
 
  
 
 

  



 :متهيد •
النتةمًًا    مشًًة    فقًً   هًً   الظًًاه    هًً    وكًً     ،بًًا المًً  ا  اإلحلًًا   قضًًاا  مناقشًً   طًً  ت  مًًا  البًً اغ  
 عنها. من ى يف -ضالهلم رغم- وغريهم النصارى  وأ    ،منهم

أتبًًًال الةانًًً   مبًًًي فًًًوهم    ،يف عقًًً   ارهًًًم  اجملت عًًًا األفًًً ا  و أمًًًاا رًًًاه   عالوًًً  ت ًًً و  إال أننًًًا يف العاقًًً   
بً  قاومعهًا لًا رأوا أ     جتًا  هً   الظًاه  ذ إ  ق وق ًعا مةتًعيف األوًة ،والً   كًا  لع  ًا هم  ور  ،النص انو 

 زق م  ه ا الط  . انتهم ع ى خط ، وأ  أتباعهم يف م 

حوً   ظالهلًا أرجًاا الع ًعر ،  بلقً   والً  أ  ،19جا ح  كعروان كعفوًة    اومي األمث   احلو  يف واقعنا الوع 
ا لًًةوهم.  مشًًة    اسًًت   بعًًال الالحًًة  هًً   ادا حًً  وأ خ عهًًا يف ومًً     الشًً ، وهًً  األكثًً  تًًه   وتعقوًًة 

 ه ا قاا بعال أتبال الةان  النص انو  ابل   ع وهم، وت نوة تبههم!
وميةننا القعل: إننا معات  المً  ا أحًاب ابالهت ًاا مًنهم يف مثً  هً   القضًاا، فًا ا كًانعا هً الا ع ًى  

حي أحًًاب مًًنهم  ًً ا، و ًًي ع ًًى م ًً  ال طًً     وًًي فًً ل ابوًً ، ومًً   لًًه ق  لًًعا جهًًة ا يف الًًةفال عنًً ، فًًن
 .، ومن ه ادعاب الشايف هل   العضال فط  هللا الناس ع وها ال 

  :املتديّنني مجيع على  اإلحلاد خطورة •

  يف  وةعنًًعا  ق    ةو حًًوال   ابألفًً ا ،  قًً متع     تخصًًو   قضًًو   الًًةوي  أ    وًً ى  رهًًعر   بةاوًً   يف  اإلحلًًا   كًًا  
  ال حًةوي،  مصًاح  ع ًى  ابلضً ر  وقًم  ق  يالتًةو    أ     اا  ف ًا  احلوًا ،  ع ًى  ع  وق ً  عاكًان  بً  ذاتةونال م   صةاا

ًًة    وق ًًا،  وعتً ًًع  ع وهً ًً     يف  فهً ًًي  حً ًً مي  أمًًً  ،  مً ًًا  لوً ًًاا،  مبً ًًةوي  وشً ًًا  ولوتً ًًاا،  مبً ًًى  وشً ًً    حً ًً   حصً   11  حا ثً
  هلً ا  والبات   احلقوق   المبب  هع  ويالة     أ    و و    فصاروا العازوي، ك   ل وتبة   ال اهوم، ك     فت ري  سبت رب،
  .ف    اإلحلا   وإحالل  استئصال ، يف والمع  معا ات ،  ع وهم ل ام ا صار ل ا ال اتمذ االعتةاا

  فعًً   ا ر     وأصًًةروا  العاقعًً ،  هًً    مًًي  غضًًب ا  استشًًاوعا  الًً وي  ال حًًةوي  هًً الا  لًًبعال  منًًا    و ونةًًم
 والتةونا:  الةوي  جتا  عنو  

ًً ا - ًًة   (هاااااار   ساااااا )  فهًً ًًاب  أحًً ًًا   أقطًً ًًة،  اإلحلًً ًً  ادةوًً ًًااب    فألًً ًًا :  كتًً ًً   مسًً ًًا :  "هناوًً ًًةوي،  اإلميًً   الًً
  بً له  صً    ك ًا  ،احلا ثً   هً    هًع  الةتًاب  هً ا  لت لو ً   األسًاس احملً   وكًا   العقً "، وممتقب  واإلرهاب،

  لًً   أ    ك ًًا  ،(1)مباتًً    ل حا ثًً   التًًاي  الوًًعا  يف  أتلو ًً   يف  بًًةأ  لًً له  وخارجًً ،  الةتًًاب  أثنًًاا  يف  مًً ا   عًًة 
ا   /11  بمًًبب  تًً ار ا  انط قًً   اإلحلًًا    ًًع  رح ًً   هًًارس..  »سًًاا  عنًًعا :  حتًً   الوعتوًًعب  ع ًًى  ام  وًً    مقطعًً 

9.» 

 
 (.۳۳۳: ص)( هناو  اإلميا   1)



ًً ا - ًً   (دوكناااا   ريتشااااارد)  وهً ًًا    اعوً ًًه   اإلحلً ًً   يف  وقًًًعل  ،األتً ًً     آخً ًً   مج ً ًً   فاضًًً    يف  لً   :بعنًًًعا    لً
  مًًي  عشً   احلًا    أحًةا   غريتًه  كوًف  :الةثًًريو    )وتمًاال  :TED  يف  ألقاهًا  والً   اإلحلًا (  )مو وشًوا 

  .(-لًد ا    وعً::-  االحًااا  إبًةاا  يف  القوً   التصًنع    هً ا  عًي  مجوعً ا  لنتعقًف غريتً:: كوًف  إلًوةم سبت رب؟
  يف  وقًعل  الربوطانوً   )ادار ا (  يف  احلا ث   عي  مقال   كتب  سبت رب  11  حا ث  مي فق  أاا أربع  بعة  إن   ب 

ا  هع  اإلب اهو و ،  كاأل ا    أب ا   أو ابلةوي، عاقَ   م ا )إ   آخ ها:   احملشًع    ابلمة سًا   الشًعارل  ك ً ا  متامً 
 استع اهلا(. ت    ما  إ ا بتتعج    ال ابل  صاص،

  كتابً   بًةاا   يف  قًال  حًى  اإلحلًا ،  إىل  الًةعع   هًم    حي  ًع    ال وي  الةعا  أكث  مي ه ا  وكن  وتشار ور 
  مالحًًة   سًًوةعنع    سًًو تحعن   الًً وي    التًًةونع   فًًالق  اا  لًً ،  أر    ك ًًا  الةتًًاب  هًً ا  ع ًً   )إ ا  اإللًً (:  )وهًًم
  اإللً "  وهًم")  تقًعل:  عبًار   اخلارج   الةتاب  غالل  ع ى  العضعع   الت كوا   إحةى  ويف من (. ف اغهم مبج   
 لنا(. فالعو   العاق  الةتاب ه ا  و ري     ق إ ا  كالن ار.  ،كالث ج  صا ق رحوم، ، ك    كتاب

  مًًًي  عشًًً   احلًًًا    أحًًًةا   بعًًًة   ال حًًًةوي  كًًً     لًًًةى  رًًًاه    أصًًًبح   هًًً    العنو ًًً   ال عًًً   ا ور    -
ا ولة  فقة  سبت رب،   وميارسًع    ال ل،  بنقًة   وقعمًع    وصًاروا  والتةونا،  الةوي  ع ى  تنوع   وض ون   فون ا حقة 
 اإلحلا و .  ابلضاما  تبشريو   أ وار ا

  ال ً ،،  اإلعالمً   ال ضًاا  يف  وبقًع   حاضً  ا  العضًعل هً ا أصًب  اإلحلًا   احلً ا  هلً ا ونتوج  :النتيجة
  جًًًع    بمًًًبب  ال ًًً ،،  اجملت ًًً    يف  الطاغوًًً   شًًًعبو ال  وهلًًًم  ال ضًًًاا،  هًًً ا  جنًًًعا  هًًًم  اإلحلًًًا   رمًًًعز  أصًًًب   ك ًًًا

ا  الطًًً  ،  ومباتًًً    األفةًًًار،  ووضًًًع   العبًًًار ،  وسًًًح   األسًًً عب،   ممًًًي  ال مًًًعز  أولئًًًه  مًًًي  كثًًًري ا  وأ     خصعصًًً 
  هًًً    فانتق ًً   الطبوعوًًً  ،  الع ًًعا  جمًًًال  يف  الشًًعبو    الةتابًًً   وهًً ،  سًًًاون (  )البًًعب  جمًًًال  يف  ابلةتابًً   اتًًته 
 نمبو ا. ضو  ق   خنبعو     وا   يف حبوم   كان   أ   بعة   العاا الشعيب  اإلوار إىل اإلحلا و   األفةار

  مبًًا  حتظًًى  االجتًًا   هًً ا  يف  الًً   كتًًبهم  فصًًار   ،ضًًخم  روا   هلًًا  أصًًب   ال مًًعز  هًً الا  أتلو ًًا   أ    ك ًًا
 و  :

  والالوًا  بً   النعمً   مًي  اآلالل  مئًا   مبوعا ًا  سقف  وجتاوز  مبوع ا،  األكث  الةتب قعا م  تصةر  -1
.  أحواان 

 .والت لوف  الةتاب  مبجال معنو   م سما  مي متنعع   جبعا    م ل عها حظ   -2

   .متعة    ل ا  إىل ت مج   -3

 ظهورها: حبسب  مرتَّبة يلي ما  الكتب هذه وأهم
  ل ظً اه    غاضًب   نقةوً    كتابً   وهً   إلو ،  اإلتار   سبق   وال    ،هار   لسا   اإلميان(  هناية)  تابك  -1



ا،  الةونوً    الةتًًاب  صًةر  وقًة   اإلرهابوً ،  ل   ارسً   وحاضًي  العقًال،،  النطقً   الت ةًري  عًي  عًا اب  وأهنًا  ع عمً 
  ادةوة. اإلحلا   لظاه   األول الةتاب  لوشة     ا،2004  سن 

  الةتًاب  ورهً   هً ا،  كتابً   عًي  (PEN American Center)  جًا     ع ًى  ال لً  ف  حظً   وقًة 
 أسبعع ا.  ۳۳  لة   القا     ع ى  واست    مبوع ا،  األكث   ل ةتب  اتمي   النوعوعر  قا    ع ى

اه  ا  يف  ال حًًًى  قطًًًب  ع وًًً   الةتًًًاب  وهًًً ا  ،دوكنااا   ريتشاردلاااا   اإللااا (  )وهااام  کتًًًاب  -2  ًً ًً    لظً   اإلحلا وً
  والًً    تعًًاىل،  هللا  وجًًع   ممًً ل   الةتًًاب  ووعًًاج  ادةوًًة.  لإلحلًًا   األتًًه   األوقعنًً   م ل ًً   ميثًً     ك ًًا  ادةوًًة ،
ا،  ال لًًًف  وعتًًًرب   ًً ًً   رأس  ع ًًًى  بتصًًًةر   وحظًًً   ومهً ًً  (  بمًًً   اتميًًً   النوعوًًًعر )  قا  ً ًًابو ،  سً   ع ًًًى  ورًًً   ألسً
  نمًخ ،  م وًع،  مًي  أكثً   ا2010  وحى  ا2006  سن   رهعر   وق   مي  من   وبو    أسبعع ا، 51 لة   القا   
 ل ا . عة   إىل  بامجت  حظ   ك ا

حر..  )كسر  تًابك  -3   ألً  ف  وقًة   ،ديناا   دانيياا   األمريكااي  للفيلسااو   طبيعيااة(  كظاهرة  الدين   السِّّ
  الع ًًًًعا  مًًًًي  الًًًًة  وي  أ    إىل  العصًًًًعل  حًًًًاول  وقًًًًة   ،الةونوًًًً   الظًًًًاه    معضًًًًعل  الةتًًًًاب  ووعًًًًاج  ا،2006  سًًًًن 

   والتةوي. الةوي مي التخ ص إمةانو   مةى  انقش  ب   حعهلا، اخلعض  ميةي ال   التج وبو   الطبوعو 

  يف  اخلًالاب  وجًع   معضًعل  الةتًاب  ووعًاج  ،سااتنجر  فكتور  للفي ايئي الفاشلة( الفرضية )هللا کتاب  -4
ا  سً  (  بمًً   اتميً   )النوعوًًعر   قا  ًً   ع ًى  بظهًًعر   حظً   وقًًة   التج وبوًً ،  الطبوعوً   الع ًًعا  ضًعا   المًًن   يف  أوضًً 
 ا.2007  فوها خ   ال 

  ووً عم  ،هيتشاان   كريسااتوفر  للصااحفي  (؟شااي   كاا   الدِّين   يسمِّّم  كيف  عظيًما.. ليس )هللا کتاب  -5
ًًاب  صًًًاحب ًً ،  األ ا :  أ    الةتً ًًري  )عنو ً ًً ،  وغً ًًري  عقالنوً ًًاف ،  وغً ًً   متمً ًً    ومتحال ً ًً و ،  مً ًً ،  العنصً   والقب وً
  وكًا    األو ًال(،  وقهً   الً أ ،  احتقًار  ع ًى  تقعا  التعبري،  حل و     ومعا و   اده ، يف وغارق  األع ى، والتعصعب

  ،مبوعً ا  األكثً   الةتًب  قًعا م  وتصًة ر  واسً ،  ابنتشًار  حظً   رهًعر   ومنً    ا،2007  عًاا  الةتًاب هً ا رهعر
 .(1)ل ا  عة   إىل وت جم

 :النصارىخطورة اإلحلاد على 
  اسًتطالل  فوهًا  وت   أم وةًا،  لمًةا    الةونوً   ل اكوبً   الصًةر  معثعق  إبحصا و  بعاتنطي "بوع" معهة  قاا

 كالتاي:  النتوج   وكان  ابلغ، أم وة   ألف 35

  كًانعا  أ    بعًة   %،70  ميث ًع    أصبحعا  فقة   الموحو ،  الةان   وعتنقع    ال وي األم وةوا عة  ت اج   -1

 
، اإلحلًا  ل  بتًة ا،  (26-21:  ص)  ل عجًري ةخ  ل هًم اإلحلًا  ادةوًة،  مً  ..اإلحلًا مو وشًوا  انظ :  ( 1)

 .(23  -20 . هشاا ع م  )ص: 



 ا.2007  عاا %78 ميث ع  
  اوتقًةم    صً ري   مةاسًب  حققًا  ال ً وي  والبع وً   اإلسًالا ابسًتثناا األخ ى، الةاان  أتبال اخن اض -2
 .او و   

  كًانعا  أ    بعًة   %،23  ميث ًع    أصًبحعا  وقًة   الشًاب ،  األجوًال  مًي  اإلحلًا   إىل  وتجهًع    الً وي  أغ ًب  -3
 ا.2007  عاا يف فق  %16 ميث ع  

  عقًع ..  منً    ت اوة   يف  الال ونا  أ    »نع م  الن ع:  ه ا  عي  ابلعهة   الةونو   األحبا  مةو  مسو  ك وغ   قال
   .(1)الن ع« وتري  هع  احق   ال ه  األم  لةي

مًًا وصًًحب  مًًي منًًع مت اوًًة    مًً    النصًً انو  معتنقًً  الةانًً     م حعرًً ا مًًي  اهًً   اإلحصًًا وا  تثبًً  ت اجعًً  و 
 والال ونوا.  ل   حةوي

 اإلحلاد: حتارب الكنيسة
 منها: وسا  ،  عة   العاجه   هل    واخت وا اإلحلا ،  انتشار معاجه  عاتقها ع ى  الةنوم   أخ  

ًًة   -1 ًًج  لًًًًةحال  واحملاضًًً ا   الًًًً مت ا   عقً ًًة   ال حًًًًةوي،  حجً ًً    تًًًًعىل  وقً   رافا وًًًً   األنبًًًًا  ال ًًًعاا  هًًًً ا  رفً
 القةس. اجمل    سة تري

  مث : حججهم،  وت نة  ال حةوي، م اعم  ع ى  ت    ال   والنش ا   الةتوبا   نش   -2
  هًًا،  والًًةكتعر  ادةوًًة   مبصًً   العًً راا  كنومًً   كًًاهي  لعًً    اوو   األب   ًً أل    ،(ال حًًة   مًً    حًًعار)  كتًًاب

 صبح .
  األنبًا  وراجعً   احملً ق،  ابلًةو   اإلك ريوةوً   ابلة وً   العوًة   عًازر  إبً اهوم القً  كتب   ،(اإلحلا  وهم) وكتاب

 الشباب.  أسقف معسى
 :امللحدين   واجهوا  الذين   املسيحيني العلما   أمسا  أبرز •

ًً    أسًًًًتا   هًًًًًع  ...(:-1932)  بالنتينجاااااا  ألفاااااني  :األول ًًو   نًًًًعت  اا،  جامعًًًًً   يف  ال  مًً   اد عوًًًًً   ور ًً
ا  هللا  وجًًع   ع ًًى  )األنطعلًًعج (  العجًًع    الربهًًا    تطًًعو   ع ًًى  ع ًً   وقًًة   األم وةوًً ،  ال  مًً و    ل  نطًًاب  وفقًً 
ًًةو ذ ًًا  احلً ًً ل  ك ً ًً   عً ًًتو علعجوال  بط حً ًً   اإلصًًًالحو   إلبمً ًًا   يف  كنظ وً ًً   إثبً ًً   معقعلوً ًً .  الع فً ًًة   الةونوً   و وً
  والعقًًعل  "اإللًً   البًًارز :  أع الًً   مًًي  )الا وًً (.  الطبوعانوًً   ضًًة   قًًع    لوًً   أنًً   ووًً ى   ،العجًً    التطًًعر  بالنتونجًًا

 
 //:shortest.link/2syzhttps نظ  ع ى ال اب :ا (1) 
 

https://shortest.link/2syz


   انوًًًًًًً (   انوًًًًًًًال  مًًًًًًً    )حعاروًًًًًًً   والع ًًًًًًًم"  "الًًًًًًًةوي  (،1983)  والعقالنوًًًًًًً "  "اإلميًًًًًًًا    (،1967)  األخًًًًًًً ى"
 (.2011)  والطبوعانو " والع م الةوي حقا؟  التعارض وق   "أوي  (،2010)

  مًي  الًةوي  ف مً     كتًعرا   ع ًى  حصً   أم وة   أكا مي   وهع  ...(:-1949) كريج  الن ويليا  الثاين:
  هللا  وجًع   عًي  رسًالت   وكانً   هوًه،  جًع    الشًهري  الةونوً  التعة وً  فو مًعل إتً ال حت  ب منجهاا جامع 
  برباعتً   وت وً   كًا    أنً   ك ا  الةالم "،  الةعزمعلعج  "الربها   بعنعا : احملةثا ال الس   وعنة  التة  ا عنة 
  ال ً ب  يف  المً  ا  الًةعا   وبعًال  ،هارو   ساا  مث   ،الةبار  ال حةوي  مي  كبري ا  عة  ا  انر   فقة  النار  ، يف

ًًال  الةنًًًًة   كالصًًًً   ًًابري   .  والةنًًًًة   بًًًًةو   مجًً ًًي  ع ًًًً .  تًً ًًم  مًً ًً :  أهًً ًًاب  أع الًً ًًا    كتًً   العقًًًًال،  "اإلميًً
Reasonable faith." 

  أهًًًًم  ومًًًًي  أكمًًًً عر ،  جامعًًًً   يف  الهًًًًع   أسًًًًتا   وهًًًًع  ...(:-1953)  ماااااكجرا   أليساااار  الثالاااا :
  كتًاب  صًاحب   وكنً   روتشًار   ال حة   ع ى  ر     وك ها  ن "، وك  و"وهم   وكن "، و"إل  اإلحلا "، "أفعل أع ال :
 الش ".  "ج ور  مساها: منار ا  س م   يف  استضاف  ال    ،اإلل "  "وهم

  التصًًة     يف  احلًًةو   العصًً   هًً ا  يف  الع  ًًاا  أتًًه   مًًي  وهًًع  :...(-1943)  كسو ليناا   جااون  الرابااع:
  راضًًًوا   كربوفومًًًعر  ومةانتًً   ع  ًًً   أه ًًً   ولقًًة   الع ًًًم،  وف مًًً    ال اضًًوا   يف  األسًًًاس  وختصعصًًً   ،لإلحلًًا 
:  انرًً   فقًًة   عصًً  ،  يف  اإلحلًًا   رؤسًًاا  أغ ًًب  مًً    قو ًً   منًًار ا   إقامًً   إىل  أكمًً عر   جبامعًً    ك ومًًتعف   مًًثال 

  تًتون  ،  وفوةتًعر  تًعي،  وماوةً   كً اوس،  ولًعران   تًريم ،  وماوةً   لًع،  وسًتو ي   وكونً ، وروتشار  هوتشن ،
  مً    التطًععر   البوعلًعج   والع  ً   ال و ا ً   الع  ً   اإلحلًا   يف  المًا ة   األلًعا    تق وبً ا  ميث   ع    وهم سون  ، وبوا

  كتًًًاب  ،الًًًةوي؟"  الع ًًًم  أقًًًرب  هًًً   اإللًًً :  "حًًًانعي  كتابًًً   أع الًًً :  أهًًًم  ومًًًي  التنظًًًري ،  أو  ال  مًًً    ال ةًًً  
ًًا( ًًاب  ا،2001  يف  Informetika  )إن عرماتوکًً ًً   وكتًً ًًاق  )رؤوًً ًً    ا2004  يف  Worldview  (العًً   مًً

   .(1)واألوك انو   ال وسو    ابل ع تا  أج اا  ثالث  مي وهع  .gGoodin W. D  غع نغ  وو     و وة 
  مً اعم  ع ًى  فوً   ر   ،(؟ةعروانال  فريوس  جا ح   عاق  يف  هللا  أوي)  كتاب  ل   لف:  ال   ال ل ا  آخ  ومي
 هللا. إب    القا ا  البح  يف  من   مقتط ا   وسنعر   الالمباال ،  واعتقا   والش ، اخلري  ابب  يف ال حةوي

 لينوكس:  سي جون  ،(؟كوروانال فريو  جائحة عامل يف هللا  أين )  كتاب:  مع  وقفة

، فهًًً ا كتًًًاب  ال ًًًريوس المًًًتجة     ًًً ا  قًًً لمًًًاح  الع  وًًً   مًًًي أو وحًًًا  وأحبًًًا  متع   ا  مًًً  مًًًا تشًًًهة 
ثً  الً    األولتًةر   انقش فو  كاتب  بعال ت مريا  ال حةوي هل ا ال ريوس، فتناوهلا ابلنقة والتح و ،   لطوف

 
( أقًًعى بًً اها  . جًًع  لوًًنة  يف ت نوًًة م الطًًا  منةًً   الًًة وي، مجعًً  وع ًً اب ع وًً : ا. أ ًًة حمًًي،  1)

 ( مي مقة  م  كتاب .20-17 :ص)انظ :  



 ما قي  عن :ت ك  ه ا الةتو ب م  ص   حج   أوق ه ع ى 

)لقًًة ت ًًري العًًاق يف األتًًه  الق و ًً  الاضًًو ، هلًً ا فًًا  هًً ا الةتًًاب وضًً  جا حًً  ال ًًريوس التًًاج  يف  
ا ع ًًى رؤوًً   العضًً  مًًي خًًالل عةسًً    منظًًعر اتر ًً  وع  ًً  والهًًعي وتخصًً  مًًي تًً ن  أ  ومًًاعةان مجوعًً 

ذ وهًع زموً  اهلوئً  اإل اروً   واسع  ال اوو (. الةكتعر  و وة ك انمتع ، أستا  اد اح  الماعة جبامعً  أكمً عر 
 يف ك و  ج وي متب تع .

منًا العاصً   .     )ُوض   ه ا الةتاب رونق ا نبعا  الفت ا الست حال جا حً  كًعروان كحًَة  اسًتثنا    يف أا 
  ووًً ب  األحًًةا  التتالوًً  بقالًًب  كتًًا،  ع ًًع   وُعًًرب   عًًي ُع ًًاب الع فًً  اآلو ًً  إىل قبًًعل ال ةًً  اإلهلًً   يف عًًاق  
ًًعروان   ًًي الةً ًًا   هللا حًًًى يف زمً ًًة عع  إىل عبً ًً  الً ًًال  مً ًً   ال   سً ًًة جنًًً  الةاتًًً ب يف  مًًًج هً . وقً ًً ق   ًً   ومتً فتضً
ا ، أسًًًتا     واألحًًةا  الًً  سًًت ي ع ًًى عالنًًا قبًً  اجملًً ا الثًًًا، ل ًً  ب ومًًعل(. الًًةكتعر جًًع  جعزوًًف حًًة 

 فاض   يف الع عا الطبو    يف لبنا .

ارو  حًًى وعمنًًا احلاضًً  وفوهًًا وثبًً  الةاتًًب أب   لًًًدق  )أخًً ، هًً ا الةتًًاب يف   رح ًً  بًًةأ  عًًرب التًًً 
هةف ا وغ ض ا، وأ   هللا وهو ي ع ى الظًع ول، وأب   هنًا  هًةف ا مًي وجًع  الً منا يف أوقًا  الًً  َحي، وع ًى  

ول ق حًاو ، تًو  يف  الموح  أ  وُظه   فب   هللا لي حعل  ك ا فع  مًارتي لًعث  يف زمًي األوبئً (. األ  تًا
 كنوم  اإلخع ، ومةر  س يف معهة ع عاس ل ةتاب القةس.

ًًً قاال  وتع وقًًا  عًًي ال ريوسًًا  واألمًً اض، إىل أ  قًً أ  هًً ا الةتًًاب   )ق أكًًا  كثًًري ا مًًي قبًً  ل
ال   تة ، إلو ، ووجة  فو  معاضو  تى  ماابط  مً  بعضًها ب ةً   واحًة  هً  أ   هللا هًةل صًاح لبً:  

بش  مي خالل األق والةًعار  ع ًى أنعاعهًا، وأنً   الهًو ي ع ًى كً    جمً ا  األمًعر يف عالنًا، سًعاا  كانً   ال
 .(1)مي نتا  البش  أو الطبوع (. جعر  خ و ، م س    ومةو  معهة ع عاس ل ةتاب القة س ابل    الع بو 

   :واخلري للشرّ  نفي  يف وکين د  ريتشارد  للملحد  مناقشت 
يف هًًًً ا الةتًًًًاب حجًًًًج ال حًًًًةوي يف ابب اخلًًًًري والشًًًً  واعتقًًًًا  الالمبًًًًاال  جتًًًًا  فًًًًريوس    ال لًًًًف  أور 

  )إ     :أنًً   قًًال   وكونًً   روتشًًار كًعروان،   بًًا  بطًًال  ت ًًه احلجًًج، ومًي  لًًه مًًا نق ًً  الةاتًًب عًي ال حًًة  
  األمًً   ومًًت  قها  الًً   ال  حظًً   خًًالل  فًًاا،  ت ةًًري  كًً     و ًًعق  الطبوعًً   العًًاقَ   يف  سًًنعا    العًًاان   حجًًم  إمجًًاي
ًًعوي ًً    لتةً ًً ،  هً ًً   اد  ً ًًي  اآلالل  ت كً ًًعاان   مً ًً   احلوً ًًى  وهً ًًة   ع ً ًًا ،  قوً ًً ب  احلوً ًًريو    ووهً ًًا  الةثً ا  غريهً  ًً   و بً
  الط و وًًًا ،  صًً و   و وًًاب  عًًي  الًًة اخ   مًًي  بًً ُب ا  وُ ًًَتهم  اآلخًً   والًًبعال  اخلًًعل،  مًًي  و تعبًًع    وهًًم  ل نجًًا ،
اب   األمًًً   وةًًًع    أ    جيًًًب  والًًً ض،  والعطًًًش  ادًًًعل  بمًًًبب  احلوًًًعاان   أجنًًًاس  كًًً      مًًًي  اآلالل  )متًًًع (  وتَن ًًًُ
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ة ا    عًة   زا    إىل  ت قا وً ا  سًت       احلقوقً   هً    فًا     مًا،  وقً   يف الةثًري لًةونا كًا    إ ا ك له.   أ    إىل  المًع
  الع وًًاا  ادمًةو   والقًعى  األاننوً   وجونًا   اإللةاونوًا   مًًي  عًاق  يف  والبً س.  ل جًعل  الطبوعوً   احلالً   تمًتعا 
اس،  بعًًًال  سًًًوت   ى  ادوًًً:،  والتةًًًاث    أ     وال  لًًً له،  سًًًبب  أ     جتًًًة   ولًًًي  فظًًًعرا،  آخًًً و    وسًًًوةع    النًًً 
  عةال .
  هنًا   وةًي  ق  ا إ  التحةوًة   وجً   ع ًى  نتعق عهًا  أ    جيًب  الً   ابخلصًا ص  وت تً     نالحظً   ال    الةع   إ   

،  ال  غًً ض،  وال  قصًًة،  أ   األسًً    يف   النًًعو   احل ًًال  إ     الع وًًاا.  الالمبًًاال   سًًعى  تًً ا  وال  خًًري،  وال  تًً  
 .(1)معسوقا ( ع ى  ن قص و ي  ك له.  هع النعو   واحل ال  وهتم،  وال وع ل ال

)ال حًًة( مًًي ادًًعاب عًًي احلة ًً  مًًي هًً ا الًًعابا الًً      هًً   هًً  غاوًً  مًًا وصًً  إلوًً  روتشًًار   وكونًً 
وبًًا  كوًًف    ،ى يف النًً اس، وقًًة تضًً ن   هًً   القطعًً  مًًي كالمًً  م الطًًا  كشًًف عنهًًا جًًع  لونًًعك ت شًً  

ا  هنًا  تبًةو  لإلحلا   احلت و   وكون    نمخ   أ     هع  قعل   جيب  ت ا    أو ل"  وتعام  الموح  م  ه ا ال ة  إ      أهنً 
.  عاق  يف  ت حم،  ال  ال   الع واا  ابلالمباال   واستبةاهلا والش     اخلري فئا  إل اا تب     رفًال  فًا      لًه  وم    قاس 
  مًي  الً غم  )ع ًى  ،لً   معًى  ال  تً   و   أو  سًو     التًاج   ال ريوس  أ     عي  حةو  أ  أ    اض نو   وع: والش  اخلري
 ."ابل ع (  له وصة  ق  أ    ميةي  وكون    أ    نتخو  أ    عبالص   مي أن  

إل ًًاا م هًًعا اخلًًري والشًً   الًً  عًًرب  عنهًًا روتشًًار     هًً  فةًً    جًًع  لونًًعك   كشًً  فتجًًة أ   أو ل تًً ا  
، وال خًًري، وال تًً ا سًًعى الالمبًًاال     وكونًً : )إ ا ق وةًًي هنًًا  يف األسًً   أ  قصًًة، وال غًً ض، ال تًً  

مثّ يقف متسائاًل عاان أ اار معتقااده الالدياا     ،فانط اب مي ه   اد    األخري  لونقال فحعى مقال  ،الع واا(
 إلحلاد( يف ما دعا إلي  من إلغا  املفاهيم:ا)

ا  هاضًًع   يف  نمًً ل  أ    جيًًب  خطًًري ،  نقطًً   إىل  وشًًري   وكونًً   فًًا      لًًه،  ومًً  "   العتقًًة   نظًًاا  كًًا    إ ا  ع ًً 
   التاج .  ل  ريوس  معقعل فع  ر    اإلحلا  

  !األو ل؟  القاا يف مجوع ا  منت ةها ال   والش  اخلري م اهوم أتي أوي  ف ي  إل ،  هنا  وةي ق  إ ا

  يف  مبًًا  ععاقبًً   أل     سًًو  ئا ،  األحًًعال(  مًًي  حًًال  )أب     وأتثرياتًً   التًًاج   ال ًًريوس  إ     :نقًًعل  أ    ميةننًًا  ال
 ن مها.  ت توب تعوة   را   ببماو  ه   ومب  بها ال   العفوا   له

  جيًب  فهًم    سًعا  أ     ولتجنًعب  مبًا (.  تً ا    فةً ع   معجًع  ا  هللا  وةًي  ق  )إ ا   وستعو مًة : فوةور كتب
  لًو   األمً   أ    العاضً   مًي  أخالقوً ا.  التصً عل  ميةًنهم  ال  ال حًةوي  أ     وعً:  وةًي  ق   وستعو مة   أ    القعل

 
لونعك ،    (1)  س   جع   بق م  فريوس كعروان،  جا ح   عاق  يف  هللا  ل ةتاب أوي  ع عاس  معهة  إصةار 
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  مًًي  األخالقًً .  سًً عكهم  يف  التًًةو  نا  ُ ج  ًًعا  أ    األحوًًا    مًًي  كثًًري  ويف  ل   حًًةوي  ميةًًي  العاقًً    يف  كًً له.
  هًًم  -ال  أا  ابهلل  و منًًع    كًانعا  سًًعاا-  والن  مًاا  ال   جًًال  مجوً    أ     هًًع  هً ا  يف  المًًوح   النظًعر  أ     نمًًتنتج  هنًا

  وةًًي  ق  ا،أخالقوًً    وتصًً فعا  أ    البشًً   د وًً    ميةًًي  لًً له  اخلًًالاب.  هللا  صًًعر   ع ًًى  مصًًنعع   أخالقوًً   كا نًًا 
ا:  أكثًً   تًًوئ ا  وقًًا   كًًا    بًً   أخالقوًً ،  قناعًً   وجًًع   بعًًةا  ال حًًةوي  وًًت هم   وستعو مًًة    وعجًًة   ال  أنًً    ع قًً 

   لًه  وًةعم  وكونً    روتشًار   بوًا    أ      اللتً   لً   ومما  إل .  هنا   وةي  ق  إ ا  والش  اخلري ل اهوم عقال، ت عوال
 .(1)اتم ا  ع  ا

  الشًًً     أ     مًًي  الًً غم  وع ًًى"ل تعًًاوش:    وأنًً   غًًري صًًًاح   ألًً ا روتشًًار  بطًً   هًً ا اإلل ًًًاا الط ًًاب ل شًً    
  كًا    وكونً    نظً   وجهً   مًي   أنً    ابلً ك   ادةو   مي  أن    إال    هنا ال   و  معضععنا هع األخالق  ولو  الطبوع 

  بًً اجمهم  بتن وًً    ببمًًاو   وقعمًًع    وروانًًةا  ك بًًع ا  يف  القتًً   جمًًاال   يف  اد اعوًً   اإلاب    ومهنةسًًع  اإلرهًًابوع  
  ب غبً   تًع    فًا ا  اإلنمًانو .  ضًة    ال و  عً   جً ا  هم  يف  ومًاو  وهت ً   سًتالا كا    وك له  م، اخلاص   العراثو 

ًً الن    وجهًًً   مًًًي-  هًًً ا  وةًًًع    أفًًًال  التعًًً ،  أجًًً   مًًًي  األو ًًًال  قتًًً   يف ا  ببمًًًاو   -هًًً    ظً  ًً    ًًًال  ع ًًًى  رقصً
 النعو ؟!
ًً   كًًًا    إ ا   ا  أحًًًة   فًًًال  كًًً له،  األمً  ًً ًًاعة   أ    ميةًًًي  منً ًًا  كعنًًً   يف  ومً ًًبعال  ومًًً و   مً ًًاو   بشًًًة   الً   :خً
ا  وهًًًم   ًًي  نقًًًعا  قًًة   )الشًً  (   هًًً ا  أ    أعتقًًة   هلًًًا.  معًًى  ال  فًًًاألخالق  تًً مع .   و    ألن مًًنا  ابالستمًًًالا  أوضًً 
 .(2)"ل حوا  صاح غري ببماو  ال أ 

   اساس  يف و   ه ا اإلل اا حى جاا ع ى معقف مناقال  ل وتشا   وكونً  لوبًا  التنًاقال الً   وقً   
  اخلًري  مثً   واقعً ا  تقًع  ض  حج تً   فًا     لًه،  ع ًى   لوً   ن مً   هًع  وكونً    روتشًار   أ     األم   وواق  فقال: " ،فو 

ا ع ى األخ ى  وال ظا     سبت رب  11  هج ا  إىل  ونظ  أن     له  بعة   وبةو لا ا ولةي  والش ، ؟ أهن   .(3)"ت  
تًًً  بًًً ك   وق وةتًًًف إ   إ    حًًًال    هًًً ا العقًًًف النًًًاقال حلجًًً   اخلصًًًمذ  جًًًع  لونًًًعك  يف  حًًًال حج 

:  عًًي هًً ا بتعبًًري سًًه  يف غاوًً  اد ًًال  ابلًًالزا، بًً  أاب    ل خًًري والشًً   حجًً   إل ًًاا اخلًًري والشًً   هًًع إثبًًا   
  ممًبق ا  و ًاض  األخالقً   أو  الطبوعً   الشً     ضًة    الًًُ رب ر  ال ضًب  أ    هًع  مالحظت  جيب ال   التاي الش ا"

  إ انًً   يف  معنًًا  اآلخًً و    وت ًًاب  أ    نتعقًً     حًًى  عنًً ا،  ممًًتق     ومعضًًعع   حقوقًً   هًًع  الًً    )اخلًًري(  مًًي  معوًًار ا
ا  :أ   فًةو  (،  )غًًري  العًاوري  هً    معونً .  أتًواا   الثًًال  سًبو   وع ًى  .ال   وً    اآلراا  ممًًتعى  فًعق  معجًع    أهنً 

 
أوي  1) فريوس كعروان؟(  جا ح   عاق  يف  ل ةتاب   هللا  ع عاس  معهة  إصةار  لونعك ،  س   جع   بق م 
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 .سو     التاج   ال ريوس أب    القعل يف  أتكوة   بة      نا    ال  ،-العاق إىل  نظ تنا عي  الن ظ   وب ال  -
  أ   هنًًا   وةًًع    أ    ميةًًي  فةوًًف  فًًة   ،  غًًري  قًًَوم  تعجًًة   ال  فبالتًً اي  إلًً ،  هنًًا   وةًًي  ق  إ ا   لًًه،  ومًً  

؟  أو  خًًري  هنًًا   وةًًي  ق  إ ا  ل خًًري  معضًًعع   معوًًار   فال ضًًب  األخًًالق،  م هًًعا   ت ًً   حًًال،  أ      ع ًًى  تًًَ  
  مًي  القاسًو   الالمبًاال   يف  تً وب  الطبوعوً ،  أو  األخالقوً    (الشً    )مشة  ًبً  ومً  ى  مًا إ    سخوف. األخالق 

  .(1)" ا الةا  غري  األمعر
   بً  ضً  ن  معادً  لشًة   وجًع   ةذال حً  جم     حال لقال  هً ا  ق وةي  تو ب ه ا الةو  ا وتبا لنا أ  

 ما انتهى مي إثبات .الش   بعة 
روا هًً   المًً ل  ع ًًى وجههًًا   ًًم، ولًًي وتصًًع    وابا ومصًًوب  حتًً     تالحقهًًم يف كًً     وسًًتظ  معضًً   الشًً   

 ما كتب  ع  اا الم  ا. ابل جعل إىل الصحو  إال  

إ  التصًًة  لظًًاه   اإلحلًًا  عنًًة النصًًارى وبًًا لنًًا مًًةى أمهوًً  العناوًً  مبثًً  هًً   القضًًاا الًً     خامتااة:
إ  ال تًً ا أغ ًًى مًًي احملافظًً     ذهًًا م، والمًً  ع  أوىل النًًاس ابلقوًًاا  ًً ا العاجًًببعقا ًًة النًًاس وتعج    تضًً   

كامًً  صًًاح     وًًي تًًام   ، فهًًعانسًًخا د وًً  الًًةاان و   ال سًًاال الًً   جع ًً  هللا آخًً     اإلسًًالاع ًًى  وًًي  
ولًً  عنًًة    الصًًا ب واألوبئًً ،  األوضًًال، يف المًً اا والضًً اا، يف  مًً  كًً   لةًً  زمًًا  ومةًًا ، ميةنًً  التةوًًف

َةم  إهلو  م عو ، واحل ة هلل ال   بنع ت  تتم الصاحلا .  ااحةأ  حصعهلا  ت عو ، وح 
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