..
 إمنا خلقنا الله لنعرفه ولنكون عبادا ذو حرية وأنه بحريتنا هذه
سندرك وجوده وندرك نعمه التي جعلنا نعيش فيها..
 وفكرة أن الله خلقنا هكذا فقط ليمتحننا فكرة
دونكيشوتية محضة ،فكرة دخيلة عن الدين فام يفعل الله
بعذابنا أو بتنعيمنا وما الذي سيعود عليه من ذلك..؟!
 إمنا املنعم هو الذي يعطي بال مقابل ..وإمنا وجودك وخلقك
فقط من أجل معرفته أي أن تتوجه له
بكل حريتك التي خلقك بها غري مرغم
عىل يشء ألنك لو أرغمت عىل يشء
ستكون حينها مسلوب الرادة
والحرية..
 وهذه نقطة مهمة جدا حيث أنك
يجب أن تعرف أوال :مل خلقك الله سبحانه وتعاىل،
حينها ستعرف أن األمر ليس مجرد امتحان عابث
وسخيف..

 وسأخاطبك بخطاب بعيد عن مصطلحات املتدينني:
 لو خلقك الله آليا ليس لديك هامش حرية لكنت ستصري مجربا عىل قبول ما هو
فرض عليك ..إضافة إيل أنك لن يكون لك مقدرة عىل االعرتاض أو التساؤل ،لن يكون
لوجودك أدىن قيمة تذكر وال ألي فعل ستفعله قيمة تذكر فقط أنت مجرد ترس صغري يف
آلة ضخمة لها حدود يف التفكري لها حدود يف األفعال ..من اخآخر [مربمجة] مثل النسان
اخآيل الذي يربمجه صاحبه فال يعطيه حرية ..فقط عليه أن يعمل ما هو مربمج عليه دون
أدىن تفكري أو حرية!..
 الحرية التي تتمتع بها اخآن هي قيمتك التي خلقت من أجلها فالله خلقك لتكون
عبدا له بإرادتك وهذا هو محض الجامل يف األمر ..أن تعبده باختيارك ال بفرض عليك
كام هو الحال مع املالئكة..
 ووجودك يف الكون هو نعمة
وخلقك كله نعمة ..جميع
املخلوقات ليس لها حرية وال
معرفة للقبح وال للجامل،
الخري والرش ،أنت وحدك
من تصنع الجامل وأنت
وحدك من تصنع الرشور..
 أي ال معرفة للنعيم وال
معرفة حقيقية لله بدون
حرية ..وال قيمة لوجودك من
األساس بدون حرية..
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 وكام قلت لك قول أبو حامد الغزايل  :لوال انعواج القوس ملا رمي 
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 أي أن الكون بنواقصه هذه هو أفضل ما ميكن وليس بالمكان أفضل م ّام كان!!..
وهذه الفكرة يف حد ذاتها فكرة مليئة بالغرور والتكرب عىل الخالق أي أنك تريد أن تضع
نفسك مكان الخالق أو أن تحاسبه بعلمك القارص عىل أفعاله أو عىل خلقه لك بدال من
الشكر والحمد ملا وضعه فيك من عجائب قدرته..
 ودعني أخاطبك بيشء من السعة قليال لنصف خلقك من البداية ..ودعني أصف لك
الصورة ولكن بقليل من التمثيل وسأقتبس أسلوبك التمثييل الطيب ..منكم نتعلم..
 ما يحدث منك ومن الكثريين تجاه الله ولله املثل األعيل-:
 هو نفس حال االبن العاق
لوالديه ..فوالداه ال يريدان
منه جزاء وال شكورا
وفعال له من الخريات
ما ال ميكن فعله ولكن
يف نفس الوقت نكران
النعم واألفضال من
جانب االبن ال ميكن
أن يحدث ..فقط
واجبه تجاه كل هذا
هو الشكر ومعرفة
األفضال واالعرتاف بها
ولكن االبن العاق يأىب كل ذلك
ويرفض أن يعرتف بأفضال األب وبدال من الشكر والحمد يظل يسأل أسئلة ال محل لها
من العراب مثل[ :ملاذا أنجبتامين؟؟ ملاذا أوجدمتاين يف هذه الدنيا..؟]!..

 وإن كان يف (االعرتاض) توجد النعمة وتكمن الحقيقة أي أن اليجاد من العدم
(الجزيئ) والرعاية والسهر والتعب وتعب األم وآالم الحمل وكل األشياء التي ال ميكن
حرصها هي النعمة بحد ذاتها!!..
 فيكون االعرتاض بعد تفكيكه هو :ملاذا ن ّعمتموين وملاذا خدمتموين بالسهر؟!!! وملاذا
فعلتم كل هذا من أجيل..؟؟!! إن كل ما فعلتموه هراء! ال معنى له مجرد عبثية..؟!؟!!
أستغفر الله..
 هل تري يف مثل
الصورة
هذه
السابقة أي منطق..؟؟
بالطبع ستتفق معي أنه ال
يوجد منطق فيها سوى
منطق الجحود والنكران ال
منطق عقيل وال عاطفة..
كذلك حالك اخآن مع الله
تتتمرد عىل كون الله الذي
خلقك (من العدم الكيل) مع أن
خلقك يف حد ذاته أعظم النعم
وتسخري كل هذا الكون لك مبا فيهم والديك هو أعظم النعم التي ال تضاهىَ ﴿ !..وإِ ْن
تَ معدوا نِ ْع َم َة الل ِه الَ تم ْح مصو َها﴾ صدقت ياريب ،ولكن النسان ظلوم جهول!..
 ولكنك لألسف يا أخي تحاكم الله الكامل مبنطقك البرشي الناقص ،أقولها لك وال
أقصد الهانة لكن هذا هو محض التكرب والجحود تجاه خالقك ..وهنا ال أخاطبك مبنظور
املتدينني وال أهددك مبا يهدد به البعض ،بل أخاطبك باملنطق الذي نتفق أنا وأنت عىل
أنه الوسيلة الوحيدة للعقالء يف هذا الكوكب ..فاعرتاضك هنا مثل اعرتاض االبن العاق
عىل والديه..
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 وبرصاحة يا أخي يف هذه الجزئية ليس لديك أي مربر لالعرتاض وحتى كان ردك عليه
فيه مغالطة وهذا يشء أربأ بك عنه..
 وبالنسبة لجزئية الكوارث الطبيعية والرشور التي ال سبيل لدفعها يقول ديفيد هيوم:
 إن وجود الله مبعزله عن سعادة النسان أو شقائه ..
 هكذا هي الحقيقة أن وجود الله ال يتأثر بقضية الرش من قريب أو من بعيد
فالقضية هي قضية عقلية ومنطقية بشكل كبري ..أي أن أسوأ افرتاض لوجود كون ميلء
بالرش ال ميكنه أن يبطل دالئل وجود الله..
أفصل لك ملاذا الكوارث الطبيعية موجودة ..كام يقول األستاذ
 لكن عىل أي حال دعني ّ
العقاد يف عقائد املفكرين يف القرن العرشين:
 ال معني للشجاعة بغري الخطر وال معني للكرم بغري الحاجة وال معني للصرب بغري
الشدة وال معني لفضيلة من الفضائل بغري نقيصة تقابلها وترجح عليها 
 وميكن أن نوسع دائرة هذا القول يف لذاتنا املحسوسة كام يشمل فضائلنا النفسية
ومطالبنا العقلية إذ أننا نحن ال نعرف لذة الشبع بغري أمل الجوع ،..وال نستمتع بالري ما
مل نشعر قبله بلهفة الظأم وال يطيب لنا منظر جميل ما مل يكن من
طبيعتنا أن يسوءها املنظر القبيح..
 وبضدها تعرف األشياء ..ال ميكن أن يمحكم عىل الفعل
خري أو رش إال من معرفة نتائجه ال يف حد ذاته ..الفعل
النساين مجرد ..نتائجه هي التي تكشف طبيعة
هذا الفعل خري أم رش..

 مثال الحروب تجد أنه بدونها لكان النسان يعيش يف غياهب العصور الوسطي وتجد
أن معظم التطورات الضخمة والتقدم التكنولوجي نشأ نتاج للتنافس العسكري (الرشير)..
 أي أنك لن تدرك حكمة األشياء إال مبعرفة نتائجها كلها ومن جوانبها كلها ال يف ذاتها..
فالحروب عىل قدر أنها تقتل الكثري من الناس لكن عىل أي حال هم سيموتون شئنا أم
أبينا سواء يف السلم أو يف الحرب  ..وال تعرف هل املوت هنا رحمة لهم أم ال ألنك ال
تستطيع أن تجزم بعدم وجود حياة أخري عىل أي حال..
 التقدمات التكنولوجية املدفوعة بنريان الحرب ومنافستها ال ميكن تحقيقها يف عصور
الركود والسلم ..وتشهد عىل ذلك محركات الطائرات والكثري الكثري من حولنا ..
 لذلك وهذا هو السؤال الفيصل بيني وبينك :هل تدرك كامل الحكمة من النقائص
والرشور..؟
 بالتأكيد ال ..فام الذي
أدراك أن نتائج هذا الفعل لن
تكون خريا يف النهاية وأن مجرد
رؤيتك لقبح الفعل يف حد ذاته
ليست دليال عىل الرش ..مثال
الربكان قد ميوت بسببه الكثريون
لكن أيضا بسببه موجدت املعادن
وبسببه ت مصنع أفضل الرتبات
الخصبة وبسببه أيضا توجد
أجمل الجزر ..فالحكم عىل
ظاهر اليشء بأنه رش دون النظر
إيل نتائجه أمر غري منطقي..
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 أضف إيل ذلك أن األمر قد يكون لحكمة ال تعلمها ..قد يكون:
 عقابا من الله لبعض الطغاة..
 رحمة للفقراء للتعجيل لهم بحياة أكرث سعة..
 تذكريا للغافلني والجبارين..
 محنة للتكاتف..
 اختبارا ملعدن النسان..
 وليك أوضح لك سوء النظرة األحادية
للظواهر ..اقرأ معي هذا االقتباس:
 ال تحيط النظرة الواحدة إىل
حالة واحدة بالعدالة اللهية وال
مناص من التعميم والحاطة بحاالت
كثرية قبل استيعاب وجوه العدل يف
ترصيف الرادة اللهية ..إن البقعة
السوداء قد تكون يف الصورة كلها لونا
من ألوانها التي ال غنى عنها أو التي
تضيف إىل جامل الصورة وال يتحقق لها
جامل بغريها ،ونحن يف حياتنا القريبة قد نبيك
لحادث يعجبنا ثم نعود فنضحك أو نغتبط مبا كسبناه منه بعد
فواته 

 وحدها هذه النظرة التي تستطيع بها تفسري األفعال التي ظاهرها الرشور التي
يتعرض لها البرش بغري تدخل منهم وال إرادة..
 سامحني ،حتى ال اللحاد وال الال أدرية يستطيعون تفسري
وجود الرشور يف الكون..
 بالميان وحده تستطيع أن تلتمس الحكمة وأن تعرف
ملاذا الرشور..
 والقضية تحتاج إيل الكثري من
الحكمة قبل االعرتاض عليها..
تحتاج إىل نظرة شاملة
للظاهرة ونتائجها ..ال مجرد
الحكم السطحي عليها..

 شكرا لسعة صدرك وعذرا عىل الطالة لكن وددت فقط أن أنقل لك كل ما أعرفه
وأن تكون الجابة طيبة يصلح بها حالنا وحالك إن شاء الله   ..تقبل تحيايت..

 محمود:
 وجود الرش ال ينفي وجود الله وليس إنكار الله هو ما سعيت إليه ..ولكن عفوا..
إن كان الله موجودا ،فكل هذا الرش ،إما أن يكون مدانا ،أو أن يكون ضعيفا وغري قادر
عىل كل يشء كام يمشاع ،ونسبيا مثلنا ..ال يصح أبدا أن يكون عدله مطلقا وقدرته مطلقة
وتكون هذه النتيجة!!..
 أنا ال أنكر وال أثبت  ..أنا عدمي ال فرق عندي بني الحالتني ..خالصة قويل..
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 أخ محمود ،يبدو يل أنك مل تدقق يف كالمي بعض اليشء ..لقد رددت عىل استفساراتك
كلها يف الثالث مداخالت السابقة..
 ولك الخيار يف أن تقرأها بقلب متأمل وعقل متفتح ولك أيضا الخيار أن تتجاهلها
وتظل تكرر يف أسئلتك بدون أي منطق وتظل يف مثل ال أدريّتك وعدميتك..
 وخالصة كالمي أيضا:
سنَ ِة﴾
 قرآن ريب يقول﴿ :ا ْد مع إِ َىل َسبِي ِل َرب َك بِال ِْح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِعظَ ِة الْ َح َ
ن يَشَ ا مء﴾
 ويف موضع آخر يقول﴿ :لَ ْي َس َعلَ ْي َك مه َدا مه ْم َولَ ِك َّن اللَّ َه يَ ْه ِدي َم ْ
 وستظل يف دعايئ لعل ريب يهديك ويخرجك م ّام أنت فيه ..هذا حق األخ
عىل أخيه ..فيوم من األيام كنت مثلك هكذا ولوال فضل ريب ملا آمنت...
 الله يهديك..
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رابعا
جواب يف شبهة عذاب
البهائم ونزول الرشور بهم
الكاتب /أ .أبو الفداء ابن مسعود

 الحمد لله وحده.
 أما بعد ،فقد طرح أحد األفاضل سؤاال يف املجلس العلمي حول مشكلة نزول الرش
واألمل واملكاره بالبهائم والدواب ،فحررت له  -بفضل الله ومنته  -جوابا رأيت أن أنرشه
ههنا لحاجة الخوة إليه ،والله املوفق لخصال الخري.3
 يقول صاحب املوضوع:
 يثري بعض املالحدة بعض الشبهات ومنها مسألة وقوع املصائب عىل الحيونات وهي
غري مكلفة وعدم تعويضها يف اخآخرة..
 وال يخفى عىل املسلم بأن الله ال يظلم خلقه شيئا
والظلم هو وضع الىشء يف غري موضعه ومن ذلك عقاب
من مل يستحق العقاب كتعذيب املطيع لله وإدخاله النار..
 وال يدخل يف ذلك ابتالء الصالحني يف الحياة الدنيا فهذا
يف الحقيقة هو من إحسان الله لهم باعتبار العاقبة الحسنة
من وراء امتحانهم مع ما يدخره الله لهم من األجور يوم
القيامة..
 وقد قرر أهل العلم يف مسألة مشابهة
للمسألة املطروحة يف هذا املوضوع بأن ما
يصيب األطفال من بالء ورضاء يف الدنيا هو
من باب امتحان آبائهم ومن باب التفضل
عىل هؤالء األطفال يف اخآخرة بتعويضهم يف اخآخرة..
http://majles.alukah.net/showthread....276#post567276 )3

111

112

 وال يخفى كذلك أن ما
يصيب الحيوانات من مصائب
كأمراض وهالك ونحو ذلك هو
من باب امتحان أصحاب هذه
البهائم ،ولكن يبقى السؤال املشكل
وهو :ما تأويل وقوع هذه
املصائب عىل هذه البهائم
وخاصة أنها يف اخآخرة لن
تعوض بىشء بل ستكون ترابا
ولن تدخل الجنة؟

 وهنا يبقى سؤال آخر مرتبط بهذا املوضوع وهو :ما حقيقة وحد الظلم الذي نفاه
الله عن نفسه؟
 وللفائدة مسئل الشيخ صالح الفوزان عن نفس املسألة املطروحة ولكنه مل يجب عن
سبب ابتالء هذه الحيوانات وهي غري مكلفة وهل يتم تعويضها يف اخآخرة أم ال.
 وإليكم السؤال:
 نعلم حكمة ما يصيب النسان املسلم من مصائب ،فقد تكون امتحانا وابتالء ،وقد
تكون عقوبة ملا حصل منه من أخطاء ،هنا يأيت سؤال :ما الحكمة من املصائب التي تقع
عىل النسان الكافر؟ وما الحكمة من وقوع املصائب واألوجاع عىل األطفال الصغار؟ حيث
تقع عىل بعض األطفال دون البعض اخآخر؟ وماذا يقال عن املصائب (من مرض أو كرس
أو جرح) التي تقع عىل بعض الحيوانات والطيور؟ 

 الجواب:
 حكمة الله تعاىل يف خلقه ال ميكن الحاطة بها ،فمنها ما ندركه ،ومنها ما ال ندركه،
لكننا نقطع ونؤمن أن الله سبحانه ال يفعل شيئا إال لحكمة بالغة؛ ألنه سبحانه منزه عن
العبث ،وما يصيب الكافر من املصائب فإنه عقوبة عىل كفره ومعاصيه ،قال تعاىل:
َاب األْ َك َ ِْرب لَ َعلَّ مه ْم يَ ْر ِج معو َن﴾ [السجدة ،]73:وقال تعاىل:
َاب األْ َ ْد َىن مدو َن الْ َعذ ِ
﴿ َولَ من ِذي َق َّن مه ْم ِم َن الْ َعذ ِ
﴿ َوإِ َّن لِل َِّذي َن ظَلَ مموا َعذَابا مدو َن َذلِ َك﴾ [الطور ،]42 :وأما ما يصيب الصغار ،فإنه قد يكون عقوبة
خآبائهم أو ابتالء خآبائهم ،ليظهر صربهم واحتسابهم إىل غري ذلك ،وكذا ما يصيب البهائم
ِيشء ِم َن الْ َخ ْو ِف َوالْ مجو ِع َونَقْص
فإنه عقوبة ملالكها أوابتالء لهم ،قال تعإىلَ ﴿ :ولَنَ ْبلم َونَّ مك ْم ب َ ْ
ِم َن األْ َ ْم َوا ِل َواألْ َنْف ِمس َوالثَّ َم َر ِ
ِين ( )311ال َِّذي َن إذا أَ َصابَتْ مه ْم مم ِصي َب ٌة قَالموا أنا لِلَّ ِه
ات َوبَ ِ
الصا ِبر َ
رش َّ
َوأنا إِلَ ْي ِه َرا ِج معو َن﴾ [البقرة ..]316 ،311 :
 مصدر الفتوى :املنتقى من
فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان
بن عبد الله الفوزان ( -ج  /7ص [ )314رقم
الفتوى يف مصدرها..]96 :
 إخواين أعضاء األلوكة اعلموا أن
من أفضل األعامل الصالحة كشف
الشبهات عن دين الله فكم من شبهة
قد ضل بها أقوام ،فكل واحد منكم لديه
جواب عىل هذا الشكال فال يبخل علينا..
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 فأجبته مبا ييل:
 الحمد لله وحده..
 أما بعد ،فشكر الله لك أخي الفاضل طرحك هذه املسألة يف هذا املجلس املبارك،
وهي يف الحقيقة مام يشكل عىل كثري من األفاضل..
 وهي تدخل يف إطار ما أصبح يعرف عند الفالسفة يف زماننا هذا ليس فقط
[مبشكلة الرش] كام كان اسمها قدميا ،وإمنا صارت يقال لها [الحجة
من مشكلة الرش] ،مبعنى وصول الشبهة إىل أن تكون عند أصحابها
دليال عىل أن الخالق ليس مبوجود أصال ،والله املستعان !
أبني لك بحول الله وقوته أن ما أجاب به الشيخ
 دعني ّ
الفوزان حفظه الله يف هذه املسألة هو عني الحكمة وكبد الحق،
وفيه الكفاية ملن كان الحق بغيته [وليس هذا وصفا ينطبق
عىل أحد من املالحدة أصال فيام يعتقدونه من أمر الغيب ،وإال
ما أنكروا الواضحات]!..
 واسمح يل أن أتكلم فيام ييل بخطاب عام لكل عاقل،
عىس أن يكون لك  -بإذن الله تعاىل  -يف هذا الجواب ذخرية
تقيم بها الحجة عىل كل ملحد معاند ،والله الهادي..
 تقول وفقك الله:
 ولكن يبقى السؤال املشكل وهو :ما تأويل وقوع هذه املصائب
عىل هذه البهائم وخاصة أنها يف اخآخرة لن ت مع َّوض بىشء بل ستكون
ترابا ولن تدخل الجنة؟ وهنا يبقى سؤال آخر مرتبط بهذا املوضوع
وهو :ما حقيقة وحد الظلم الذي نفاه الله عن نفسه؟ 

 وأقول وبالله املستعان ،إن لجواب نظائر هذا الشكال مسلكان :
 أما املسلك األول فيتوجه إىل أصل السؤال نفسه ،فينظر فيام إذا كان الجهل بهذا
التأويل – وغريه مام كان من جنسه  -والتفويض فيه ،مام يرض أو مام يتعني قبوله (كموقف
معريف)..
 أي أنه يبحث يف إجابة السؤال[ :هل لنا أن نطرح سؤاال كهذا أصال؟ وهل ميكننا
الوقوف عىل قواعد كلية محكمة (من العقل والنقل معا) يستتبع إثباتها الحكم بجواب
كيل عام مع التفويض يف معرفة التأويل يف كل مسألة مسكوت عنها يف نصوص الوحي من
تلك املسائل (كمسألتنا هذه) وترك السؤال عن ذلك التأويل؟]..
 وهذا املسلك يف الحقيقة هو مسلك عامة علامء املسلمني (ال سيام أهل السنة) ،فام
وسعهم تصور تأويله وحكمته من تلك املسائل اجتهدوا يف بيانه تن ّفال ال اضطرارا ،وإال
فاألصل عندهم هو هذا املسلك كام سنبينه..
 وأما املسلك الثاين ،فهو السعي يف تحرير الجواب عن السؤال[ :ما الحكمة؟] و[كيف
ال يكون هذا من الظلم؟] ونحوه..
 وهـو األشــهر عنــد فالســفة الالهــوت
النصــراين بصــفة خاصــة ،وتــراه
عند املعارصين منهم عىل
درجتني من االستغراق يف
ذلك:
 فمنهم من يكتفي
بتحرير الحجة املنطقية التي
تندفع بها الشبهة ردا عىل ادعاء
امللحد منطقية اعرتاضه عىل وجود الخالق
جل وعال أو عىل وصفه بالكامل ،سبحانه وتعاىل علوا كبريا..
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 ومنهم من يزيد ويجتهد يف تصور الحكمة أو [التفسري] الصحيح لوجود الرش يف
العامل ،وهذا يعرف باسم  ،Theodicyأو االجتهاد يف استنباط ما يدفع شبهة الظلم عن
الخالق من تأويالت لسبب خلق الرش يف العامل بصنوفه املختلفة ،كام صنع اليبنيز النرصاين
ومن قبله القديس أوغسطني وغريهام ،ونظريه ما حرره بعض علامئنا رحمهم الله تعاىل
من تأويالت يف هذا الباب.
 ولعل األمر الذي
جعلك تستشعر أن
جواب الشيخ الفوزان
مل يكن كافيا لك،
أنك – أو صاحب
السؤال  -وجهت
سؤالك طلبا للتأويل
والحكمة املعينة
(عىل املسلك الثاين)
لتلك املسألة من مسائل
الرش ،بينام كان جواب
الشيخ منصبا يف الطار الكيل
األشمل الذي يندرج يف املسلك األول.
 فكان أول ما أود تقريره كمدخل لدفع هذا الشكال وما يف بابه بعون الله تعاىل ،أن
املسلك األول من أثبته وأحسن إثباته (مبا يناسب صياغة صاحب الشبهة لشبهته املردود
عليها يف ذلك) ،فقد أىت البنيان من القواعد ،وقىض عىل تلك الشبهة بشتى فروعها وشعبها
وألوانها ،فاستغنى عن الدخول يف تفصيالت املسلك الثاين جملة واحدة.

 وبيان ذلك أن نقول إن العقل الصحيح يقيض بأن نحمل املتشابهات عىل املحكامت،
وأن نستنبط أحكام الجزئيات املجهولة من الكليات املتقررة املعلومة ،وأن نقيس ما جهلنا
عىل ما علمنا ،وأن نقطع الشبهات الفرعية بالرجوع إىل الكليات اليقينية ،وهذا يف جميع
أبواب العلم..
 فعندما نرى صورة من صور األمل الشديد أو العذاب يتعرض لها مخلوق من
املخلوقات ،ومل يتحقق لنا يف مفردات األمر ما به نعلم الحكمة الدقيقة من نزول ذلك
الرش بذاك املخلوق ،فليس لنا أن ننتقل عن األصل الراسخ املتقرر عندنا برضورة العقل
وبقواطع الرشع ،إىل ما ينافيه وينقضه!..
 بل مهام كرثت صور الرشور التي نجهل تأويلها بعينها ،مل يجز لنا أن نتخذ من ذلك
ذريعة لنقض األصل الكيل القطعي يف املسألة !..فإن تلك
الشبهات كلها مدارها الجهالة ،أي أن كل واحدة منها
غايتها أن يقال فيها[ :ال ندري
وال نتصور ملاذا أنزل الله
هذا الرش بعينه بهذا
املخلوق بعينه] ،وليس يف
يشء منها شبهة دليل عىل
وقوع الظلم أصال!
 فإذا كانت الجهالة يف املسألة الواحدة ال يوصل منها إىل حكم فيها كام هو
مقتىض العقل الرصيح ،فال عربة بتكاثر الجهاالت وتراكمها يف نظائر تلك املسألة،
وال يصار من كرثة تلك األسئلة إىل توهم الوقوف عىل مرجح ظني يف األمر ألنها ليست
أدلة يف نفسها وإمنا جهاالت!..
 وهذا أجمع ما به يمرد عىل شبهات بعض الفالسفة املعارصين ممن تعلقوا بفكرة أن
كرثة صور الرش وشناعتها يف العامل مع افتقارنا لجواب عن كل واحدة منها أو تأويل لها،
متثل مرجحا ظنيا أواحتامليا معتربا لعدم وجود الخالق أو لكونه ظاملا ،سبحانه وتعاىل!..
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 فإذا كان األصل الراسخ املتقرر لدينا بيقني أن الله تعاىل ال يظلم مثقال ذرة ،مل يكن
لنا – من األصل  -أن نطرح سؤاال كهذا[ :هل هذا الرش بعينه من الظلم أم ليس منه..؟!]
فإن الجواب الكيل العام معلوم لنا متقرر عندنا ابتداء !..وبهذا املسلك تنقطع شبهة امللحد
ويتحقق املقصود!..
 وعىل هذا التأصيل نفسه ،أنتهي إىل إجابتك بعني ما أجاب به الشيخ الفوزان فيام
نقلت عنه ،من قوله  :حكمة الله تعاىل يف خلقه ال ميكن الحاطة بها ،فمنها ما ندركه،
َ
ومنها ما ال ندركه ،لكننا نقطع ونؤمن بأن الله سبحانه ال يفعل شيئا إال لحكمة بالغة؛
ألنه سبحانه منزه عن العبث  اهـ.
ولست محتاجا إىل معرفته يف الحقيقة..
 فأقول لك :ال يلزمك معرفة التأويل يف ذلك
َ
سبحانه ال يمسأَل عام يَفعل وهم يمسأَلون ..ولعله قد دخل عليك الشكال من جهة افرتاضك
أن العذاب للمخلوق ال يكون إال من قبيل إنزال العقوبة بذلك املخلوق أو من قبيل ابتالئه
باملكاره ،وهذا تحكم يف إرادات الله تعاىل ِ
وح َك ِمه وغاياته ال وجه له وال مستند!..
 فإذا كان الظلم هو وضع اليشء (وهو العذاب واألمل يف حالتنا هذه) يف غري موضعه،
وقد رأينا أننا ال ندري ما موضع ذلك العذاب وما
حكمته بالنسبة لتلك الدواب والبهائم ،مل منلك أن
نحكم عىل يشء من ذلك بأنه ظلم ..ولكننا نعلم
بالقطع أن الله ال يظلم قيد أمنلة أصال ،وما من يشء
يفعله إال لحكمة تامة سبحانه وتعاىل ،فإذا ما
رجعنا إىل ذلك األصل املحكم ،تحقق
املطلوب وزال هذا الشكال وجميع ما كان
من جنسه يف تلك البابة ،وارتضينا
بالتفويض يف تلك [التأويالت] ،ومل نشرتط
ومل نطلب الوقوف عليها حتى ننسف شبهات
الجحدة واملشككني ،والحمد لله رب العاملني.

 ومع هذا ميكننا أن نضيف إىل ما تقدم – تنفال واستطرادا  -أن الوحوش والبهائم
وإن كان ال خلود لها يف جنة أو نار ،إال أنها يظلم بعضها بعضا ويبغي بعضها عىل بعض،
وهذا له عقوبته األمخروية كام ثبت يف النص ،فلم ميتنع يف العقل أن يكون له عقوبته
الدنيوية كذلك!..
 وال ميتنع يف العقل كذلك أن يكون نزول الرش عىل مخلوق من املخلوقات = ابتالء
لغريه من املخلوقات ال لذلك املخلوق نفسه ،مع كونه ال يمظلم بذلك (وهو ما نص عليه
أهل العلم يف مسألة نزول الرشور بالصغري غري املكلف)!..
 فإن عامة املتكلمني يف تلك املسائل من الفالسفة وأرضابهم يغفلون عن حقيقة أن
الله تعاىل مل يخلق من خلقه شيئا ،مبا يف ذلك الدواب والبهائم ،إال وقد أسبغ عليه نعمه
ظاهرة وباطنة ،ما عرفنا منها وما مل نعرف ،فهذا الخري إذا قمدر أن أزال الرب عن بعضهم
بعضه لحكمة يعلمها ولغاية يريدها سبحانه ،مل يكن ذلك ظلام لهم ،سواء علموا تلك
الحكمة أم مل يعلموها ،فإن انتقاص الفضل ال يؤول إىل الظلم ،ألنه فضل باألساس..
 ال يشء يوجب عىل رب العزة سبحانه وتعاىل أن ينعم به
عىل هذا املخلوق أو ذاك..
 أرأيت لو أنه سبحانه اختار أن يجعلنا جميعا
حجارة ال تسمع وال تبرص وال كذا وكذا ،نحن
ودوابنا وطيورنا وجميع ما يف األرض
وما يف السامء ،أفيكون ظاملا لنا بذلك؟
كال وال شك ،فالخلق خلقه واألمر أمره ،ال
رشيك له وال حاكم عليه من فوقه3!..
 )3هذا املعنى مطرد يف سائر ما يقع من السلب أو [الحرمان] من بعض العطايا والنعم لبعض املخلوقات ،كاطراد املسلك األول
يف جوابنا ..ومن ذلك كام ال يخفى ،ما يكون يف الجنني الذي يولد مشوها أومعيبا ،سواء عاش حتى بلغ ووقع عليه قلم التكليف
يل به أبواه واملقربون إليه ،أو قبضه الله قبل ذلك ..األصل واحد والقاعدة واحدة ملن عقل ،والله
فكان من
ْ
املبتلني بذلك كام ابتم َ
الهادي.

119

120

 لذا نقول :أثبتوا لنا معارش املتشككني أنه ال يجوز للخالق الحكيم أن يسلب شيئا
يحبه املخلوق (مل يكتسبه بنفسه وإمنا موهب له تفضال) ويمنزل عليه شيئا يكرهه يف مكانه،
مع كون ذلك الترصف اللهي يف مقام ال يقتيض العدل والحكمة أن يبقى مع املخلوق
ذلك اليشء الذي مسلب منه ،فال يكون ذلك السلب إخالفا لوعد مربم مثال ،أوإنزاال لعقوبة
بغري جريرة ،قد تقرر يف ميثاق التكليف أنها ال تنزل مبثل هذا املخلوق ،أو نحو ذلك مام
يأيت وصفنا إياه بالظلم من علمنا بأنه لو قمدر وقوعه ،كان نزوال لليشء يف غري موضعه!
 من ذا الذي أوجب عىل الخالق أن يعطي لكل مخلوق كل ما يحب ذلك املخلوق
ويشتهي يف هذه الدنيا وأن يدفع عنه كل ما يكره..؟ أهواء الناس وشهواتهم هي التي
أوهمت كثريا منهم أن النعمة حق مكتسب لهم ،وأن نزول املكاره بهم = سلب لذلك
الحق !..فليأتنا هؤالء بربهانهم إن كانوا صادقني!..
 أَ َو َما علمتم أننا ال ندخل الجنة بعملنا ،وأن
الله لو حاسبنا بعدله ألهلكنا جميعا؟ إن نعمة
البرص وحدها لو سجد النسان عمره كله ما
وفاها حقها ،ومعرفة مقادير النعم هذه
ليست مسألة يوكل فيها الحكم إىل املخلوق
أصال وإمنا إىل خالقه املنعم املتفضل مبا أعطى،
صاحب النعم والعطايا سبحانه وتعاىل!..
 وإمنا يستشعر النسان قيمة النعمة
وعظمتها ويمق ّدرها حق التقدير عندما تسلب منه،
ولهذا أفاض الرحمن يف كتابه من التذكري بالنعم والعطايا
واخآالء التي كذب بها الجحدة
واملستكربون ،لعلهم يعقلون!..

 وعىل أي حال ،ومع كوين قد حررتم هذا الذي حررته ،فإن هذه الضافة وهذا
االستطراد يعد من جوابات املسلك الثاين من جنس”الثيودييس" ،التي ال أرى حاجة للبسط
وص َدق وتَج َّر َد يف ذلك ،فإنه يكفيه ،كام اكتفى مبثله
فيها أصال ،فإن من َع ِقل الجواب األول َ
– بل بأوجز منه بكثري  -سلفنا األول رضوان الله عليهم ..فإنهم قد اجتمع لديهم من
اليقني والتسليم بصفات خالقهم جل وعال ومبعاين الكامل فيها ما مل يحوجهم إىل الطالة
والكثار يف تحرير أمثال تلك التأويالت..
 ومع أن هذا املسلك الكيل (املسلك األول يف الجواب) هو األحكم واألسلم وهو األليق
بطريقة السلف والصحابة ريض الله عنهم ،واألبعد عن مواضع الزلل والغلط وعن القول
عىل الله تعاىل بغري علم ،ومع أنه يكفي كل عاقل صادق منصف ،إال أنك ال ترى ملحدا
يذهب إىل عامل من علامء املسلمني يسأله يف مثل هذه املسألة ،فيسمع منه قوال كقول
الشيخ الفوزان ههنا ،إال ينقم ويسخر من أهل العلم وينسبهم إىل ضعف العقل وسطحية
النظر ونحو ذلك ،ألنه ال يراهم يخوضون خوض الفالسفة واملتكلمني فيام خاضوا هم فيه
بغري حق وال سلطان وال أثارة من علم ،والله املستعان!..
 فنقول لهؤالء إن السكوت عام
يجب السكوت فيه هو رأس
الحكمة وجامع العلم
والعقل معا ،وسكوت سلفنا
عام سكتوا عنه من املسائل مل يكن
من جهل أو عجز عن الخوض
يف طرائق الفالسفة إن كنتم
تحسبون ذلك ،وإمنا عن علم
سكتوا ،ريض الله عنهم وأرضاهم..
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 واملشكلة ليست يف املالحدة يف الحقيقة ،فهم أهل جحود وكرب عىل أي حال ،وإمنا
املشكلة يف بعض األفاضل ممن يتوهم أنه كلام جاءه ملحد بسؤال :ما تأويل هذه ،وما
تأويل تلك ،فإنه يتعني عليه أن يجد له الجواب املفصل عىل نحو ما يريد هذا امللحد ،وإال
كان الشكال ،وبدا امللحد – ولو يف عني نفسه وأقرانه – إذ رأى تلك الحرية عند بعض
إخواننا ،بدا وكأنه مستساغ املوقف ،ألنه قد أتانا معارش املسلمني بسؤال معجز ال نعلم
له جوابا ،وال يزيد عاملنا فيه عىل أن يتلو قول الله تعاىل﴿ :الَ يم ْسأَ مل َع َّام يَ ْف َع مل َو مهم
يم ْسأَلمو َن﴾!..
 فهؤالء إمنا يقال لهم:
يا هؤالء ،إن الجهل بال ِح َكم
والغايات التفصيلية من
كثري – بل من أكرث
– أفعال الله تعاىل
يف هذا العامل ال يعد
قبوله والتسليم به
منقصة يف دين
السالم ،ويقينا فإنه ال
يصح ما تريدون أنتم ومن
قلدتم من الفالسفة املعارصين
من االستدالل بذلك الجهل عىل عدم وجود الخالق أصال أو عىل كونه ظاملا أو نحو ذلك!..
 ليس الميان بالخالق وبنسبة رسالة محمد صىل الله عليه وسلم إليه ،مرشوطا عند
العقالء مبعرفة جواب كل شاردة وواردة ترميها الشياطني يف خواطر الناس بشأن أفعال
الله جل وعال3!..
 )3للفائدة والزيادة ينظر هذا املقالhttp://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?t=29207 :

 هذا جهل ال يرض ،ألن العلم بتلك التفاصيل ليس
واجبا يف العقل وال رشطا الزما للتسليم بالقواطع العقلية
التي تجحدونها جملة واحدة ،بل ليس هو الزما للتسليم
بيشء مام أخربنا به الرب من صفاته سبحانه وتعاىل !..هذا أمر
تعلمونه متام العلم ،ولو جئناكم بعرشات التأويالت والتفسريات والتعليالت
واألجوبة فلن تكتفوا ،ألن الغاية عندكم ليست
تحصيل املعرفة باألساس ،وإمنا البقاء عىل
اللحاد والتذرع له بكل ذريعة ،ولهذا لزمكم
تعليق الميان بالحق عىل رشط معريف باطل ال
يشرتطه عاقل!..
 فالحاصل أيها الفاضل الكريم ،أن هؤالء قوم
يحتاجون إىل الوعظ والزجر والقرع عىل الرؤوس ،ال إىل التسليم
لهم مبا يوحي بأن لكثري من أسئلتهم تلك وجها ،وأنها تشكل بالنسبة
لنا إشكاال من الشكاالت الكربى ونحو ذلك!..

 هذا والله أعلم وأحكم ،وهو املستعان ال رب سواه..
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 الحمد لله الذي أجرى األمور عىل ميزان العدل والرحمة ..وق ّدر األقدار تجري فال
را ّد ل محكمه ..وأرى النسان يف كل يشء آية ..حتى استنارت سبيل املؤمنني ..واستبانت سبيل
املجرمني ..وقامت الحجة عىل العصاة واملذنبني ..فلم يبق لذي عقل ٌّ
شك أو اعرتاض..
وجعل أدلة وجوده كاملاء والهواء ..يتنفسها كل عاقل ..ويرتشفها كل ظامئ ..حتى قامت
الحجة ..واتضحت املحجة..
 وانقسم الناس إىل فريقني ...فريق يف الجنة ..وفريق يف السعري ..يقال لهؤالء﴿ :ا ْد مخلموا
الْ َج َّن َة مبِ َا كم ْنتم ْم تَ ْع َملمو َن﴾ ..ويقال ألولئك﴿ :إِمنَّ َا ت م ْج َز ْو َن َما كم ْنتم ْم ت َ ْع َملمو َن﴾..
ين َو مم ِنذرِي َن لِئَالَّ يَكمو َن لِلنَّ ِ
اس َع َىل
 وقطع االعتذار ..ببعثة الرسل األخيار﴿ ..ر مسال م َب ِ
رش َ
اللّ ِه مح َّج ٌة بَ ْع َد الر مسلِ ﴾ ..وجعل العربة بالبالغَ ﴿ :وأم ِ
وح َي إِ َ َّيل َهذَا الْ مق ْرآ من ِألم ِنذ َركم ْم ِب ِه َو َم ْن
بَلَغ﴾..
 ثم قال﴿ :بَلِ الْ نْ َسا من َع َىل نَف ِْس ِه
بَ ِص َري ٌة َولَ ْو أَلْقَى َم َعا ِذي َر مه﴾ ..ثم إنه
أعطاه قلبا واعيا ..وعقال متدبرا ..وعينا
باحثة ..ولسانا سؤوال..
 وأعطاه من العمر ما يتذكر فيه
من تذكر ..وقلب حياته عىل
العافية واالبتالء ..واألحزان
واألفراح ..والسعة والضيق حتى
يتسنى له النظر ..ويتقلب يف خاطره
ال ِفكر ..ويلجأ إىل خالقه وفاطره..
ورازقه وموجده..

 ثم إن الشيطان تجارى بأناس ..فأخرجهم من الحق إىل الضالل ..ومن التسليم إىل
االعرتاض ..منتهجا طريق الحكم ِة ..ليوردهم الباب الذي أهلكه حني طعن بعقله القارص..
وناظرا يف باب الرحمة مقارنا بينها وبني صفات البرش..
 حتى حارت عقول وانتكست قلوب وبارزت خالقها باالعرتاض ..وجاهرت برتك
االنقياد ..ما در ْوا أن حالهم حال من وصفهم الكبري املتعالَ ﴿ :و مه ْم يَ ْن َه ْو َن َع ْن مه َويَنْأَ ْو َن َعنْ مه
َوإِ ْن يم ْهلِكمو َن إِالَّ أَنْف َمس مه ْم َو َما يَشْ مع مرو َن﴾ ..وما يبلغون يف اعرتاضهم إال كمبلغ من وصفه
الس َام ِء ثم َّم لِيَ ْقطَ ْع فَلْ َي ْنظم ْر َه ْل يم ْذ ِه َ ََّب كَيْ مد مه َما يَ ِغي مظ﴾..
الله﴿ :فَلْ َي ْم مد ْد ب َِس َبب إِ َىل َّ
 وبعد..
 فهذا مخترص حول أسئلة تثار حول غوامض الحكمة ..وخفايا الرحمة..
 ..وإمنا هي كلامت أنقلها أحاول فيها تل ّمس طريق الهدى ..وأن أستيضء
بنور الوحى ..وأن أستبني سبيل املؤمنني..
 فإن كان َمث ّة خطأ فمني ومن الشيطان ..والله ورسوله
منه براء ..وإن كان َمث ّة صواب ..فال حول وال قوة إال بالله..
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 وجه الشبهة:
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 ملاذا يخلقه وهو الغني عنه..؟
 ملاذا يبتليه وهو قادر عىل إثابته دون إبتالء..؟
 وملاذا يعذبه ويخلده يف النار..؟
 وملاذا ال يدخله الجنة بال تكليف ..وما فائدة التكليف..؟
 ملاذا نرى طفال معذبا ..وحيوانا مذبوحا ..وعاملا مفتقرا..
وجاهال من ّعام..؟ وملاذا نرى الح ّر ممتحنا بأوالد الزنا..؟
 ملاذا نرى الرش يف العامل ،وملاذا يخلق الرش وهو قادر عىل
عدم ذلك..؟ وملاذا وضع التكليف عىل عكس مرادات النفس..؟
 لو كان موجودا ملا ريض بحدوث ذلك يف ملكه..
 وملاذا يقيض عىل عباده باملوت..؟ وكيف قىض عىل رسله بالشقاء يف الدنيا..؟
 ملاذا يعذب بدون ذنب ..ويؤمل من مل تسبق له املعصية..؟
 ملاذا مينع بعض الناس الهداية ..ويقيض عليهم بالغواية..؟
 ملاذا مل يخلق الجميع طائعني بدال عن التكليف..؟
 ملاذا مل يطلعنا عىل خفايا الحكمة حتى يتضح لنا األمر.؟
 ما فائدة العدام بعد اليجاد ..واالبتالء ممن هو غني عن أذانا..؟
 وغريها من األسئلة التي تدور حول التطلع إىل معرفة ما غمض من أمر الحكمة..
وما خفي من موطن الرحمة يف أفعال الله سبحانه وتعاىل..

 انفكاك الجهة بني وجود الخالق...
ومسائل الحكمة والخري والرش...
 وهذه من املغالطات املنطقية التي يقع فيها املخالفون من امللحدين دائا ..وتحتل
محورا هاما يف حديث أكرثهم ..خاصة العرب منهم..
 وأصل االعرتاض أن يقال :إذا كان موجودا فكيف يسمح بهذا..؟! وكيف يفعل هذا..؟!
وكيف يرتك ذاك....؟!
 والصحيح أن مسألة وجود الخالق ال عالقة لها بأفعاله ِ
وحكمها و ممراداتها ..ولذلك
من يحاول إثبات الصفات قبل إثبات الذات يقع يف هذه املغالطة املنطقية..
 فوجود الخالق قد ثبت بدليل منفصل ..بالنظر يف مصنوعاته ،ودالئل قدرته ،وعلمه
وحكمته ظهرا يف مخلوقاته وتدبرياته ..وثبتت النبوة بالنظر يف معجزات رسله و أنبيائه،
وصدق دعوتهم و تأييد الله تعاىل لهم..
 لذلك فإن ثبوت وجود الله عز جل بدليل منفصل عن
مسألة الحكمة ،يجعل مناقشة مسألة وجوده تحت
باب حكمته من اللغو الباطل ..ومن تكلف ذلك
فكأمنا يحايك من رأى خلال يف الحاسوب ،فنفى
أن يكون صانعه النسان موجودا !..أو رشخا يف
جدار فزعم أن بانيه غري موجود!..
 ودالئل وجود الله ظاهرة لكل متأمل
بعني العقل يف سامء الوجود ..فقد دلت الحوادث
عىل وجوده ..ودلت املصنوعات عىل قدرته ..ودل
التقان عىل علمه ..ودل التدبري عىل حكمته ..ودل
الكون عىل بديع صنعه..
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 واملنتدى يزخر باملوضوعات التي ناقشت أدلة وجود الله سبحانه وتعاىل ..وليس
هذا مقام بسطها...
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أثبت  -وال سبيل لك إىل ذلك  -أن الحكمة والرحمة منتفية من الكون..
 وهب أنك ّ
فهل يعني هذا عدم وجود صانع وخالق ومدبر له...؟! بل إن ذلك ظاهر البطالن ..فلامذا
ال نفرتض خالقا صانعا ال
يتحىل بكامل الحكمة..
وال بكامل الرحمة
وإطالقها ..فيكون األمر
أكرث منطقية..؟!
 ولعل هذا يثبت
بطالن االستدالل مبا
خفي من مسائل
الحكمة عىل نفي وجود
الخالق ..فهم يحاولون
إثبات صفات الصانع عىل
كيفية يرتضونها ..قبل أن يقروا بوجود ذاته وخلقه للكون..
 وإمنا كان ديدن العقالء ..ومنهج القرآن يف إثبات وجود الله سبحانه وتعاىل
مبصنوعاته ..واالستدالل عىل صفاته وتقريرها من إتقان مخلوقاته وعجائب تدبرياته..
يقول تعاىل﴿ :أَلَ ْم تَ َر أَ َّن اللَّ َه َس َّخ َر لَ مك ْم َما ِيف األَ ْر ِض َوالْ مفل َْك ت َ ْجرِي ِيف الْبَ ْح ِر ِبأَ ْمر ِِه َو مميْ ِس مك
الس َام َء أَ ْن ت َ َق َع َع َىل األَ ْر ِض إِال ِب ِإ ْذنِ ِه إِ َّن اللَّ َه بِالنَّ ِ
اس لَ َر مء ٌ
وف َر ِحي ٌم﴾..
َّ
 ومسألة انفكاك الجهة هذه تفطن لها بعض كبار املالحدة ..وأقروا أن االستدالل بها
عىل نفي وجود الخالق استدالل ضعيف للغاية..

 فدوكينز رغم مغالطاته املنطقية الكثرية ..يرد يف كتابه [ ]God delusionعىل من
يستدل بهذه املسألة. .يقول يف معرض رده عىل أونوين أحد العلامء الرياضيني املتدينني..
صاحب كتاب [احتامالت الله] ..وهو كتاب يناقش وجود الله عىل أساس مقدمات
باحتامالت مرجحة ونافية ..يعطي كال منها نسبة رياضية ..ووضع أونوين[ :مسألة وجود
الرش] ضمن االحتامالت التي ال ترجح وجود الخالق..
 يقول دوكينز:
 من ناحية أخرى فإن أونوين يفكر بأن وجود الرش
(خصوصا الكوارث كالزالزل والتسونامى) هي أمور
ال تدعم وجود الله..
 هنا يعاكس أونوين رأيي ولكنه
يتامىش مع الكثري من علامء الدين غري
املرتاحني[ ..جمعية أمكسفورد للفلسفة]
تعطي تعريفا ملشكلة الرش [املعارضة
األقوى لإلميان التقليدي بالله] ،لكنها فقط حجة ضد
وجود إله طيب ..الطيبة ليست جزءا من التعريف لفرضية الله..
بل هي مجرد إضافة مرغوبة..

 يف الحقيقة الناس الذين لديهم نزعة دينية لديهم أيضا عدم متييز مزمن بني الحقيقة
وما يرغبون أن يكون الحقيقة ..مم َسلمة بسيطة عن إله رشير كالذي يف كل صفحات العهد
القديم ..أو لو مل يعجبك ذلك اخرتع إلها رشيرا مغايرا اسمه الشيطان ..اعترب أن معركته
الخري يف العامل..
مع الله ّ
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 أو حال أكرث تطورا :إله عنده أمور أهم من أن يحرص اهتاممه بالنسان ..أو إله ليس
مباليا مبعاناة النسان ..ولكنه يعتربها مثنا للخيار الحر يجب أن ندفعه ..كون خاضع
للقوانني...
 لهذا السبب لو أعدت عمل
مترين أونوين فلن تحرفني مشكلة
الرش أو األخالق يف أي
اتجاه عن خط الصفر..
 %11يف حالة أونوين 
انتهى كالمه..
 وبغض النظر
عن آراء دوكينز يف
الفقرة السابقة ..فإنه يقرر بكل وضوح أنه ال يرى أي تالزم بني
وجود الرش ومسألة وجود الخالق من عدمه..
 وإن كان وجود الرش وإحساس النسان به و فهمه له ،لو تأملنا فيه دليل عقيل
وجداين عىل معان غري مادية تستلزم مملهام لهذه املعاين التي ال تقوم باملادة املجردة ..إذ
األمر متساو من الناحية املادية ..بال شك..

 رحمته ليست ِرقّة...
 قد تكون ال ِرقّة م
خالف الرحمة..
 وما أقبح فعل ال مدبّة حني حطمت رأس صاحبها لتخلصه من الذباب ..ظنا منها أن يف
هذا مصلحته!..
 فرحمة الله سبحانه وتعاىل ليست كرقة البرش ..وبني الرحمة و الرقة فرق شاسع..
فحينام نرى الطبيب يشق صدر املريض ليستخرج الداء و يعالج املرض ..فإن ما يفعله هو
عني الرحمة ...وإن كان شق الصدر مستقبحا ..وقد يوصف مبنتهى الوحشية يف األحوال
األخرى ..وهناك فارق بني الرقة التي تأخذك و أنت تشاهد شق صدره ...وبني الرحمة
التي تستحسن ما يفعله الطبيب يف هذه الحالة..
 فوجب االنتباه :فإن أرحم الراحمني قىض باملوت
عىل كل حي ..وبنى األجساد ثم نقضها ..وقطع
يد السارق يف ربع دينار ..وقىض بالرجم عىل
لذة ساعة..
 فال يغرتّ بحلمه مغرتّ وال يطمع يف
إمهاله طامع ..فإن سننه يف الكون ال
تحايب أحدا ..وقد قىض عىل نبيه صىل الله
عليه وسلم أكرم الخلق عليه ..باالبتالء يف
جسده وعرضه ..وولده وماله..
 وهذه دار االختبار ..بم ِن َيت عىل الفناء
والبوار ..نعيمها من ّغص ..وعيشها مك ّدر ..وهي
إىل زوال..
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 وقد صح يف األخبار﴿ :أ َّن اللَّ َه َخل ََق ال َّر ْح َم َة يَ ْو َم َخلَ َق َها ِمائَ َة َر ْح َمة ،فَأَ ْم َس َك ِعنْ َد مه
تِ ْسعا َوتِ ْس ِع َني َر ْح َمة َوأَ ْر َس َل يف َخلْ ِق ِه كمل ِه ْم َر ْح َمة َو ِ
اح َدة﴾..
 ومالحظة أسباب الخوف أدىن لألمن من
وجل يقول:
مالحظة أسباب الرجاء ..والله ع ّز ّ
﴿ َويم َحذ مركم ْم اللَّ مه نَف َْس مه﴾ وهو الرحمن الرحيم..
 فإنه ينبغي أن يمح َذر م ّمن أقل فعله تعميم
الخلق باملوت حتى إلقاء الحيوان البهيم للذبح..
وتعذيب األطفال باملرض ..وفقر العامل
و ِغنى الجاهل..
 فوجب االنتباه أن رحمته
ليست رقة ..حتى
يأخذ النسان
بأسباب الحزم
والعزمية وال يركن إىل الطمع
والتمنى..
يبت املصالح جزما..
 فنسأل الله عز جل أن يهب لنا حزما ّ

 و مم َكلف األيام ضد طباعها!..
 من الجهل أن يخفى عىل النسان ممراد التكليف ..فإنه موضوع عىل مخالفة
األغراض ..وينبغي للعاقل أن يأنس بانعكاس األغراض..
 فإن دعى وسأل بلوغ غرض ،تعبد الله بالدعاء ...فإن أم ِ
عط َي شكر ..وإن مم ِن َع صرب..
فالدنيا مل ت مج َعل لبلوغ األغراض ..وقد قيلَ ﴿ :و َع َىس أَ ْن ت َ ْك َر مهوا شَ ْيئا َو مه َو َخ ْ ٌري لَ مك ْم﴾ فال
وجه لالمتعاض ..وال يحسن االعرتاض..
 فمن قال :حصول غريض ال يرض ودعايئ مل يمست َجب ،فكيف له ذلك بحال ..والله
يقول﴿ :لَيْ َس ل ََك ِم َن األَ ْم ِر شَ ٌئ﴾..
 فعليه أن يسيل نفسه بأن املنع ليس عن بخل وإمنا ملصلحة ال
يعلمها ،ل ميؤ ِجر الصابر ..ويَعلَم الرايض ..وزمن االبتالء يسري
واألغراض مدخرة تملقى بعد قليل..
 ومتى ارتقى فهمه إىل أن ما جرى مراد الحق سبحانه..
اقتىض إميانه أن يريد ما يريد ..وينبغي عىل العاقل أن
يوطن نفسه عىل الصرب ..ويعلم أن ما حصل من املراد
فلمطف ..وما مل يحصل فعىل أصل الخلق والجبلّة للدنيا..
 وقد قيل:
عت عىل كدر وأنت تريدها..
 طم ِب َ
صفوا من األقذاء واألكدار
ومكلف األيـام ضد طباعهـا..
متطلـب يف املاء جذوة نار 
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 ثم من يرى ما جرى لرسول الله صىل الله عليه وسلم وأصحابه من الجوع والقتل..
مع قدرة النارص ..ثم يسأل يف أممه فال يجاب ..ولو كان املسئول بعضنا لقلنا[ :لِ َم متن مع ما
ال يرضك]..؟!
يل مبوت عمه عىل الرشك ..وأبيه وأمه قبل الرسالة ..وبقتل عمه حمزة والتمثيل
 قد ابتم َ
به أمام عينيه ..ويمف َجع يف أوالده واحدا واحدا يف حياته ..فال يعود من بدر منترصا إال
ليواري ابنته الرتاب...
 ويعيش عيشة الفقر وربه الغني الكريم ..ويعيش عيشة الخوف والحصار وربه
العزيز الحكيم...
 فينبغي أن يمفهم أن هذا أصل
الدنيا..
 حتى ال يتمناها أحد ..وال يحزن
عىل ذهابها إنسان..

 وحكمة الله تخفى بعض أحيان...
 ومن نظر يف أمر الحكمة وجد أن حكمة الخالق ظهرت حتى أق ّرت
بها العقول ..ثم خفي منها ما حارت به العقول..
 فمن تأمل بناءه لألجساد متقنة عىل قانونه :الحكمة ..دلت عىل
كامل قدرته ولطيف حكمته ..ثم عاد فنقضها ..فتحريت العقول بعد
إذعانها له بالحكمة يف رس ذلك الفعل..
 فأعلمت أنها ستعاد للمعاد ..وأن هذه البنية مل تخلق إال لتجوز يف مجاز
املعرفة وتبحر يف موسم املعاملة ..فسكنت العقول لذلك..
 وأطرف منه إبقاء َهرِم ال يدري معنى البقاء ..وليس له فيه إال مجرد أذى..
ومن جنسه تقتري الرزق عىل املؤمن الحكيم ..وتوسعته عىل الكافر األحمق..
ومثاله اخرتام شاب ما بلغ بعض املقصود بنيانه..
 وأعجب منه أخذ طفل من بني أكف أبويه يتملمالن وال يظهر رس سلبه..
والله الغني عن أخذه ..وهام أشد الخلق فقرا إىل بقائه..
 ويف نظائر لهذه املذكورات يتحري العقل يف تعليلها فيبقى مبهوتا..
 فإذا عجزت قوى العقل عن الطالع عىل حكمة ذلك وقد ثبت لها حكمة
الفاعل ..علمت قصورها ..عن درك جميع املطلوب ..فأذعنت مقرة بالعجز..
وبذلك تؤدي مقصود تكليفها..
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 فلو قيل للعقل :قد ثبت عندك حكمة الخالق مبا بنى ..أفيجوز أن ينقدح يف حكمته
أنه نقض..؟! لقال :ألين عرفت بالربهان أنه حكيم وأنا أعجز عن إدراك علله فأسلم عىل
رغمي مقرا بعجزي..
 لذلك فالفقيه من علل مبا
ميكن ..فإن عجز انطرح
للتسليم ..هذا شأن
العبيد ..فأما من
يقول :مل فعل
كذا..؟ وما معنى
كذا ؟؟! فإنه
يطلب االطالع
عىل رس امللك ..وما يجد لذلك سبيال لوجهني:
 أحدهام :أنه سبحانه سرت كثريا من ِح َكمه عن خلقه..
 والثاين :أنه ليس يف قوى البرش إدراك ِح َكم الله تعاىل كلها..
لس َام ِء
 فال يبقى مع املعرتض سوى االعرتاض املخرج إىل الكفر﴿ :فَلْ َي ْم مد ْد ب َِس َبب إِ َىل ا َّ
ثم َّم لِ َي ْقطَ ْع فَلْيَنْظم ْر َه ْل يم ْذ ِه َ ََّب كَ ْي مد مه َما يَ ِغي مظ﴾ ..واملعنى من ريض بأفعايل ،وإال فليخنق
نفسه فام أفعل إال ما أريد..

 أفعاله..
كام ذاته وصفاته ال تشبه ما للمخلوقني..
 كام قد ضل البعض يف ذاته وصفاته..
كذلك ضل آخرون يف أفعاله..
 ففي ذاته ..ملا رأى الفالسفة إيجاد شئ
من ال شئ كاملستحيل يف العادات قالوا بقدم
العامل ..ويف صفاته ..مل ّا عظم عند املتكلمني
الحـاطـة بـكـل يشء ..قالـوا يعــلـم ال مجـ َمـل ال
التفاصيل ..وملا رأوا تـلف األبـدان ..أنـكروا
إعـادتــها ..وكـل من قــاس صـفـة
الخالق ..عىل صفة املخلوقني خرج
إىل الكفر..
 كذلك يف أفعاله ..فإن من حمل أفعاله عىل ما يمع َقل يف العادات ..رأى ذبح الحيوان
ال يستحسن ..واألمراض تستقبح ..وقسمة ال ِغنى للجاهل ..والفقر للعامل ..أمرا ينايف
الحكمة..
 فهذا يف األوضاع بني الخلق ..فأما الخالق سبحانه فإن العقل ال ينتهي إىل حكمته..
أليس قد ثبت عنده [أي العقل] وجود الله و مملكه وحكمته ..فت َعر مضه بالتفاصيل عىل ما
تجري به عادات الخلق جهل..
 أال ترى أن أول املعرتضني وهو إبليس ..كيف ناظر فقال أنا خري منه..
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 وقول خليفته أيب العالء املعري:
 إذا كان ال يحظى برزقك عاقل ..وترزق مجنونا وترزق أحمقا
فال ذنب يا رب السامء عىل امرئ ..رأى منك ما ال يشتهي فتزندقا 
 فنسأله تعاىل توفيقا للتسليم ..وتسليام للحكيمَ ﴿ ..ربَّ َنا الَ تم ِز ْغ قملموبَ َنا بَ ْع َد إِذْ
َه َديْتَنَا﴾ ..أترى نقدر عىل تعليل أفعاله ..فضال عن مطالعة ذاته ..؟! وكيف نقيس أمره
عىل أحوالنا ..فإنا قد رأينا نبينا صىل الله عليه وسلم يَ م
سأل يف أممه وعمه فال يقبل منه..
ويتقلب جائعا والدنيا ملك خالقه ..ويقتل أصحابه والنرص بيد مرسله ..أو ليس هذا مام
يحري..؟ فام لنا واالعرتاض عىل مالك ..قد ثبتت حكمته واستقر ملكه..؟
 وقد قال بعض املحبني يف هذا املعنى:
 ويقبح من سواك الفعل عندي ..فتفعله فيحسن منـك ذاكـا 
 ولذلك فإن قياس الغائب عىل
الحارض ..وقياس صفات الله وأفعاله
وذاته عىل امل مشا َهد لنا هو سبب ضالل
كثري من الناس..
الحس فلم
 فمنهم من غلب عليه ّ
يشاهد الصانع ..جحدوا وجوده ونسوا
أنه ظهر بأفعاله ..وأن هذه األفعال البد لها
من فاعل..

 ومنهم من أثبت وجوده ثم قاسوا صفاته عىل صفات املخلوقني فشبهوا حتى قالوا
ينزل إىل السامء أي ينتقل..
 ومنهم من ضل يف أفعاله ..فأخذوا يعللون ..فلم يقتنعوا بيشء ..فخرج منهم من
نسب فعله إىل ضد الحكمة !..تعاىل الله عن ذلك..
 وإمنا يكون الجواب ملن أراد التوفيق والصواب أن يقال :إذا أقررنا أن ذاته ليست
كالذوات وصفاته ليست كالصفات ..فكذلك أفعاله ال تقاس عىل أفعال العباد ..فإن أحدنا
لو فعل فعال ال يجتلب به نفعا وال يدفع عنه رضا مع َّد عابثا ..وهو سبحانه أوجد الخلق ال
لنفع يعود إليه ..وال لدفع رض ..إذ املنافع ال تصل إليه واملضار ال تتطرق عليه..
 فإن قال قائل :إمنا خلق الخلق لينفعهم ..يبطله أن يقال
أنه خلق خلقا منهم للكفر وعذبهم ..وتراه يؤمل الحيوان
واألطفال وهو قادر أن ال يفعل ذلك...
 فإن قال قائل :أنه يثيب عىل ذلك ..قلنا وهو
قادر عىل أن يثيب بال هذه األشياء ..فإن السلطان
إذا أراد أن يغني فقريا فجرحه ثم أغناه ..لِي َم عىل
ذلك ..ألنه قادر عىل أن يغنيه بال جراح..
 لذلك فالقاعدة هنا أنه ال تطلب تعليالت أفعال
الله كلها ..والصواب التعليل ملا ميكن والتسليم ملا
يخفى ..وذلك ألن الحق سبحانه وتعاىل ال تقاس أفعاله عىل أفعالنا ..وال تمعلَّل إال فيام
ظهر لنا ..والذي يوجب التسليم أن حكمته فوق العقل فهي تقيض عىل العقول ،والعقول
ال تقيض عليها ..ومن قاس فعله عىل أفعالنا ..غلط الغلط الفاحش..
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 ولهذا قال املعتزلة :كيف يأمر بيشء ويقيض بامتناعه..؟! ولو أن إنسانا دعى إىل داره
ثم أقام من يصد الداخل ل ِعيب ..وقد صدقوا فيام يتعلق بالشاهد ..فأما من أفعاله فال
تعلل ..وال يقاس بشاهد ..فإنا ال نصل إىل معرفة حكمته..
 فإن قال قائل :فكيف ميكنني أن أقود عقيل إىل ما ينافيه..؟! قلنا :ال
منافاة ألن العقل قد حكم بالدليل الجيل أنه حكيم وأنه مالك ..والحكيم
ال يفعل شيئا إال لحكمة  ..غري أن تلك الحكمة ال يبلغها العقل..
 قد يتبادر سؤال :إذا كنتم تقولون صفاته وأفعاله ال تقاس عىل مثيالتها
لدى املخلوقني ..فكيف تثبتون حكمته إذ أنتم تقولون مبا أنه خلق حكمة
للبرش فهو متصف بها..؟!
 يجيب ابن القيم :الرب سبحانه وتعاىل ال يدخل مع خلقه يف
قياس متثيل وال قياس شهود يستوي أفراده ..فهذان الفرعان من
القياس يستحيل ثبوتهام يف حقه ..وأما قياس األوىل
فهو غري مستحيل يف حقه بل هو واجب له
ومستعمل يف حقه عقال ونقال..
 أما العقل ..فمثيل ذلك استداللنا أن معطي
الكامل أحق بالكامل ..ومن جعل غريه سميعا بصريا عاملا
حيا قادرا رحيام محسنا فهو أوىل بذلك وأحق منه ويثبت له من
هذه الصفات أكملها وأمتها..
 فكل كامل ثبت للمخلوق غري مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالتصاف
به ..وكل نقص يف املخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب..
بل يجب تنزيه الخالق عن كل النقائص والعيوب وإن مل يتنزه عنها بعض املخلوقني..

رشكَاء ممتَشَ اكِ مسو َن
رض َب اللَّ مه َمثَال َّر مجال ِفي ِه م َ
 وأما النقـل فهو مستفاد من قوله تعاىلَ َ ﴿ :
رض َب اللّ مه َمثَال
َو َر مجال َسلَام ل َر مجل َه ْل يَ ْستَ ِويَانِ َمثَال الْ َح ْم مد لِلَّ ِه بَ ْل أَك َ مْرث مه ْم الَ يَ ْعلَ ممو َن﴾ ﴿ َو َ َ
يشء َو مه َو ك ٌَّل َع َىل َم ْوال مه أَيْنَ َام يم َوجهه الَ يَأْ ِت بِ َخ ْري َه ْل
َّر مجل ْ َِني أَ َح مد مه َام أَبْ َك مم الَ يَق ِْد مر َع َ َ
ىل َ ْ
رض َب اللّ مه َمثَال َعبْدا َّم ْملموكا الَّ
رصاط م ْستَ ِقيم﴾ ﴿ َ َ
يَ ْستَوِي مه َو َو َمن يَأْ مم مر بِالْ َع ْد ِل َو مه َو َع َىل ِ َ
يشء َو َمن َّر َزقْ َنا مه ِم َّنا ِرزْقا َح َسنا فَ مه َو يمن ِف مق ِمنْ مه ِرسا َو َج ْهرا َه ْل يَ ْستَ موو َن الْ َح ْم مد
يَق ِْد مر َع َىل َ ْ
لِلّ ِه بَ ْل أَك َ مْرث مه ْم الَ يَ ْعلَ ممو َن﴾ ﴿تِل َْك إِذا ِق ْس َم ٌة ِضي َزى﴾..
 ومقصود اخآيات ..أنه إذا كان العجز والعيب والنقائص مستنكرة يف حقكم ..فكيف
تنسبونها لله..؟!
 ويف الحديث أمثال ذلك ..ومنه قول النبى
صىل الله عليه وسلمَ [ :وأَ َّن الل َه أَ َم َركم ْم أَ ْن
رشكموا ِب ِه شَ ْيئاَ ..وإِ َّن َمثَ َل
تَ ْع مب مدو مه َوالَ ت م ْ ِ
رش َك كَ َمثَلِ َر مجل اشْ َ َرتى َع ْبدا
َم ْن أَ ْ َ
ِم ْن َخالِ ِص َمالِ ِه َوقَ َال لَ مه :ا ْع َم ْل
َوأَد إِ َ َّيل ..فَ َكا َن يَ ْع َم مل َويم َؤد َي
إِ َىل َغ ْ ِري ِه ..فَأَي مك ْم يم ِحب أَ ْن
يكون عبده كَ َذل ِ َك..؟!]3
َ َ َ َْم م
رضب له األمثال
 فالله سبحانه وتعاىل ال تم َ
التي يشرتك هو وخـلقـه فيـها ..ال شــمـوال وال
متثيال ..وإمنا يستعمل يف حــقـه قيــاس األوىل كـام
أسلفنا..
 )3رواه الرتمذي [ ..7963 ]349 /1وصححه األلباين رحمهام الله تعاىل..
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 ال بد أن تعلم أن لعقلك حدا ..وإال أوردت نفسك املهالك..
وحملته ما ال طاقة له به ..ولهذا فإن السالم أمر بتفويض العلم
إىل الله سبحانه وتعاىل فيام ال طاقة للبرش عىل إدراكه..
 كالنظر يف ذاته وصفاته تعاىل ..فإن النسان ال يعرف شيئا
عن يشء ال بداية له ..وال ميلك إىل معرفة ذاته وصفاته سبيال..
وكذلك النظر يف أفعاله ..فإنه ال يدري وجه الحكمة يف النقض
بعد البناء ..وال يف العدام بعد اليجاد ..فوجب التسليم لإلقرار
العام بـأنه الحكيم العليم..
 فاألوىل للعاقل أن يكف عن التطلع إىل ما ال يطيق النظر
إليه ..ومتى قام العقل فنظر يف دليل وجود الله مبصنوعاته..
وأجاز بعثة نبي واستدل مبعجزاته ..كفاه ذلك أن يتعرض ملا قد
أمغ ِن َي عنه ..ففي األوىل االحرتاز ويف الثانية الهالك..
 واالحرتاز من العقل بأن يقال له :أليس قد ثبت عندك أنه مالك وأنه حكيم..؟! وأنه
ال يفعل شيئا إال بحكمة..؟! فيقول بىل ..فيقال له :فنحن نحرتز من تدبريك الثاين مبا ثبت
عندك يف األول ..فلم يبق إال أنه خفي عليك وجه الحكمة يف فعله ..فوجب التسليم له
مت..
لعلمنا أنه حكيم ..حينئذ يمذ ِع من ويقول :قد سلّ م
 لذلك ..فهؤالء املعرتضون عىل أفعال الخالق بعقولهم وبداهة نظرها وقياسها عىل
الظاهر ..لو أنهم نظروا نظرا أبعد بعقولهم الستخرجوا مقتىض ما عليه العقل ..وهو أنه
قد ثبت الكامل للخالق وانتفت عنه النقائص ..وعلم أنه حكيم ال يعبث ..فلم يبق إال
التسليم ملا ال يعقل ..ومن ادعى خالف ذلك ..فقد أىت بالكفر املحض ..الذي يزيد يف القبح
عىل الجحد ..فنعوذ بالله من اعتقاد الكامل لتدبرينا حتى إذا انعكس علينا أمر عدنا إىل
القدر بالتسخط!..

 ملاذا يبتليه
وهو قادر عىل إثابته دون إبتالء..؟!
 س :إذا كان الله ال يترضر مبعصية العبد وال ينتفع بطاعته ..وال يتوقف إحسانه عىل
فعل يصدر من العبد ..وهو قادر عىل إثابته وإدخاله الجنة بال توسط تكليف ..فلامذا
يكلفه..؟
 توضيح يف البداية :كون الله سبحانه وتعاىل قادر
عىل الثابة دون تكليف ..وإدخال الجنة بال
اختبار ..وكونه ال ترضه املعصية ..وال تنفعه
حسنات العباد ..كل هذا مقرر وال خالف عليه
بحال من األحوال..
ِ
 لكن :م
التكليف ..وترك العباد همال
ترك
كاألنعام ال يؤمرون وال يمنهون مناف لحكمته
وحمده ..وكامل ملكه وألوهيته ..فيجب تنزيهه
عنه ..ومن نسبه إليه فلم يقدره حق قدره..
 وتوضيح ذلك :أن الله تعاىل أنعم عىل العباد ابتداء باليجاد
وإعطاء الحياة والعقل والسمع والبرص والنعم التي سخرها لهم ..وإمنا فعلها من أجل
نس إِالَّ لِيَ ْع مب مدونِ ﴾  ..وقال
عبادتهم إياه وشكرهم له كام قال تعاىلَ ﴿ :و َما َخلَق م
ْت الْ ِج َّن َوالْ ِ َ
تعاىل﴿ :ق ْمل َما يَ ْع َبأم ِب مك ْم َريب لَ ْوالَ مد َعا مؤكم ْم﴾  ..أي ما يصنع بكم ريب لوال عبادتكم إياه ..فهو
مل يخلقهم إال لعبادته ..فكيف يقال بعد ذلك أن تكليفه إياهم عبادته غري حسن يف
العقل ..إذا كان قادرا عىل إثابتهم دون عبادته ..؟!

145

146

 وتوضيح ذلك :أن قدرته تعاىل عىل اليشء ..وتقدير خالفه ..ال ينفي حكمته البالغة
من وجود هذا اليشء ..فإن الله تعاىل يقدر عىل مقدورات ال يفعلها لحكمة ..كقدرته عىل
قيام الساعة اخآن ..وإرسال الرسل بعد محمد صىل الله عليه وسلم ،وقدرته عىل إماتة
إبليس وجنوده وإراحة العامل منهم..
 وقد ذكر الله تعاىل قدرته عىل ما ال يفعله لحكمته يف غري موضع من القرآن فقال:
﴿ق ْمل مه َو الْقَا ِد مر َع َىل أَ ْن يَ ْب َعثَ َعلَ ْي مك ْم َعذَابا ِم ْن فَ ْو ِق مك ْم أَ ْو ِم ْن ت َ ْح ِت أَ ْر مجلِ مك ْم﴾  ..وقوله
الس َام ِء َماء
اس أم َّمة َوا ِح َدة﴾  ..وقوله تعاىلَ ﴿ :وأَنْ َزلْنَا ِم َن َّ
تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء َرب َك لَ َج َع َل النَّ َ
ِب َق َدر فَأَ ْس َك َّنا مه ِيف األْ َ ْر ِض َوإِنَّا َع َىل َذ َهاب ِب ِه لَقَا ِد مرو َن﴾ ..
 فهذه مقدورات له سبحانه وإمنا امتنعت لكامل حكمته ..فهي التي اقتضت عدم
وقوعها ..فال يلزم من كون اليشء يف قدرة الله تعاىل
أن يكون حسنا موافقا للحكمة ..بل تكون
الحكمة هي عدم إمضاء الله تعاىل له..
ووضعه عىل الصورة التي تراها..
 وهذا إمنا ينشأ من التفريق بني
ما يتعلق بالحكمة و ما يتعلق
بالقدرة ..حيث األول يقتيض
الحكمة والعناية ..وهو ما يجريه
الله تعاىل يف الكون باختالف صوره
من موافقته لعقولنا أم ال ..وانعدام
التفريق بني:
[متعلق الحكمة] وهو فعل
الله سبحانه وتعاىل الجاري يف
الكون ،و[ :متعلق القدرة]..

 ومنه ما ال يجري يف هذا الكون وإن كان مقدورا لله سبحانه وتعاىل [هو الباب الذي
أمىت منه املعرتضون هنا] ولو قدر أن األمر كام يقولون ،وهو أن يرتك العبد لزمام االختيار
يفعل ما يشاء جريا عىل رسوم طبعه املائل إىل لذيذ الشهوات ثم يجزل له العطاء من
غري حساب ،وظنهم أن هذا مستحسن للعقل وأفضل
لإلنسان ..فإن كالمهم هذا من أبطل الباطل..
يبطل عقال ونقال..
 أما العقل فهو أقبح يشء وأعظ مم نقص
يف اخآدمي ..ولو ترك لرسوم طبعه لكانت
البهائم أكمل منه ..ومل يكن مكرما مفضال
خلق الله ..ولصار رشا يف
عىل كثري من ِ
الطباع من الذئاب والخنازير والحيات..
 وأما الرشع فالله أنكر هذا األمر فقال:
﴿أَيَ ْح َس مب الْ ِنْ َسا من أَ ْن يم ْرت َك مسدى﴾  ..وأخرب أن
الحكمة تقتيض الحساب فقال﴿ :أَفَ َح ِسبْتم ْم أَمنَّ َا
َخلَ ْقنَاكم ْم َع َبثا َوأَنَّ مك ْم إِلَ ْينَا الَ تم ْر َج معو َن﴾  ..ثم أخرب
ِيم﴾  ..ألن مقتىض حكمته
قائال﴿ :فَتَ َع َاىل اللَّ مه الْ َملِ مك الْ َحق الَ إِلَ َه إِالَّ مه َو َرب الْ َع ْر ِش الْ َكر ِ
وربوبيته وإلهيته عدم العبث ..والخلق والثابة بدون حساب..
الس َم َو ِ
ات َواألْ َ ْر َض َو َما بَ ْينَ مه َام الَ ِع ِب َني َما َخلَ ْق َنا مه َام إِالَّ
 ومثيله قوله تعاىلَ ﴿ :و َما َخلَ ْق َنا َّ
بِالْ َحق َولَ ِك َّن أَك َ َْرث مه ْم الَ يَ ْعلَ ممو َن﴾ ..والحق هنا هو إلهيته وحكمته وأمره ونهيه ووثوابه
وعقابه ..فمصدر ذلك كله الحق ..وبالحق وجد وبالحق قام ..وغايته الحق وبه قيامه..
ولو خالف هذا الوجه من األمر والنهي والثواب والعقاب لكان عبثا وباطالَ ﴿ ..ربَّنَا َما
1
َاب ال َّنا ِر﴾
َخلَق َ
ْت َهذَا بَ ِاطال مس ْب َحانَ َك فَ ِق َنا َعذ َ
 )3مخترصا من كالم إبن القيم.
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