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إن هذذذاا الكتذذذاب وكذذذه مذذذا ت ذذذدمذذذ  مبذذذاد   

البذاحثون المسذذذذذذذلمون الالمعل سذذذذذذذوا  عل  

ا ال ئعسذذذذذذذعذذذذل    ال عسذذذذذذذبو  صذذذذذذذ ذحت ذذذذ

www.facebook.com/The.Muslim

.researchers   أو عل  موقا ا ال سذذذذذذذم

res.com-http://muslims/   هذو ملذذذذ

لكه مسلم ومسلمل    كه مكان    األ ض 

م  بذذاعتذذ  وب كذذه ل،ذذلُ وع حظ  حظ ام تذذامذذا

ب، ض الت بح المذذذادن م ذذذ ُ  كذذذه مواد ذذذا 

متاحل للتحمعه المجا   عل  ال عسذذذذذذذبو  أو 

الموقع بمذذذا عتمذذذاهذذذذذذذ  مع هذذد  المبذذذاد   

و بعاذل ال ذائمعن علع ا وج ودهم الااتعل    

دعم ذا إل  اننُ إا  حن    تبع ج ل ماع ل 

 ل ذذذا   التموعذذذهُ و    لذذذب أج ام عل  عم

 إ  من الل ُ و سذذذذذذذهل  وحد  الاون والتو ع 
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 لمقدمةا

ي ف متناقضكذلك سمممماص   أن  ن   للباطلسمممماص وتمممياص  مين   ف ن  للحقكما يكون 

لدى اليطرة السممممممايمة والنيي القويمة والمقن الم ايد   مرفوض ن  ذا م  و رروحا    و

(  ي: يستتتتتتر ب تتتتعف لكن  خطر سمممممة ل  والتي ال ي    ن يكشمممميحا عن   حد  ي  ن  )

التي  صمممممميب  في  قتن و كشمممممم  عوا   نحج   إظهار نقاط ضتتتتتتعف ي اول التحرب  ن 

عناية  لمونالباحثون المستتتتتتو حمافمأ  تلتم  )كن كمان لم   تلمة(  و ن  نا: كانأ لمبات ة 

 )يو ية مكثفة  وذلك عبر سماسماة  نشو اص إخفاؤهخاتمة ظهحا   ا ي اول المبطاون 

 .(تطورية منكوشاتعاى  دا   كأر  ن عام ونص  كلى اآلن(   أ  سمى )

و ةممنى    نقمم  عنمم الب ممف في ار ر والةممنى الاغممة المرةيممة يمم  ي  في( نكشفمماليمممن )

منكوشتتتتتتات   و ذا ةاليمن  ا ةد نا  ةسمممممماسمممممماة )استتتتتتتبراا خباياه ظير ال اهر عمام: 

ن وكان لحا   ثير ةالغ  صمممم  عظيما   ولا  ال مد و جاوةا   وقد القأ نجاحا كبيرا  (  تطورية

ن يكتبون عاى الييسممممممبور  و يراسمممممماوننا في الرسمممممما ن لنا آثا   في  مايقاص المئاص  م  

 ن ةمد يوم  و غم  ن يو ا   ثقة اآلالف بناالخاتممممة ةالصممممي ة  و و الشممممي  الذي  ات 

 نة الدقة والتوثيق والمراجع الصممم ي ة  ري  واتممماة في   يضممما  ذلك ينيد  ن  عبا نا 

 عبما  الرت عاى عشممممممراص الرسمممممما من الخماتممممممة يو يما   كال  نم  تفمنا لاتيكير في و ات 

اإللحاد )  ن نتمرض ل  كباحأين و و:كلى  وضمممممموج  ام جدا  يج   االستتتتتتتجابة أخيرا  

 نصوصالوالمسلمات ك في يوالتشك العلم والمعرفةتما   سمتر  ةسمتا  وخصمو (الحديث

 .جيل مسلم أقوىينتج  مع كل هجمة للباطلفن ن نؤ ن  ن   اظسال ية قرآنا  وسنة.

وهو متتا نعتتانيتت  اآلن فع تجميع الكم و الفيمما  لتراكم  ئمماص الكتمماةمماص لنمما ةغير  جميع )

(  فقد   ينا ضرو ة المسا عة بصص لهاالهائل من كتاباتنا عن التطور فع الكتاب الم

كن فترة كلى كتمدا  فصممن  ن فصممول  ذا الكتاب عن اظل ات  ة يف يجمع  ا  م نشممر  

 صممممنكن ف يشمممممنة يف  وال  ة ول   ةمد  نقي   والنياتة عاي  (منكوشتتتتات إلحاديةفي )

ن ير عد  مواضيع مترابطة معا    يد.يسحن الرجوج كليحا واالحتياه ةحا  و نشر ا لم 

دنا  نحم اسممتي ألشتتباص كثيرين جدا  وفي نحاية  ذ  المقد ة  نوت التقدم ةالشممكر والتقدير 

و ن كتاةا حم وكتممدا ا حم و قاال حم  سمموا  في المنتدياص التي  صممدص لظا رة اظل ات 

 قدم  اك المنتدياص ثم  التوحيدم وكلى اليوم ) أن  نتدى 4002والالتينيمة والدت يمة  نذ 

الماتقياص عاى   ض الواقع ) أن وغير ما(   و  أنصتتتار الستتتنةو س العقيد حرا نتدى 

 الفتحم ةممالريمماض وعممدة  اتقيمماص  خرى لمركن 4002 تهتتافتتف الفكر اإللحتتاد   اتقى

  يضممما  التي هحرص المتخصمممصمممة المراكن ةمصمممر وآخر في ار تن وغير ما( وكذلك 

المراكن   يضمما  (  ودالئلو ركن  يقينم و ركن 4002 براهيناحة ) أن  ركن عاى السمم

الفكر و ركن  نمتتا و ركن  تكوينالتي شممممممما كممأ في نقممد اظل ممات  ؤخرا  ) أممن  ركن 

ن وغير م(  فشكر المعاصر ن نمرف  و      ال نمرف . الا  لحم جميما :   
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 الفصل األول

 التأسيس

 

 مدخل تعريفي باإللحاد وما يتعلق به(( 1
 

 ؟Atheistومنها ملحد  Atheismما معنى )اإللحاد( 

ي   لحد السهم عن الهدف :يقال  اظل مات في الاغة المرةية  و المين عن الشممممممي  واالةتمات عن 

( في الدين  و في اظسالم  و  عم و شمن ةكأير اإللحادوت  ). ولذلك ف. ال  و عدل عن  واةتمد

كل ميل عن أصتتل اإلستتام والمعلوم حو يشمممن ف   ن  جرت كنكا  وجوت الا   و الخالق عن وجن

سييحم لماذا كان يوت  ةمض فالسية  :والذي ييحم ذلك  أو الثوابف الباصة ب   من  بال رور

!! ولكن وتيحم  جال الدين ةاظل ات  نون بالل  وباإلساميؤم(  غم  نحم ملحديناظسالم ة نحم )

وكنما  :ليي الشممممممتغمالحم ةمالماوم الطبيميمة  أمن اليينيما  والكيميما  وارحيا   و الرياضممممممياص كل 

ح الدين المبالفة لصتتتتريوالت ثر ة قوالحم  بفاستتتتفة الهند واليونان وفارس الوثنيينالشممممتغالحم 

.  و يا د في كنكا  قيا ة .م في  سممممممما  الا  ال سممممممنى وتمممممميا  يا مد  حمد  يمني  أال    والقرآن

الوثنيين ةمم ن ذلممك لد واط فقط !!  و يقول  ن وحي ةمض ارجسمممممممام في البمممف ويكر  كالم 

 و يقول ةمم ن الامم   مممالى يمكن  ن ي ممن في  حممد   وكنممما عبقريممة  نحم حقيقيمما   ارنبيمما  ليي وحيمما  

ن المعلوم من الدي ن ارقوال وارفمال التي يخرج ةحا عن   خاوقما    و يت د ة  !! كلى آخر ذلك

 رولم ينكلم يكفر بالل  أو البالق (  غم  ن  ملحد. فحمذا كمان يصممممممي  الماما  ة ن  ).بتال تتتتتترور 

فحمذا يتوق  عاى  ما وتممممممام   ن الدين والقرآن  ؟(3)و  ما كونم   ن   من ارعمذا   م ال  وجوده

 . فشخص  أال نش  في ةالت ةميدة عن البالت.ال  قوم كال ةالمامجة في اظسمالم رن ال     وفحم   ن 

  فهذا يحاستتتب  الل  على قدر ما فهم :اظسمممال ية  و الاغة المرةية فام ييحم  ن اظسمممالم كال القاين

 .وار ر كا  لا 

                                                           

( من  حمل وع ال عل دعن اإلسالم ال سالل الح ل لل : أ     عتم تك ع  أحد المسلمعن بالتاععن )أن 1)

د قامل الحجل علع  والتهكبهخص  وعع   تحدعدام ولعس األحكام الاامل بهوصا  الك ا ( إ  من باد إ
من ا ت ذا  موا ع الك   ع ذ ُ حعذد قذد عصذذذذذذذد  م ذ  قوه أو  اه ك  ن ولكن عن ج ه م   بالدعن 
وهذ ع  و صوص   عاا  بال  )وهو ما عسم  ع د ال   ا  الاا  بالج ه(ُ و سعما ع د المسلمعن 

 إلعالم والتالعم مثلما   الجدد أو عامل المسذذذلمعن    أةم ل ت هذذذ  التج عه الدع   الان عما سذذذ  ا
أغلب بالد ا العوم لألسذ ُ وقد صذد  عن باض الصذحابل والمسلمعن األوائه    ع د ال ب  باض 
األقواه أو األ اذاه الت  ظاه ها الك   لحداثل ع دهم باإلسذذذذذذذالم:  لم عحكم ال ب  و  ال   ن علع م 

مت ع ولم ت ته  ا تها ام بعن ال اس عبالك  ُ وأل   لم عكن اكتملت  صوص الوح  وأحكام الدعن باد 
 ما  الج ه بما  ت ا.
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    و ةالممنى الخاصللميل واالبتعادجما ص في القرآن ةحمذا الممنى المام  إلحتادولمذلمك نجمد كاممة 

وليي  جرت كنكا  الا   و   الميتل عن الحق والبوض فع البتاطتل وال يا وال تتتتتتر  بتالل   وو

 :يقول عن وجن وفي ذلك  الخالق فقط

 .010" ارعراف  ولل  األسما  الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون فع أسمائ " 

 .002" الن ن  لسان الذ  يلحدون إلي  أعجمع وهذا لسان عربع مبين" 

 .20" فصاأ  الذين يلحدون فع آياتنا ال يبفون علينا إن" 

 .47" الكح   ا  ل لكلمات  ولن تجد من دون  ملتحدال مبد" 

 .45" ال ج  وَمن يرد في  بإلحاد ب لم نذق  من عذاب أليم" 

 .44" الجن  قل إنع لن يجيرنع من الل  أحد ولن أجد من دون  ملتحدا  " 

 

 ....و ن  ذا المنطاق

   ن  شكال المين عن ال ق واظسالم صورا  كثير  جدا  ستشمن  اإللحادنا الطوياة عن ف ن سماسمات

تي ال المغالطات المنطقية أن  شممحر  ما يتعلق بها من أمور يجب البوض فيهاوسممتشمممن كذلك 

الجوانتب النفستتتتتتية وأنماط و أمن ةمض   ياجم  كليحما  ؤال  لاتحرب  ن لوا م االعتراف ةمال ق

 لمواقفألشهر اسمتشممن التمرض   يضما  و  قط في تمو  اظل ات المختايةالتي  سم ال تبصتيات

سممممممنتمرض كمذلك لمجموعة كبيرة  ن  :وليي آخرا   و خيرا    التي قمد  مدفع ةمالبمض كلى اظل مات

 ن كن و  التي يتسممتر ةحا الما دون  و كانأ ذ يمة ظل ات م أشتتهر ال تتبهات العلمية والنفستتية

 :لمأال اك ارشيا  نذكر عاى سبين ا

 

 Agnosticاأدر  الومنها  Agnosticismالاأدرية 

غير فن ن   ام نوعين  ن   Theism الدينعفي  قماةن  Atheism اإللحتادعنمد ما نت مدن عن 

و و الذي ينعم  Strong atheist الملحد القو   كما يصمممنيحم المحتمون ةحذا المجال المؤ نين

الملحد ( !! وبالمائة 300أ  االحتمال لدي  ى ذلك )و نم  لدي   تلة عا  وجوت خمالق ال يمكن نم  

ولذلك فهو يعطع   كيد عدم وجوت خالق ) ال يستتتطيعو و الذي  De facto atheist ال تتعيف

 .(1)(بالمائة 300نسبة لوجوده أقل من 

                                                           

 Richard( من الم اجئ للملحدعن ه ا أن أهذذذذذذ   ملحد    الاالم العوم وهو  عتهذذذذذذا د دوكع ة2)
Dawkins  م من  Theد جات بعن اإلعمان واإللحاد    كتاب  )وهم اإلل (  7قد وضع ب  س  م عاسا

God Delusion      د جل الملحد الضاع  أو الالأد ن( !!  6الد جل  ثم هو عص     س( 
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 و  اأدر ال  و في ال قيقة تمممممو ة  ن تمممممو   صمممممني  (اإللحاد ال تتتتتعيف) فحذا النوج  ن

ليا  قاطعا  ألن النفع يحتاا د) فحو ال يستطيع النيي  و الت كيد  و الخالق ل  في وجوت اظ المت كك

وال يوجتتد دليتتل قتتاطع على عتتدم وجود البتتالق، وفع نفت الوقتتف التتتلكيتتد ملع  بتتاألدلتتة التع 

  مما و  يق  عمماجنا   ممام  تلممة الطرفين ) كممذا يقول(فحو ينعم  نمم    (يتهرب من االعتراف بهتتا

نرى كما سمو   ن االعتراف ةاظل  التهرب النفستع ي كحدى تمو  فالال ت ية  كما قانا الحقيقة

 .كن شا  الا  ما   باعا  

 

 م4004فبراير  42  تو ة  ن جريدة التايجراف ةتا ي

 شحر  ا د ) ريت ارد دوكين حيف  م نشمر  ذا الخبر و م   قطع فيديو تقيقة ونصم  يتكام في  

ت جاص و ن  يصن  نيس   7مرب وارجان ( عن  قياس  ذي الـممم يتبم  المالحدة في المالم  ن ال

كل  لكيين أكثر من المَ مَ عاى  الحدة تا وا  بل ويا أسفا  ! فيا عجبا   6في المرحاة  كاأدر 
(1) ! 

                                                           

م أكث  من الَمِل " ظ  ت وا تهذذذ ت م ا عصذذذ  الثو   عل  ملو  أو وبا 3) ( عبا   "  تكن َملكعا

الظالمعنُ حعد ت اه للان ع صب   س  للد اع عن َمِل  م  م أكث  مما عدا ع المل  عن   س ُ حعد 
سذذ  لك   عا   ج ائم   عسذذكتُ وه ا عظ   َمن ع ب ن للد اع لو كان الَمِل  عل  ح  لدا ع عن   

ع   !! ولال  ا تهذذذذذ ت الابا   وصذذذذذا ت ت اه لكه َمن عةاعد عل  قضذذذذذعل من ال ضذذذذذاعا أكث  من 
 صاحب ا   س  أو أكث  من الهخص الما     س .



  كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
      

- 11- 
 

The.Muslim.researchers 

 عنوان و اةط الخبر  ن جريدة التايجراف:

Richard Dawkins: I can't be sure God does not exist 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins-

I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html 

 روان ويليتتام كممانتبري ت.  اةط المقطع  نيصممممممال  عاى اليو يوب  ن  نمماهر مم   ع  سممممممق  

Rowan Williams :والذي  قيم ةجا مة  كسيو ت 

https://www.youtube.com/watch?v=q2qaopxo5qk 

 

 ن الممدين   ي  قبممن الممدين  الجتتانتتب العلمتتانعةممن  نممار  مما  و  عجمم   ن ذلممك  و و كال مم  عن 

حا ال  ن !! سمممماعت البارقة للطبيعة( كذا  م اسممممتبمات ارشمممميا  يعة الحال تقبل وجود البالقوبطب)

 !! ((مسيحع علمانع)) ن يص  نيس   و يصي  غير  ة ن   دوكين كشكال عند 

 

 م4002 ايو  42 ن جريدة التايجراف ةتا ي  تو ة 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins-I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/9102740/Richard-Dawkins-I-cant-be-sure-God-does-not-exist.html
https://www.youtube.com/watch?v=q2qaopxo5qk
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 أمينمم  لاجممانمم  الروحي  لآلتاب والينون ةبريطممانيمما هتتا لمحرجممان  دوكين حيممف ةممدا  ن كالم 

لحم في الخا ج !! وسممممب ان الا   كنائتوالمراسمممميمي لادين ) ةما لذلك  نشمممم  عدت  ن المالحدة 

المذي ال يمد  كمانم  في القام  كال اظيممان ةمالام (. ةمن ارعجم   ن يت دن  البوا  العتاطفععاى 

كذا  نحم وم في ال ياة  سميروا في رريق  رسوعايحم  ن ي ة ن البشمر  كتوب   عن )كيمان ( دوكين 

 ذلك الطريق !!جذب  غناريسية ستميد م كلى حاتوا عن  ف ن قوة 

I think there are always paths not taken but if a different path is taken, I 

think there is a magnetic pull. There is a sort of something that pulls you 

back to the pathway having taken a fork in the road. 

 عنوان و اةط الخبر:

Richard Dawkins: 'I am a secular Christian' 

http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/10853648/Richard-

Dawkins-I-am-a-secular-Christian.html 

 

د ةسممممممب  كتب  ولقا ا   وكاما   ( في المالم اليوم  والذي  ل لحدأشتتتتتتهر مف ذا كان  ذا  و حال )

 لدس : فال ند ي  اذا نقول !! المغرر بهمالكأير  ن 

كتب فع وي  ثم يضن الطريق الدين ل  عقدة خاتة  ع تائها  فع الحيا  ذا الما د القدوة قد يكون 

   و وقف ضتتعف موحقيقة  ترددهويتبم  الكأيرون عايحا  ثم يظحر في النحاية  ال تتالة وين تترها

 Antony Flew أنتونع فلوكما عات ةمضممممحم ) أن السممممير  قبل الموتحتى يموت كلى اظيمان 

كان ينشر  ويروج  ركأر  ةمد ا وقد تر  اإللحاد فع أواخر حيات عا ا   17الذي  اص عن عمر 

 عا ا (  فماذا عن  ولئك ار باج الذين ال  يكير لحم كال الو م وا باج الحوى والنيغ؟ 50 ن 

 فا يوجد ملحد قو  على الحقيقة مهما زعم.

 الأدر  أمام الناس. ...مبادع لنفس  طفق

 

 Deistومنها الربوبع  Deismالربوبية 

ولكن    لقخا ن  يوجد لإليمان ة التبصر فع الكونعن رريق و  بعقل  يصمنوينتمي كليحا كن   ن 

 مرض  بدين  مستتتلم جاهل قد سممما   الدين الذي كان عاي  ) أال   ةسمممب   ن ك ا   ال يتبع تينا  مينا  

 و     كد  ن  ي  النصممرانية و  رييحا( مستتيحع و  نصتترانعلشممبحاص لم يسممتطع الرت عايحا  و 

سممتدل ي فطرت بوبعقل  و غم ذلك ولكن    ع ةدين وال اظسممالمولم يسممم  ن  لم يصمما  تين  تممال  

http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/10853648/Richard-Dawkins-I-am-a-secular-Christian.html
http://www.telegraph.co.uk/culture/hay-festival/10853648/Richard-Dawkins-I-am-a-secular-Christian.html
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  أرستتل البالق ل  رستتالة أو رستتول و  ويتمنى أن  لو تواصتتل مع وجوت اظل   و الخالق  عاى

لذي كير ا زيد بن عمرو بن نفيل ولمن  ن  شمحر الشمخصياص التا يخية الممروفة ةالرةوةية كان

  ريشقوثنية )اليحوتية والنصممممممرانية(  وكذلك كير ة مكة التي  آ ا حول  في رفة ةمارتيمان الم  

في  ةقيأ آثا  ا رستالة ورسل  وعاى يقين ة ن  كان ل  إل  وربوجود  ولكن  كان عاى يقين  ن

 .(4) غم الت ري  والتشويش الكعبة

ة  ولم في  كتمماى الا  عاي  وسممام  محمدعاتممر النبي  زيد بن عمرو بن نفيلجدير ةالذكر  ن 

مات قبل ن ول الوحع ي كن  ما  م ذة   عاى النصمممم  لحا  لكن  ولم د لدتممممنام  أا  يكن يسممممج

 :  ضي الا  عنحا وعن  ةيحا أسما  بنف أبع بكرقول  يروي  النسا ي  و ما على النبع

 والذ  ،لقد رأيف زيدا  بن عمرو بن نفيل مستتتتتندا ظهره إلى الكعبة يقول: يا مع تتتتتر قريش" 

  "ما أصتتتتبح أحد منكم على دين إبراهيم ظير    الذي ةيد  كن نيي()يقصممممد الا نفت زيد بيده

 ".ثم يسجد على راحلت  ،اللهم إنع لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدتك ب ، ولكنع ال أعلم"

اي  ولذلك قال عن  النبي تممماى الا  عتون  ن يتبع  سمممالة  مينة   فقد كان عاى ال نييية السمممم ة

 ك   ن : وسام كما عند ال اكم في  ستد 

 .  (5)"  وال ديف ت يح عاى شرر  سام ولم يخرجا يلتع يوم القيامة أمة وحده"

رين الع تتر  المب تتو و  ن عند ا هحر   ن  وا ن المتبمين لانبي  ستتعيد بن زيدولذلك كان اةن  

بو أ  ي الذين  خبر النبي  نحم في الجنة و م لم يمو وا ةمد و مكما في ال ديف الصممم يح ) بالجنة

و أبوقاص وبن أبع ستتتتتتعد و بن العوام ال بيروبن عبيد الل  طلحة وعلع وعثمان وعمر و كرب

فحذ  اليطرة اظيمانية في  (.عبد الرحمن بن عوف رضتتع الل  عنهم أجمعينوبن الجراح عبيد  

)فحي ال   تاج كلى الرسمممالة  و  ستتتو االعتراف ةوجوت الخالق و مظيم   ظحر لدى كن كنسمممان 

 :عن وجنكون وهييت  ارساسية  مري  الناس ةالشرج( يقول الرسول الذي ي

 .00" كةرا يم  قالف رسلهم أفع الل  شك فاطر السماوات واألرض" 

                                                           

له ائع وا ( كان أغلب الا ب عحج إل  بعت الل  الح ام الكابل    مكلُ حعد و ثوا ال  التاظعم4)

من سذذ ل أبع ا إب اهعم وإسذذماععه علع ما السذذالم  غم ما مس ال  كل  من أبا عه الهذذ   والوث علُ 
وقد كان عا   ةعد بن عم و بن   عه ال ُ وحت   سذذوه الل  صذذل  الل  علع  وسذذلم كما جا     

ت لم البع أن ال ب  لما  أى الصو     صحعح البخا ن عن ابن عباس  ض  الل  ع   وعن أبع : "
ل م قات :و أى إب اهعم وإسذذذماععه علع ما السذذذالم بهعدع ما األة م   اه ُعدخه حت  أم  ب ا  محعت

" أن والل  لم عست سما باألة م ق ُ واألة م ه  أس م عتم كتابل  والل  إن است سما باألة م ق  ُالل 
 ائعا عل  أن ال   أن ال ب.عل  باض ا ا اه وانخ    ت اهُ ثم عتم خل  ا والسحب م  ا عهو

م دقع ل ل بوه وجمع األحادعد    صذذذحعحع ماُ 5) ( ل د وضذذذع البخا ن ومسذذذلم كه م  ما هذذذ و ا

م عن حدعد أ   صذذحعح عل  هذذ   مسذذلمُ أن أ   ت  ب  علع    س هذذ و       ولال     أ أحعا ا
ما لم ا    صحعحع قبوه األحادعد حت  ولو كان الحدعد لعس    الصحعحعن أن لم عخ جا ُ أل  م

 عكن هد  ما جمع )كه( األحادعد وإ ما جمع     أحادعد )م ت ا (    كه باب دون الحص .
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بر التا ي  لاكتاةة عالميكرين واليالسية ا   ينن ةمض كبفقد  (عقا  ) وفي سبين   كيد  ذ  ال قيقة 

 (6)(حع بن يق ان)الطين سي وقصت  عن ارندل ابن طفيلالمسام  شمحر م المالم وكان  ن فيحا  

قأ   ثم  ع الووحد نشمم  فيحا جنيرة نا ية   ت      في الب ر  رةا   ن الموص  فوتمن كلى الذي 

ن  نا؟ في حياة كن كنسان:     األسئلة الكبرى والوجوديةونمو  دا ك  ال سية والمقاية ةد  يتسا ل 

التبصمممممر في كن  ا حول   ن الطبيمة والكا ناص و اذا يريد  ني؟ و كذا و ع  و  ن الذي خاقني؟

و ي نيي النتيجة التي خرج ةحا عاما    الخالق وحد  ال شريك ل توتن كلى اظيمان ةيوكةداعحا 

 ليقولوا: قرون 8أكثر من ة ة اثحم عاى ارريال ةمد  رو   علم النفت اإلنسانع واإلدراكع

 !! "األطفال يولدون مؤمنين بالل "

 

 4001نوفمبر  42ريدة التايجراف ةتا ي  تو ة  ن ج

                                                           

( ابن   عه هو أهذذذ   من أضذذذا وا إل  قصذذذل )ح  بن ع ظان( ولعس ملل  ا األوهُ وإ ما كتب 6)

اد د اسذذتبا ع ا أوه م   ابن سذذع اُ ثم السذذ  و دنُ ثم ابن ال  عس وهو  خ  من أعاد صذذعاغت ا با
أهعا  لم عوا   علع ا من  سخل ابن سع ا األصلعلُ ولك   سماها )صالح بن كامه( بد م من )ح  بن 
ع ظان(ُ وال صل تبدأ بةواج أخت المل     الخ ا  من  جه اسم  ع ظانُ بسبب م ع أخع ا الةواج 

د تهث       البح ُ وقع  اُ  لما ولدت اب  ا خا ت أن ع تل  أخوها المل   وضذذذذذات     تابوت وأل ت
ب ك   ال صذذذذذل وب ائ ا الكثع  من كتاب ال، بُ  ظ  ت  ثا ها    قصذذذذذص هذذذذذ ع   مثه قصذذذذذل 
)  ةان( و ) وب سذذون ك وةو( و )ماوكل   ت  األدغاه(ُ وعهذذمه ال  باض مهذذاهع  الم ك عن 

 والكتاب مثه جان جا   وسوُ وجون لو ُ ودا ععه دع و.
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 :Justin Barrett ستون باريفاجعنوان و اةط الخبر والكالم المنقول عن الدكتو  

Children are born believers in God, academic claims 

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-

believers-in-God-academic-claims.html 

 

 وغير  قول : ابن طفيلو ن كال   شديد المطاةقة والداللة عاى اليطرية التي   دن عنحا 

 "  دهم، أعتقد أنهم سيؤمنون بالل لو ألقينا مجموعة على ج ير  لين لوا بمفر" 

If we threw a handful on an island and they raised themselves I think 

they would believe in God. 

 

 أقرب األنواع للدخول فع و ةالخالق(     ةوةي يؤ نةارتيان )ولكن  ن غير المؤ نحمذا النوج ف

  .كذا عرفحا ووتات  وفحمحا رسالت  تباعالارقرب ن و  ةإليمان بالل إلى االعود   و  اإلسام

 

 Irreligionالادينية 

ن  و الوتمم  المام لك المعنى األول( يتم اسممتخدا   ةممنيين غالبا   أ  الادينية ذا الوتمم  )و

 والمعنى الثانعغير  ؤ ن ةمدين  و ةمارتيمان )و و ةذلك يشمممممممن اظل ات والال ت ية والرةوةية(  

سمممتخدا    و وتممم  كن غير  تبع لادين ولكن   ؤ ن ةوجوت خالق )سممموا  كان كا   الذي يتم ا

لحمذا الخمالق  و  يتري عايم  ةمالكذب  و سمممممموا      و مظم ل  كالرةوةي الذي   دثنا عاي   نذ 

 ن  ؤال  الالتينيين يكون غالبا   الكاره لألديانل ظاص(  والذي يحمنا  وضممممي    نا  و  ن نوج 

 ن  )غالبا   عاطفع و  موقف نفستتتع و لدي   ناقما  علي  و  Misotheism أي تتتا  كارها  للبالق 

 ك ا ةسب  وجوت الشرو  في المالم وك ا ةسب   قييد  لشحوا   التي يريد كرالقحا ةغير قيوت(.

فمنحم  الا   و الخالق  ن حيا   !! بها يستتتبعدالطريقة التي  تبيلكن  نحم في  يتفننو أن  ؤال  

ذا  رن  ال يستطيع وق  الشر ) بال عف تال   و نحم   ن يصي   شتريرلخالق ة ن    ن يصم  ا

ن  ) ي   بالتجاهلعاى اعتبا   ن الخالق يريد ولكن ال يسممممممتطيع !!( و نحم   ن يصمممممم  الخالق 

رك  يدو  كالسممممماعة تون  دخن( و كذا  توالى  فكا  كن ثم  خاقنا و ركنا  و خاق الكون ةقوانين  

   كمحم لدس   و يرجمون كليحا. مرجعية عقلية منطقية واحد  دون أ  نحم 

 ..فكل منهم يؤلف واقعا  ويتصور كونا  حسب عقل .

 وكل منهم يصنع إله  وفق هواه !!

http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/3512686/Children-are-born-believers-in-God-academic-claims.html
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 Liberalismوالليبرالية  Secularityالعلمانية 

 ت تتتتتتريعات  و  الدين رفض  ي وتمممممماية  ن   )التينية( اجتمتاعية و  نظممة  حكمو ي  نظممة 

 :نوفي المقاة  الحكوماتو وعاقات الناسأ العلوم و  مجريات الحيا  ن  في  تدخلو رفض  ي 

دعوى ة عين الفستتاد( حتى لو كانأ الحرياتو غذي  وافد ) التمرد اإلنستتانع ي  ماي  ن قيمة 

)وةاةتمات م عن المصممممد  اظلحي  ولكنحم في نيي الوقأ  تؤذ  أحدارالما ال  مستتتتموح بها ن  

ال    فما  سمممحن  أوفق أهوائهمةين اظيذا  وعدم اظيذا   يميعون الحد الفاصتتتل د( فحم ةذلكالم اي

 بيح  :فمأال  ظير واقع فع الحال و  مباشتتتتتترإيذا  ظير ةمدعوى  نم  االلتيماف عاى واقع اظيمذا  

تي وقتن  اليين ارجنة ال لل نا كبر سب  غم  نحا   اإلباحيةو البورنووتناعة  الدعار  الرسمية

م ثالتحرش و االظتصتتتتابو ا داالعتلجرا م   يضمممما  سممممنويا   و كبر سممممب   باإلجهاضفيحا حياة 

رب شتتتتتوكذلك يبي ون  !!المال الوفير في حسممممماةا حم أكابرهمةمد  ن ينح  ويشمممممتكون ةمد ذلك 

 غم ارضممممممرا  وال واتن وار راض المتر بة عايحا يقينا    أكل لحم البن يرو الكحولو البمر

  ةمقننفتبي حما ةمدعوى  نحما  الح تتتتتتيشو المبتدراتةمض  نواج تول  ترخص في ةمن و نمار 

 علمعال الت تتتتليلو المستتتتلستتتتاتو األفامو عاماإلفي  الممنهجةوكذلك ال يخيى عاينا الدعاية 

و ن  شمممي  في الجيناص ال يد لحم في  وكذةوا  ةدعوى  ضممما الطرفين ال تتتذوذ الجنستتتعلجريمة 

عاى الصمممممغا  االعتدا  الجنستتتتتع  م  كأر   ن ير كبون جرا م  ةن الشممممماذين جنسممممميا    (7)والا 

                                                           

ال اس باسم الالم    ت وعج م أكاوبل أن الهاوا الج س  هو  ( عمكن كه  كاب الاعن عخدعون7)

م أو أسذذذذذودام ولعس ألحد عد     مو ود    الجع ات مثه كون الهذذذذخص  وعالم أو قصذذذذع ام أبعضذذذذا
ت،عع  ُ وال  ب  ع تعن سذذذذذذ لتعن جداُم األول  )وبال اه علع ا د اسذذذذذذذات كثع  ( ه  الم ا  ل بعن 

ُم مثه اإلخو  التوائمُ حعد أن جع ات م ت كون مت اب ل و غم ال   جد أحدهما هذذذذذااام وانخ   بعاعا
 ها  الد اسل مثالم    الا وان والخب  التال :

New U.S. Study says Gay People are not ‘Born that Way’, Sexual Orientation 
Not Fixed 
http://anonhq.com/new-u-s-study-says-gay-people-not-born-way-sexual-
orientation-not-fixed/ 
وأما ال  ع ل الثا عل   جدها ع د مج م  الهذذاوا الج سذذ  الاعن تبعح ل م باض الدوه لألسذذ  تب   

م مثه المج معن الاعن أ  اهُ حعد وجدوا أن عددام من هل   األ   اه عصذذذذذع ون هذذذذذااعن ج سذذذذذعا
أمذام م لعذه   ا ُ وهاا دلعه عل  أن الهذذذذذذذاوا   عالقل ل  بالجع ات كما عةعم المالحد  وغع همُ 
م وإ ما بالتل عن والت لعد وا ت اه ال ك  الس   إلع مُ وإلعكم ها  الد اسل  وال  أل  م لم ع ثوا م  م هعئا

م: %31تلكد ال  ب سبل من جامال كامب عدج والت    من األ  اه المتب عن من الهااعن ج سعا
CHILDREN OF HOMOSEXUALS AND TRANSSEXUALS MORE APT TO BE 
HOMOSEXUAL 

https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-
science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to-
be-homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E 

 

http://anonhq.com/new-u-s-study-says-gay-people-not-born-way-sexual-orientation-not-fixed/
http://anonhq.com/new-u-s-study-says-gay-people-not-born-way-sexual-orientation-not-fixed/
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to-be-homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to-be-homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E
https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-biosocial-science/article/children-of-homosexuals-and-transsexuals-more-apt-to-be-homosexual/313BB241E60064465DB586802458842E
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 يا  ةر التي قد يكون ضمم ايا ا  شممخاص األمراض البطير سمب  لمدت كبير  ن وارريال  و م 

حتى   ن  و    أمن  وجمة  حمد الشمممممماذين  و  ةنما   تممممممال  ولكن يخمالطو م  ختارا هتذه العاقتة

ةالامي  و الاماب والرذاذ  نا يك عن   حيانا  و   م النظافة الشممخصممية تواص يسممتخد ون ةمض  

تبني ة تدمير حيا  أطفال أبريا وليي آخرا :  و خيرا    التاون والدم المصاب والبكتريا وال ساسية

 رب و م. ونهم من الن ل  الطبيعيةفيحرملحم  عوا ن الشاذين جنسيا  

رننا  ةالليبرالي و  لمتانيتةلعلنما فقط عنمد نقمد الجنستتتتتتيتةةمالطبع ن ن ال نركن عاى المواضمممممميع و

كما ي او لامخاليين وتمممينا  ولكن رن  ذ  المسممما ن التي  ب تتتهو )كمسمممامين  و  تدينين( نيكر 

ر  مرف  كأالتي و الفئتات البستتتتتتيطتة من النتتاس ي ارقرب ليحم األخاق و المرو   طمن في 

 ود  أخرىع. فسمميكون لنا   ولذلك..غرسممحا الا  فيناالخط  ةاليطرة الرةانية التي  كأر الصممواب و

 ن  ييحم  كن  حد( لجوان   خرىالذي لنقد  كأر كحكا ا و خصمصمما  )لكن ةنيي  سمماوةنا البسمميط 

 لتوعية الناس والمسامين ةحا. الليبراليةو العلمانية

م  صمممنييحا ( يتالليبرالية)وةارحرى  العلمانيةيمامون  ن فقط  بقى اظشممما ة كلى  ن المختصمممين 

 يعاتالتلم(  و ذ  المماو ة البسمميطة نحديحا كلى الذين  سممتحويحم ةمض الادينعضمممن المذ   )

 ن ةاب  كفيكون ذل(. الليبرالية اإلستتامية(  و )العلمانية اإلستتاميةالتي يتم الترويج لحا ةاسممم )

رفة الخالية  ن  المسي ية الم  فيي الخا ج:  قباأ   وخاصة اإلسام النقيضين لدس الجمع ةين 

ية الثور  الفرنستتتت نذ وذلك   ع الوقأ و ع وجو  الضممممغط المختاية  المامانيةج ال قيقي: الشمممر

 التي   مي ارقاياص  قواعد المعاي تتةوكلى اليوم  سمماعد م عاى ذلك خاو تينحم  ن  واألوروبية

ةن: كان  كبر  ساعد عاى  تقدير العلم والعقل  وخاو   ن ن م الحكم العادلة والقويمةوخاو   ن 

عاى حسممممماب في  و وةا  تجاوزات القستتتتتاوستتتتتة والباباوات وظلمهم للناس ول المامانية  وقب

 و  (علمانية إستتتتاميةقولنا ) فمند  قا نة كن ذلك ةاظسممممالم نجد  ن الماور وار را  وارغنيا  

ن واة ف و التوحيد اظلحي في التأاي(  و ةمأاةة قولك: التوحيد اظلحي في التمدت !! إسام علمانع)

  تحكمل  ذلك الدين الخا م الذي  ننل الا  شمممريمت  اظسمممالملم ن يمرف  قمة التناقضكن  اظل  !! 

ي ف وليي نصمممموتمممما  يتم   شمممميتحا  و  جا احا  و التبرؤ  نحا كما ييمن الكأير  ن الجا اين اليوم

  ذن الا .حا ةفيما ةمد والرت عايا قانا سنرى ل    أاة كأيرة جدا  وكن ذلك كم  ترويجهم لل بهات

 

  Materialismالمنهج الماد  

ظل  ا ي  ا يغي  عن حواس اظنسممان المباشممرة  أن ) الغيبيات قوم عاى كنكا   فلستفة حيا و و 

رنحمما وذلمك   والجنمة والنما  والمال كممة والجن والممجناص والروط والوعي وحريمة اظ اتة كل (

) أن السمممع والبصممر  كما قانا بالحواس دهيمكن رصتت ماد  نعم عدم التصممديق كال ةكن  ا  و 

ر  ظحانمكاسمماص خطيرة  فع التفكير المنهج الماد كان لحذا  و ن  نا  والشممم والذوق والامي(

 ؟الوعع ؟ن تتل  الحيا  ؟بداية الكون : أن ووجوت  الذا ي حياة اظنسممانفي   م نقار  خصمموتمما  
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الماتة  لية    لية الكون  و  طق وةالمام  أنفنتج عن  متنقيحا  فكا  شمممماذة ةالمن. .؟حرية االختيار

 المستتتتتتتقر  للكون و  ن ريتتة الحتتالتتة الثتتابتتتةةممدون ال مماجممة لخممالق  أممن  ي  نحمما  وجوتة   ال  )

Steady State theory)   وكذلك  اتية ال ياة ونشمم ة الكا ناص ال ية و نوعحا ةما فيحا اظنسممان

 وينارفرضتتتتتتية التطور لدوكةداع   أن وحكمتم    يضمممممما  ةمدون حماجمة لتمدخمن الخمالق   يضمممممما  )

Darwinism  عمو مما  التطور وEvolution)    ةممن ووتمممممماممأ  ممذ  النظرة كممما قانمما ظنكمما

( و  اولة  صمممممموير عماياص المقن والتيكير ةما ي دن  ن كشمممممما اص كحرةية الوعع و  الروح)

  ى وتممممممول نييفقط !! ةن وارت الدماغ و  المخ الماد و يماعالص كيميما يمة وفينيما يمة تاخن 

 و  ثير  وكذلك نش ة اظنسان وشخصيت   الننعة كلى   اوالص  يسير نش ة المجتمماص و طو  ا

 !!وغير م( فرويد و لينينو ماركت) أن  فكا  ذلك عاى عامي النيي والمجتمع  كن

عمحم في   الماديينوسوف نتمرض لكن ذلك في وقت   وخاتة  ا وتن كلي  ال ال عند  ولئك 

 فصمممممنموا  ن المام التجريبيلابشمممممرية   (الوحيد)حصمممممرا   و ةاب الممرفة  م التجريبعالعل ن 

 تممدالر( !! فما وقع في تا رة أصتتنمة العلم( يمبدون   ن تون الا    و  ا نسمممي  ةمماية )صتتنما  )

داج خةذلك   اولين التجريبي قباو   و ا كان خا ج الرتممممممد التجريبي نيوا وجوت   تممممممال  !! 

قرون  في  2المخترعماص ال مديأة والقيناص المامية الكبيرة في آخر  ين كنجما اص سممممممتغاالنماس 

( لاممرفة  ةن ويمام أخرى(  ي ةاب واحد فقط  ن  ةواب )التجربةحين يمام  تممممممغر رين  ن )

ن ة الكأير  ن هوا ر الوجوت وال ياة. تفستتتتير و  وصتتتتف دى قصممممو   ذا المام التجريبي عن 

 كما سنرى ةار أاة ةمد قاين. ما ال يمكن رصده تجريبيا  عاى  ويمتمد  و نيس  في  توا  

 

 واآلن....

 و  اتبالحوارةمسم لة اظل ات والسيما المحتم  مهتمالتي يج   وفر ا في كن  المفاتيح ا  ي   م 

 ؟الدارسفقط  و  طلعالم    وليي النقاشاتو المناظرات

 ..... ذا  ا سنمرف 
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 مفاتيح هامة للحوار(( 2
 

وسممممموف   لبلوغ المطلوبحب  في  فضمممممن رريق و قوت تممممما  تن م نجاح ري حوا   يا يح 

ونا  لتكون عالتي يج  االرالج عايحا   م و شممحر  ذ  الميا يح لإلفاتة... و نسممتمرض  مكم اآلن

  .نقاط ضعف اإللحاد وصوره المبتلفة قرا ة ةمد ذلك عند

 

 أنواع الحوار 

  تايةخوكنما  نار توا ر و صممنيياص   دائر  واحد دين يقع في ال  في الال شممك  ن  ليي كن  خ

لكن  و مت كك فع الدين..  نار  خال  فمأال    سمينبني ال وا  ورريقت  و سمتوا  وعاى  سماسمحا

فحذا يمأا  ةمض الشباب المسام  و غير المسام )كبمض النصا ى  أال( الذين لديحم   يطلب الحق

و ؤال  في  رحاة الشك  ذ  ال   ويريدون ةيان ال ق فيحا اماإلسمغلوطة عن شبحاص  و  فكا  

لالتينية  و الال ت ية  و  صممممممنييحم رنيسممممممحم في خمانة اظل ات  و ا ع   ن ي ماو  م  ييرق كأيرا  

كن ل  كما سمممنمرضمممحا فيما ةمد نقاط ضتتتعف طريقت  و نحم يكون ل   شمممخصف وا  كن   غير ا

في  ن يسمممتمع  رمما   وحلم وصتتتبر على أذاه أو ألفاظ  رأفةالمقصممموت  نا  ن ذلك النوج يتطا  

ال  عن الناس حتى ةميدا   خاصا  وييضمن  ن يكون ال وا    ن  ن ال ق الغا   عن ركبر قد   مك

قد يتاوى ةن ف  المريض فع أيد  الطبيبمأا   أن ف    رج جحا   و  دفم  نيس  لامنات  رج   و 

ليي   يضا    يصبر ويحتسبلكن الطبي  الصاتق   رب الطبي  نيسم   و يصميب  ةارذىوقد يضم

ا حم اص يتياو ون في اسممتجاةفارشممخ  بعد الحوار مباشتتر ال ق الواحد  نحم الميترض  ن يتبع 

 و الرجوج لا ق عاى  لجيلالتن قد ي ما  ال رج كلى و نحم      االسمممممتجاةة ستتتتتريع نحم   لا ق

سمماة  و   كلى كلى  ن يتمرض لموق  حيا ي  و  التغاضتتعو نحم   ن قد ي ما  المنات عاى   انفراد

 ...و كذا فيتبم  ذكر  ة وي   على السطحمن جديد رفع ال ق لدي  يضر  كلى 

 : وفي المقاةن

 سممممممع كال    و  قر    كذا  ذا النوج  الغرور النفستتتتتع والعلمعفي   نار نوج آخر يكون غا قا  

ذا ك وخصمموتمما    هو ليت ب تتع ال قيقة  وفي  خبير  ن الخبرا  و  شمممر  ن  عالم  ن الماما  

فال ق  ةاج واضممممح   لك تتتتف جهل الكافع االرالج الشممممرعي والمامي  لديككنأ  نأ كم او  

 حممما حمماول   حترئوالبممارممن لجاج  ضممممممطرب    مرفمم  المقول والقاوب  حممما حمماولوا كخيمما  

اى ركن في  ول  عيتقويا  و أن  ذ  ال الة  تطا  حوا ا    ترهيب الناس من  و  تلميع حب  تممممما

 والغرض  ن  ذ    دى  حافأ فكر  و ذ ب  و قوال  عند المخال  ليبين ل  أكبر نقاط ال تتتتتتعف

ام  تاةمين وخاتمممممة كذا كان     كستتتتتر حد  الغرور فع نفستتتتت  وفي البداية  والصمممممالةة القوة 

 لنوج  ن ال وا اص الممذي يتطامم  قوةلكن  ممذا ا  ةحرجمم  النا  في  غرو ين ةمم  و خممدوعين 
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 ةين  عاى الخاص  و في حوا  شخصيوسوا  كان   ام الناس  و ةينك و ا   تمكن يتطا    او ا  

ن ال ق :  األول  و نأ   رج  و قصمممم ةارا    ا   وذلك لسمممببين فعليك التحلع باألدب ال تتتديد

من  للتهربحتى ال  مطي  فرتمممة  :والثانع  كل  الستتتب وال تتتتم و  التطاولليي في حاجة كلى 

ليي و ارسممماوبفي  ن يو م المتاةمين  ن   رر ال وا  ليظاهة    ال  وة سممماوةك   ت ججا   الحوار

 رن  ال يستطيع الرت !! 

 

 ؟َمن المؤهل للحوار

) أن ال وا   ع  خبرة خاتممممممة مكنا  وةمض  نواج ال وا   تطا     فم نكمما  شممممممرنما  نمذ قايمن

ن   :  ن  ليي  ن ال كمة  ةدا  لك فنقولولكننا نممم  كأر  ن ذ  (المنتاظرات و  أمن  مغرور متعتالم

ن ليت لدي  أدنى مؤهات فع العلم ال تتتتتترعع أو مَ  ل وا  في المدين  و  ع المخماليينيخوض ا

 سامي ر اإل:  ن  قد !! وذلك ركأر  ن سب   نحاولو كمباتئ و سمي عاى ارقن  الطبيععالعلم 

طيع الرت !! سوا  كان ذلك في حوا  كذا هحر ةصو ة الجا ن الذي يتالع  ة  المالحدة وال يست

 ( عن الرتعاج ةمد  ن يظن  ن اظسممالم ) سممو ا   ة المتشممككت حالتانتف الباص ع  تشممكك عاى 

عن  و ة لدسمم نطبع لدى المتاةمين نيي الصمم حيف  العامفي تممو  ك !!  و سمموا  كان عاى 

فكم  !!  يضا   نفستكقد ت تر !! و نار سمب  آخر و و  نك  المتمثلة فيكومدى ضتعف  اظسمالم 

   متركاص حوا ية  ع  ا دين وغير م و تخول   بداية إلحاده ن  را ق  سمممام  و شممماب كان 

و ا  تتو ة لماذا يتممدون نا )و ذا يمطي علنا  يستبونها  غبة في الدفاج عن تين  و قدسما   التي 

 و   واقمحمن تخن كذ ةمد      أال  ؤال  لدس ( يجذةوا كليحملكي  ؟االسمتينا  وسم  المقدساص

جهل  لالتي  ؤثر في   م يد والم يد من ال تتتبهاتلل عرضتتتةيجد نيسممم   تمممي ا حم  و حسممماةا حم

دخن  أا   أن الذي ي  نحاية وقوع  فريسممممة لحم لدسمممم !! فتكون النتيجة في ال وعدم تلهل  للرد

ر  الضممة!! ف ن لم يصممي  نيسمم   من دون ستتاح وال درع وال ميّة فقط ال ماسممةمجرت  مركة ة

وي ان  ي حرف الدين و و  ن  ةجحا  قد ثالفو نار سمممب    فسممميشممموإ عاى كخوان  ويضمممر م

رت فقط لمدم  مرفت  ال ينكر أحتاديث صتتتتتتحيحة وي رم ويقبمن ويرفض تون  ي عام  فترا   أال  

 عاى ي  ي ف حين في ليتهرب من الستتؤال!! فيقول لك  نحا ضممميية  المتماقة ةحاعاى الشممبحاص 

أحاديث أو عاى   تممممال   متمد الرت عاى شممممبحاص  يضمممميع السمممماعاص في ة !!  و ت جاص الصمممم

و و ال يمرف !! فيتكا   ن الرتوت كن غري  وعجي  في حين كان  ال تصتتحروايات ضتتعيفة 

 ....يان ضميحا  و عدم ت تحا !! و كذايكيي  فقط ة

 ...كذن

كمافيمة وكمذلمك ةالماوم ن  امك عاى ارقمن  مرفمة شممممممرعيمة ال يخوض  أمن  مذ  ال وا اص كال    

 نحا والب ف فيما  م  حوا اص ناج ة و ناهراص والتمام و سمممممماج قرا ة سمممممبق ل   و   الطبيمية

ي حيا   فولو  رة واحدة  تفستتير القرآن كل   ا  ن الناحية الشممرعية فماى ارقن يقر    ذكر  فيحا
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 عن ظيرهم الستتنة دونا   وستتنعرف لماذا أهل ن  حد التياسممير الممتبرة ر ن السممنة والجماعة )

  حمحما الا   عد الس و  يسير  ) يسر التياسير( أبع بكر الج ائر  أن  يسير الشي    (فيما بعد

رن ذلك   تماى الا  عاي  وسمام لاوقوف عاى حيا   وحقيقة شمخصيت  ستير  النبعوكذلك قرا ة 

ن يقر  لم   ة  عالقة لحا في  مرفة  دى ةطالن الشمممبحاص التي يتحم  ةحا المغرضمممون وال يييد جدا  

ن قرا ة وفي  ذا يمك  مستشرقين المنصيين وغير المسامينلا ن جحة حتى  سمير  كال   ويقر  

 حم   كفور المبار أن )الرحيق المختوم( لاشي  ارفضن حديأة ةاغة سحاة  و  كت  قديمة نسبيا  

التي جممحا اظ ام  لرائعةواآلداب ا األحتاديتث المبتتار وكمذلمك قرا ة  جموعمة كبيرة  ن  الام  

أصتتتتتتل العقيد  القرا ة الحا ة في   يضمممممما     حمم  الام  في كتماةم  ) يماض الصممممممال ين( النوو 

كتاب  ول  كذلك  حم  الا   عمر ستتليمان األشتتقر أن كتاب )المقيدة في الا ( لاشممي   اإلستتامية

ام  ن   ع الم  ائر أبع بكر الج )الواضممح في  تممول اليق ( و م  كتاب ) نحاج المسممام( لاشممي  

مقدمة جيد  عن علم الحديث وأنواع  الذي  شممممرنا كلي   (الواضممممح في  تممممول اليق )كتاب  في

سممماسممماة )ولكن ييضمممن  م  قرا ة كتاب  أن   وغير ذلك وشتتتروط صتتتحت  أو عامات ضتتتعف 

  حم  الا  الكتساب خيرة في التميين ةينحا.ارحاتيف الضميية والموضوعة( لاشي  ارلباني 

 لو الحظنا...و

ذلك   م المستتلم لدين يم تتوار تعلوكنما  و   بق ال يمكن   صمميا  ةين يوم ولياةكن  ا سممسممنجد 

  األسر  والمجتمعتخاذل ةو التعليم و  باإلعاملدسم  سوا   إبعاده عن  عمدا   م  المشموا  الذي

ول في الت  لح ةمن اآلن ومن ال ن يبد  ةفيتمحد الذي يريد خوض  أن  ذ  ال وا اص  ...وعايم 

شمماص شمماوال   ام ال في الاحو غير المييد لو الستتاعاتال ي تتيع الستتاعات تكنسممان   ظنسممان جديد

 جديد و وغايت   ي استماتة النشار  ل  حدودفوقأ الترويح عن النيي   والمساسالص واظنترنأ

ة استغالل يي كييوةذلك يكون عاى المسمام والمسمامة التيكير ف المنم عاى  واتماة ال ياة الجاتة 

  وقاص    أنن الشمممباب وقبن النواج واالنشمممغالسمممو م في وخاتمممة  ال ياة في  وقف فراغ ي 

 ...و كذا السفر وقف و ثنا  واصاتالموفي  المحاضراتوقبن  العياداتاالنتظا  في 

 

 البدهيات والفطر  السليمةالثقة فع 

أوهن من بيف د  نحا  حما  مدتص فحي ليج لجداالت اإللحاد ومبتلف صتتتورهرة كن الناهر ةمد فت

!! وذلممك  حمما  شممممممدق  نيسمممممم  في تنمماقض  ذاتع التدحض!! ةمن يكمات كاحمما  ن يكون  العنكبوت

غا  ب والصمم  ام الشممبا هيبةالتي ي اول  ن يكسمم  ةحا لنيسمم   بالكلمات العلمية والمصتتطلحات

 كون ن يخرج في النحاية عف ن كن ذلك ةمد فترة سيكتش  المسام  ن  لم   وعوام الناس والبسطا 

ش في يمي بدو  و  لفاح بستتتتيط( !! يمني في نحاية ار ر يمكن ضتتتتد العقل والبديهة والفطر )

!! فقط )الحالة النا ية( التي يتممدون ةحا  أكبر عالم ي عم اإللحادجة عاى الصممممم را   ن يقيم ال   
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ذ !! وخ الناس أنهم على شتتتع  توهم ي التي  ةالمام )والمام  نحم ةرا ( كحارة  نيسمممحم  مسممم ا  

 ............ ذا المأال

اط  ثم   الصتتتدفة والع تتتوائية ص ةاحتماالص  ن المخاوقاص نشممم أشتتتهر ملحد فع العالملو  عم 

  غابحا ال عالقة ل  ةالموضوج( !!و)كمات حم  نا و نار  ن  صعبةالمصطلحات ال ةمضيدس 

 :ديحيت  البسيطةةيطر   وة فيقول البدو  البسيط و  الفاحي في  

حتى  تممممممدقك !! كذ كن  بتجربة عملية أراها أمامع( !! اثبأ لي  ا  قول الما  ي كذب الغطاس)

 ن ام محكم ومركب ول  ظاية أو وظيفةأبدا  ال ين تتل  ا نرا  في حيا نا و سممتوعب  عقولنا  و  ن  

  و ذا السممممممراج قرةة لاماحذ  الخيمة و ذ  الف.. صتتتتتتانع عليم حكيم خبيرصممممممدفمة !! فقط  ن ال

 !! فاثبف لع أنف ما تقول  لإلضا ة كاحا ةصنع تانع

 ...وةاليمن

ة )وسمنوضح كن ذلك فيما ةمد  ن فاسي بالتاعب ن  ناعم  كال   شميلن يسمتطيع الما د كثباص 

 نك ةمد فترة  ن الن ن ستد ر  ن  و المام الماتي( ولكن الشا د  نا المام نيسمحا و دى قصمو  

ير بغ البتدهيتة البستتتتتتيطة جدا  الفطريتة وجج العقليتة والح  :  ي الملحتد تع تحراالجج أقوى الح  

تمام اب  ن ة كاللرت عاى الما د وغير  في انيي الطرق المامية  و ننا ال ناج  الستخدام!!  تكلف

 عندها رة عايحم وقا مة  جةفال   : وكال  ال  كأر وال  قن  ن  نحجحم نيسمممممم  جة عليهمإقامة الح  

 .لم  تاون سليمةفطر  عند كن ذي و ل سليمعقذي كن 

 ...وعاي 

ضممير ةن ولن ي  ال يضممير   خم البارن الحقفي  ن  واثقا    الل في  يج   ن يكون الم او  واثقا  

تو ا  ال ق    وذلك رنفي كحدى المراص قصتتتتور بعض المدافعين ال تتتتعاف عن   يضمممما  ال ق 

  . و آجال   عاجال   ال هور صير  

 

 ف وإل ام كل صنف بنوعية حوارهأهمية التصني

ال يمرفونحا  و ال ينتبحون كليحا  أكثر المتحمستتتينو غم وضممموححا كال  ن   و ذ  نقطة  حمة جدا  

 :فمأال    المحاور الكثير من الوقف والجهدستوفر على لدس  !! في حين  ن  مرفتحا 

 كانا يمرف  ن  سحن شي   و كلقا  الشبحاص !!

تيد وةاليمن يوجد   !! مع تف ع الجهل بين المسلمينوخصوصا  اص فال  سحن  ن نسج الشبح

 ا ن  ن الشممممبحاص واركاذي  لتشمممموي  اظسممممالم والطمن في  وفي النبي تمممماى الا  عاي  وسممممام 
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 و  يهود و  نصتتارىتممنمحا شممبحاص    سمموا وحضمما   اظسممالم  الصمم اةة والماما  و ا ي و

   .موغير  ليبراليينو علمانيينو امية ضالةفرق إس    و حتى  نماحد وزنادقة وم ركين 

ات كال  ن المسممام ال يق  ة إال ولها رد يفحمها لَمن يبحثال يوجد شتتبهالا   مالى  نو غم  ن  ةيضمم

 !!  اف وقت  وجهدهنالستةحذ  السذاجة 

 ...ا  . ولنت دن ةصو ة  كأر وضوح.ةن المسام واعي و نظم.

 ...لملحدبالنسبة ل

!! ) ذا عاى ؟رط  سمممئاة وشمممبحاص )تاخن اظسمممالم(  و )تاخن  ي تين( حتى ا عالقة الما د ةط

ا  : ال يج  كعطوعاي   (نصتترانع متبفع أو منكر للستتنة وستتنعرف ذلك الحقافرض  ن  ليي 

 وكنما يج   ولصممق  ن عشممراص المواقع الضممالة الما د اليرتممة لنقن عشممراص الشممبحاص نسمم 

حتى  سمية  ذا الخالق و ن  و الا  في اظسالم  )تون وجود خالق من عدم  نقطة( في حصره)

أ الدين و ن فروع ن غير الممقول النقاإ في  وذلك رن  ؟ ن يوجد خالق  م ال  كذن فقط: م ال( 

  تال !! أساس ال  قبن 

 ...لاأدر بالنسبة ل

لتي ا ستيدخل بك ويبرا فع ع رات المواضيع والمسائل م   كو ذا الشمخص كذا  ركأ نيسم

:  ن  ي  وق  ت يح في ال ت يت   يضا   و  (تحصره)حا حق وال ةارن !! والصمواب  ن ال في

ن و كذا  رك ؟وجوت خالق  م ال قيقة  ن المقن قاتمر عن الوتول ل ؟ةاليمن  م ال و نطقا   عقال  

في  كما سمنوض  و لدي الماتوي والمتناقض  ومنهج ال تك نقض وهدم الأدريت حديأك  م  في 

 ت ي.نقار ضم  الال 

 ...لادينعبالنسبة ل

ل لك:  نا  ؤ ن ةوجوت رن  سيقو  تين ي ررط شبحاص و سئاة في  ق ل يحو ذا  و الوحيد الذي 

وةغض النظر عن  ...في اظسالم ولد  شتبهات    ؤ ن ةصم ة ارتيان  و اظسمالملكني ال خالق

و و  همعليالستتتهل د الوحيليتستتتنى لهم فعل الج    ن  كأر الما دين يتقمصمممون تو  الالتيني 

  ك ن  قول ل  في عدت  مين  ن الشبحاص (حصاره)يمكن   يضما  كال  ن  ذا النوج  ؛كلقا  الشمبحاص

ة يف كذا  م الرت عايحا  مرف  كذا لنم ار ر( 00) و حتى فقط شمممبحاص  5 و  2: حدت  قوى  أال  

و أبأ   الوقأ والجحدوةذلك  ختصممر عاى نيسممك   سممحن ةالت كيد  ن  ا تونحا سمميكون الرت عاي  

وةالطبع   لشبحاصنقن وسرت عشراص ال لن  ترر الباب  يتوحا   لكنكو  (ال تتهربل  ولغير   نك )

ن كلال يكون  لكي  جة علي  فع إرستتتال البالق للرستتتلإقامة الح   ذا ار ر يسمممير ةالتوا ي  ع 

  دن ةاسم  !!يتعاى  وا  و يصنم التيني كل  نيس  

 ...ا ةمد ة ذن الا  ةالتيصينرف  فيموكن ذلك سنم
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حا كاما  ات المام ةكذ  ...هامة جدا   حا ةاليمنولكنفي جن ية  يا يح ال وا   ذ   نمتذ  عن اظرالة 

الوضممع في االعتبا   ن سممب    ع ضممرو ة  على الحوارأقدر واظلمام ةميرتا حا يكون الم او  

حما   يكون سبب نفسع أو عاطفع فع الحقيقة:  ن قبنوكن تمو   التي اسمتمرضنا ا  اظل ات

اع عقل واقتن ن كل ات  عن  ليو م الناس العلمالتسممممممتر ةسممممممتا  الما د  و الالتيني وغير  حاول 

 يةأنماط الماحد  النفسكييية التما ن  ع   يضا  وسمنوضح   ا سمنوضم   ةمد قاين  و ذا  وبحث

 نحروب المستتلمي و   ينضتتعف المستتلمو شممكاة   ال تتروالمت ثرة ةشممبحاص عاريية  أن  شممكاة 

 و  مم خر   النجتتاح فع التتدنيتتا و عممدم   التتدعتتا  و  أخطتتا  الملت مين و ةمض   ةمضممممممحم البمض

 .وغير ا  المرض واالبتا  و   الدعا استجاةة 
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 (( نقاط ضعف الملحد باختصار3

 

 دقار ضممممممم  الما ن  والتي  متمد عاى  مرفة التطبيقتات العمليةحمان اآلن وقمأ خوض  ولى 

و ثنا  الرت  دما ةمفي التفاصيلثم ستكون    ع الالتيني والال ت ي(  يضا  )وكما سمنيمن  باختصتار

 :وةذلك يمكننا عرض  كبر نقار الضم  كاآل ي  ة ذن الا عاى ةمض الشبحاص المأا ة 

 

 ةضد الفطر  العقلية والبديهاإللحاد 

  ةدون  ي  مقيد ً  جدا والبديهية البستتتتتيطة العقليةالفطر  اظل ات  حد     كما  شمممممرنا  ن قبنف

عاى ت جة  مام  مينة  و  سمممممتوى اجتماعي وفكري  مين تين   وذلك رن الا   مالى لم يقصمممممر

  و القرو اظنسممممممان سمممممموا  لدى  أوليات التفكيرفالدين وتالالص وجوت الخالق  ي  ن   لانماس

ي التخصممص المامي  و اليكري  و الياسمميكلى  وال ناج   العالمأو المثقف لدى  و  البدو  البستتيط

  كما قانا ساةقا . كال لتمام كقا ة ال جة عاى الما د فقط عاى اظل ات في الرت

قين أو دون الحاجة إلى تليعلمها كل إنستتتتتتان و تمأن اليطرة المقاية والبديحية في ارشمممممميا  التي 

و أن  4ي  اآلخر  ن نيي نوع  = الشممي  الواحد  ع الشممجمع  أن  ن   تعليم أو إثبات من أحد

فطريات عقلية .. فحي كاحا .و كذا  الجن   تممغر  ن الكنو أن  ن  5 كبر  ن الـمممممم  5 ن الـمممممم 

تخين فال ي  أستتتاستتتيات وجوديةفحي   عاى كن  ا لم نر  في الكون تعميمهايمكن كذلك  وبديهية

!!  و ال يكون  5في   كبر  ن الـمم  5الـمم  ن  نار  كان  ا في الكون  و   ان  ا ال  كون   حد  أال  

مع  تتناقض دوما  .. و ذ  ارسممماسمممياص .و كذا 4الواحد  ن الشممي   ع آخر  ن نيي الشمممي  = 

المذي يروج  )لمذلمك اظل مات شممممممذوذ فكري ال  كأر وال  قمن( !! ولوال ةحرجم  واظعالم  اإللحتاد

 .ولنتاةع..   مر خرافا   و كاذيب  عاى  حد أ ا كانويامم  

 

 عامات البلق والصنع

الدقة والعناية ال اهر  والتصتتتميم  ن الشمممي  الظا ر في   بالفطر  كن رينو يمرف كن كنسمممان

 ي  و ن  ل  صتتانع وجود:  ن  يدل ةال  تنى ذ ة شممك عاى والتقدير المستتبق ألدا  وظيفة معينة

ةن وال حتى  قبول   وال فطر  وال حستتا   ظير مقبول عقا   و  حرب  ن الما د في  ذ  المسمم لة 

ى اليوم لم التطور وإلفرضتتية تبيلوا فع كل تاريخ اإللحاد وحتى ) وال يسممتطيع كثبا    ةدا   علميا  

( ولذلك عملع على ن تتتتتتل  الن ام الغائع بالصتتتتتتدفة أو الع تتتتتتوائيةعلمع أحدهم أ  دليل  يقدم

و  كما لرت عاى كن  ا  عمو م ا  عي  الايظية والمتشاةحاص الماميةةارالتو ا  ي اولون االلتياف 

ال ينييحا عدم  ؤية الخالق نيس   و  نقطة بديهية:  ن  ذ  والشا د  في  راص قات ة كأيرة سمنرى
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  ما ا     مرفة تمميا   الذا ية رن  ال عالقة لذلك ةوجوت  وعال اص وآثا  خاق   و  قدير  وتممنم 

رى في  عال اص الصممممنع  حيف  التي حولك يو يا    ن آالف ارشمممميا  صممممنوج  ي شممممي  ن  أ

ف  غم  نك ال  مر (الابتوب أو الستتيار  أو الستتاعة مثا  والتقدير التي  دل عاى  ن ل  تممانع )

 على يقين من وجودهولكنك   ال اسمممم  وال شمممكا  وال ةاد  كل  عالصتتتانعن تمممياص ذلك  شممميئا  

ي ف ةن حتى المالحدة  نيسمممممحم يشمممممتركون  و سمممممتطيع وتممممم  قد    وعام  وخبر   وحكمت 

ويتتبمون  ي عال ة عاى الصممنع   عاقلة أو ذكا  فع الف تتا  والكونالبحث عن حيا   شمما يع 

لو ةمبنى وانتحا  و   و ةتتاةع  ياضي عاقن   ن  ي كشا ة الساكية  شيرة  و التصميم الذكي ةد ا  

 ة:  ن سمماعتحا سمميتوقيون عن القبول ةوجوت  ذ  ال يام عاى  ي كوك   و قمر !! والسممؤال نتظ

ينما حالصا خ والكين ةمكيالين ؟!! نا يكم عن التناقض ؟ألنهم لم يروا أصحابهاالماقاة  و الذكا  

ةن وفي كن خاية وشيرة ال مض النووي  أقوى العامات فع خلق اإلنسان والمبلوقاتيتركون 

 !! ليذهبوا للبحث فع الف ا 

بوجود أشتتتيا  لم ندر  وظائفها ال تنهدم  ن  ينة  الحظة عال اص الخاق والصمممنع  نحا   يضممما  

ف نأ  د ر في كن  ا  را   ن  ل   ...ا تخامأ فيال كبيرة  ا ممة الجممال والتصممممممميم: كذ أمال  بعتد

مر   أول مثا  ولن يضير الماقن في  ذ  ال الة وجوت شي  ال يمرف وهييت  )   صممم  و تانع

م وال تعرف وظيفت  ترى طفاية حريق وال تعرف ما استتتتتبدامها أو ترى مصتتتتعد خاص للطعا

ضممممممد  جةلكن لدسمممممم  الما مد والتطو ي وغير   ن المماتيين يظنون  ن ذلك يمطيحم ح    (إلخ

  ام  ةسمط كنسمان يستخدم عقا  وةديحيت   تهربات مك توفة: كاحا الخاق والتصمميم !! وكما  رون

 .وار أاة  ن الواقع

 

 السببية 

  ذلك فحي  ن  قوى  تلة وجوت الخالق عن وجنول  هياتبدالفطريات العقلية وال مد السمممببية  ن 

 لةع   و   م حد  ل  بالتلكيد: ثم هحر كلى الوجوت لم يكن  وجوتا   حتاد :  ن لكمن وقماعمد حما  قول

لكل " : البمضقول ونرجو  نما  الحظة خط    لظحو   ةمالتم كيمد ستتتتتتبتب و   لظحو   ةمالتم كيمد

الميترض  ن يكون  ن عاى كال   و!! وذلك رن الخالق يوتممم  ةالوجوت !!  " موجود موجد

 ظير المتبصتتتتصتتتتينلدى  الحظ و ذا خط   ؟فكي  يصممممير الخالق  خاوقا  !!  ةضمممما  ل   وجد 

ما والصواب ك  كذا حاو  شخصا  تقيق المالحظة  و ييحم  ذ  النقارويو ر نيسم  ة  ةن لدسم  

ذن ك  ة  سممت ين عقال  المان كلى  االنحايوةما  ن  سمماسممن ارسممباب  و   لكل حاد  محد  قانا  و

 ولم يمر عاي  وقأ لم يكن  وجوتا    ( ليي ل  ةدايةأزلع) ضمممرو ة وجوت خالق ن ذلك  نسمممتنتج

كن  نا وال  نأ  وجوتين وال يعدم   ض ولم  يكونوةدون   أصل الوجود نفس ةن  و   جدثم و  

 : حيف يقول المأال الشحير لاجندي والرتاتة لشرط ذلك  فحنارو   ي شي 
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  أمر قائدهلذلك و و  ستتببا  ولكن  ينتظر   ا جندي يريد  ن يضممرب  تمماتممة  ن  سممدسمم لدين

. فاو افترضممممممنا  ن ار ر .و كذا  من قائده أمرا  وقا د  ينتظر   من قائده أمرا  ولكن قما مد  ينتظر 

 !! ولكن كذا ا  فلن تنطلق الرصاصة أبد :يستمر كلى  ا النحاية  ن ارسباب ) و القاتة المتساساين(

ن أو ستتبب خاص مبتلف ع: فسممنتيقن سمماعتحا  ن  نار قا د  تمين )ةاليمنانطاقأ الرتمماتممة 

و ذا   وال يسبق   و يماو   حد   ن  حد قا د ال ينتظر   را    ( قد  وق   ذا التساسنبقية األستباب

ى ت  سباب  اتية  تساساة كلكذ لو  ن الكون عبا ة عن  جر  تبسيط لفكر  وجود الكونةالضمبط 

 ن الكون  وجوت ولكن رالما   وال  نا وال  نأ : فام يكن ليوجد  تمممممال  كما ينعم المالحدة ر لا

 ....لكن  حال    و ذا يأبأ وجوت   )  لي( سبب أول: كذن  نار  نا و نأكذلك و اآلن

 ن  اك  : ال و ي  الادينعحتى في ال وا   ع   فيما ةمد سمتساعدنا كأيرا   فحا  نا نقطة  ا ة جدا  

 :ننا  مرييحا واستخراجحا كذلك  أن( لحا تياص ال  ة يمكاألولية( و )األزلية)

 ي   (ممكن الوجودفكممن شممممممي  في الكون  و )  (واجتتب الوجود:  و ) ن  ممذا ار لي وارول

كذا  ي( الذواجب الوجودةمكي )  نيسمم  في شممي  الوجوتيمكن  خين وجوت   و عد   ولن يت ثر 

يج   ن  كذلك  كما   ينا في  أال الجندي والرتممماتمممة   أصتتتا  فلن يوجد أ  شتتتع: لم يوجد

! ن يكما  !   كلى !! رن الناقص سممممي تاج  ناقصبليت وكامل الصتتتتفات يكون )واج  الوجوت( 

اظنسممممممان ي تاج الما  والما   !! ) أال   قبل  أو مع  إما أن يكون موجودا  و مذا المذي ي تماج كلي  

 ة ع  اك ال اج يوجدلطين ي تاج الابن لارضمممممماعة والابن وا  كلي  قبمن حماجة اظنسممممممان وجوت 

يج   ن  ةن (  و  ول كن شممي  كما قانادواجب الوجوطمن في كون )كذن  اك ال اجة    و كذا(

 :ةنا  عاى  ذا الكمالثم   عقال  وواقمما  كما نرا  اآلن ليصممممممح الوجوت ( غير نماقصكتاما  يكون )

و و تممممماتق غير   والنقص  نيي عن    اجة نقصرن ال   يضممممما   عن كن  ا سممممموا  ظنعفحو 

 ...و كذا  رن الكذب نقص وضم   كاذب

 يقول الذي الادينععاى وحتى  الملحدجتحا عاى حذ  النقطة يج   ن  قام ح  ف (قانا وةمذلمك )وكما

 ن  نبحمم  كلىيجمم   ن  حيممف   (النقتتاش فع وجود اللتت  ىتبطأن ييريتتد  نمما  ؤ ن ةوجوت كلمم  )

وكذا لم   ف ذا وافق فاسممممممتمر  م   (  ذا اظل كمالكلم  يجم   ن يكون في كرما  ) اعترافم  ةوجوت

  .نيت فع الدي حوارهعند  ستفيد  كثيرا  رنحا   جة  أن الما د: فاستخدم  م  نيس  ال   يوافق

 ...يتبقى شي   خير و و

حدة ظثباص المال : ف لى الا ظة يسممتميأية كن  ذ  القوة و ا يتر   عايحا ن  لما كان لنقطة السممبب

!! وي اولون االستدالل عاى ذلك  قاعد  ظير وجودية وظير مستتمر  فع الكون أو الوجود نحا 

المالم المختص ةد اسممة حركة وفينيا  الجسمميماص ارتممغر  ن و و ةبمض غرا   عالم الكم )

  ببيةواالتعا  ة ن  نار جسمممميماص  ظحر  ن )المدم( ةغير سممممب  !! و ن  ذا يحدم السمممم  الذ ة(

 .ة ذن الا في وقتحا وسوف نرى الرت المامي عاى كن  ذ  االتعا اص 
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 العقل أو الوعع وحرية اإلراد  

سممي الت ثير الني و و يقول ذلك كنوج  ن( !! عقللمن  كأر كامة يدعيحا الما د  ي  ن   ل د عن )

   ف !! وال قيقة  نوكيحا حم  ن كل ات  كان عن  يكير وة اآلخرين و  خداع نفس الذي ي اول ة  

في اظل ات !! وذلك رن  وفق اظل ات نيسممم  ف ن الم  ) و قرا اص التيكير(  تمممال  ال  منى لامقن 

( عشمممممموا ي تطورعماية )  ن خالل: كنما نتج ينتج عن   ن  يكير وآ ا  وقرا اص و الد اغ و ا 

وان كير  و قرا اص  ي حي!!  من يمكنك  ن  أق في كن  ي الن ن !! فمن  ين لنما  ن نأق فيم عبر 

وق  نيسمم  و داروينو ذ  الممضمماة قد  نب  كليحا  ؟الكلب و  البقر  و  ال تتيمبان   و  القرد أن 

 . أن عشراص الممضالص ارخرى التي  حدم التطو  عند ا كأيرا  

 : م0110يوليو  2ةتا ي   وليام جراهامخاتة كلى تديق  يقول في  سالة 

بنع دوما  شتتتتتتك م عج، حول ما إذا كانف قناعات عقل اإلنستتتتتتان الذ  .... ولكن بعد ذلك ينتا"

تطور من حيوانات أدنى من  لها أ  قيمة أو جدير  بل  ثقة، هل يمكن أل  شبص أن يثق فع 

 .(8)" قناعات ن لت من عقل قرد إذا كان هنا  أية قناعات ن لت فع عقل كهذا أصا  

But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions 

of man's mind, which has been developed from the mind of the lower 

animals, are of any value or at all trustworthy. Would any one trust in the 

convictions of a monkey's mind, if there are any convictions in such a 

mind. 

 

فمالوعي  و شممممممي  غير المماياص الكيميا ية واليينيا ية التي   دن في الم   و   الوعع ا   يضمممممم

بر ج عن الممايمماص الكحرةيممة التي   ممدن في  سممممممالر الم    فكمما  أممن اختالف  الممد مماغ !!  ممما مما  

ام  نما ي ماول كيحمم  ؤ ن ةمالمنحج المماتيالكمبيو ر و كأيما م  وتوا ر  الكحرةيمة !! فممالما مد وكممن 

التي في  سمممالر الكمبيو ر  اإلشتتتارات الكهربية ا  و كال  ذ   والناس ة ن المقن  و الوعينيسممم  

اإللحاد أطروحات وكل المبر ج نيسممممم  وفحم  ووعي  !! و غم سمممممذاجة اليكرة )  فكا وليسمممممأ 

 the (م كلة الوعع الصعبةحول )ارفكا   فيما ةمد ةمض( كال  ننا سنمرض ة في ال قيقةساذا

hard problem of consciousness  والماما  اليالسممية  ن  قوال ةمض و فكريا  ونرت عايحا

كن  ي  يكير كل اتي ال يمكن ل   ن يأبأ وجوت حيف !!  حرية اإلراد : ا  و خير  الغرةيين  نيسممحم

 أا   أن  ي  ذراتلدى اظنسممان  و غير  !! وذلك رن  يؤ ن ة ن اظنسممان  ا  و كال  حرية إراد 

                                                           

(8)  To William Graham 3 July 1881. 
 ال اب  من موقع مه وع تجمعع  سائه دا وعن:

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml 

https://www.darwinproject.ac.uk/letter/DCP-LETT-13230.xml
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!! ةن التياعن  حرية إراد فمماوم  ن الذ اص ال  ماك  ؛ون  و ار ض !! وعايم في الك صتتتتتتبر 

ن تو نفت النتتتائج ايمما اص المراص رعطى  فع نفت ال روفالكيميمما ي الواحممد لو كر نمما  

 ال( التيمماعممن اليوم !!  و  نحمما )ال تريتتدفي كحممدى المراص لتقول  نحمما ) ولن  مم  ي ذ ة  أال     غيير

ن م: و يوعاى  ذا    ي الممضمماة   فا حرية لها أصتتا ذ  الذ ة  و  اك !!  ( التياعن  عتحب

ةوجوت  وال ينكر  كال  عاقلو ي شممممممي  يمترف كن  ؟أين جا ت حرية اإلراد  وحرية االختيار

المالحدة  نيسمممحم   ن  عج  التناقض  ن ةن ؟الماحد  و  الجبريين ن  مطموس العقل والفطر 

ود وهذا التر  يؤكد على وجقناعاص الناس والشمممباب ليتركوا ارتيان ) ( لتغييرجاهدينيمماون )

: ( ةممنجبرين على اإليمتتان ولن يتغيروام  وكال  مما كممانوا ةممذلوا  جحوتا  واعتبرو م  حريتتة إراد 

 إلى أن قرروا أن يلحدوا كاحم قد ولدوا ك  باج لدين  مين شممحر تعاة اظل ات  نيسممحم  مظمحم  و 

 !! يستتتتتحيل عليهم إثبات وجودها فع ن رتهم المادية واإللحادية: !! ولكن ية ك اتة()و ذ  حر

 حتى ال يواجححم  حد ة ثباص كييية هحو  ا !!والقول ةجبرية اظنسان  نفيهالذلك يمياون كلى 

 

  اتةينييان حرية اظ كراوس لورانتو ريت ارد دوكين تو ة  ن  قطع فيديو لقا  لاما دين 

 

 ا   ن اليو يوب: اةط المقطع  ترجم

https://www.youtube.com/watch?v=OV5AAvs1ddA 

ا انق لممرفة  دى  دليسحما فيحا كما الفطر  والبديهة العاديةالتي  كيي و ذا  ن كحدى سخافا حم  

لع كيان واحد ووعع ك:  ا  و كال بشممر ةكن شممي كون كا  ةقوانين  ةال!!  و يقولون  ن ال  ن قبن

 . حرب سنكشي   يضا  و ذا   )شي   شب  ةمقيدة وحدة الوجوت لدى اليالسية الما دين( واحد

https://www.youtube.com/watch?v=OV5AAvs1ddA
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 الصواب والبطل ومع لة األخاق

وخاتمممممة ذلك الما د الذي ال يجيد ) و ليي    ن  كبر نقار الضمممممم  ري  ا د كذلكو ي  مد 

ك شا ة  ن  كلى عدم وجوت خالق  :المآستع وال رور التع فع العالم استتعراضعند ( كال  حا ة 

: ما د ةمجرت  ن يدخن  ن  ذا البابوال قيقة  ن ال  وكال  ا كانأ  وجد  ذ  المآسممممي والشممممرو 

 ن  نار  برير ةاليمن لوجوت  ذ  المآسممي والشممرو   :كذ فقد أستتقط إلحاده بنفستت  وهو ال يدر 

ولكي  قام   (جة على األخيار واألشتترارابتا  وامتحان وإقامة ح  )  ي تا  و و  ن الدنيا  تممال  

ثم يوم   جة عاى ارخيا  وارشممممرا  كان يج   رر اليرتممممة لام سممممي والشممممرو  ةالظحو ال   

د نيسم   لكن الممضماة التي  وقع الما  فحذا كا    ر  سمحن  الثواب أو العقابالقيا ة وةمد  يكون 

 :فيحا  نا تون  ن يد ي  ي

بلنها  ؟بلنها خير أو شتتر ؟بالحكم على األشتتيا  بلنها صتتواب أو خطل من أين جئف أنف أصتتا  و

 !!؟مقبولة أو ظير مقبولة

الذ اص  تياعن ةدون حرية ك اتة وال ف ن   حيف كذا كان كن شممممممي   و ذ اص كما ينعم اظل ات

 !! رن  ةمجرت شتتر و  خير و  خطل و  صتواب:  ن  ال يمكن وتم   ياعن  ا ة ن  ةممنى  اختيا 

ا  :  ن  ين جةدون  يكير وال  رتت !! والسممممممؤال وقوج  مطيماص التيماعن وهروف  فسمممممموف يتم

كال  :!  ن  ين ل ؟مواقف وحواد  فع الوجود والكون والعالمالما د ةالتقييم  و االعتراض عاى 

والخير قد وضمممممع في   ذ  الممرفة والتميين ةين الصمممممواب والخط   مصتتتتتدر أعلىكذا كان  نار 

 يقول عن وجن في القرآن: ؟والشر

"  وقد خاب َمن دساها* قد أفلح َمن زكاها * فللهمها فجورها وتقواها * ونفت وما سواها " 

 سو ة الشمي !!

علم  أالتي  سممممممير ةحما كمن الذ اص كال كذا  الحتميتة والجبريتة ن  ين لاما مد  ن يق  في رريق 

! فالسممممكة التي  ميش روال عمر ا في الما  لن ؟بقيمة الصتتتواب والبيرمن  أعلى ما مصتتتدر 

ما ( كالجفاف( رن  يمرف ضمممد  و و )البلل( !!   ا اظنسمممان فيمرف  منى )البلل مرف  منى )

لن   يضا  ! !كما سنمرض  قوال  عند  مرضنا ةالتيصين لمشكاة الشر ستع إس لويتقال الميكر 

 ....!! و كذا ً  يكون البط منحنيامعنى أن كال كذا كنأ  مرف   ص  الخط ة ن   ستقيما  

هع تهدم إلحاد الملحد بمجرد أن يثيرها :  مرفة الصواب والخط  و مضاة الشر مضاة  ...كذن

( !! رن ارخالق  قوم األخاقري حديف لاما د عن )  يضمممممما  : فال  منى وعايم  وهو ال يتدر 

  القيم ال  منى ري خاق !! !! وةيقدان  ذ الصتواب والبطل والبير وال رعاى  ذ  المماني  ن 

في  : فحم ييشمممممماون تو ا  أصتتتتتتل ماد  ل هور األخاقن  عم وو حما حاول المالحدة والتطو ي

الجين  مما يمدعو م كلى  نيد  ن ارفكا  المضمممممم كة والشمممممماذة  أن فكرة )  كقنماج النماس ةمذلمك

ة  ن  حد ر أاة التالي!! والتي يمكن  مأياحما ةما ريت تتتتتتارد دوكين لاما مد التطو ي  (  أال  األنتانع
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الجين ارناني )و خياوا كلى  ي حد يتم نسمم  الممنى  منى لشممرط  التطوريين أنفستتهمفيديو اص 

  اةط الييديو  ن اليو يوب: ي لدخالق في اظل ات والتطو (القيم

https://www.youtube.com/watch?v=59JlHTiG5xg 

 

ي وةالتال !! لإلنجابيمطي  فرتممممة  كبر سمممم: رن ذلك  ع  كأر  ن ا ر ة زوجت  يبونرجن فال

قوت  و  ن الجيناص  ي التي   نا  ما لو اكتيى ةالنواج )المقصمموت  لبقا  أبنا  أكثرفرتممة  كبر 

 .!!( بيانةل فع اليد فعلية للرجلتمرير  نيسحا وةقا حا عبر ارجيال وليي  نار  للبيانةالناس 

ا حلاتضمممم ية ةنيسممممحا  ن  جن  ةنا  )فوق الخمسممممين( عند ا  تخذ قرا ا   األم كبير  الستتتتنوكذلك 

 تتتتا لف تف ن الجيناص في ال قيقة  ي التي تقمتحا كلى ذلك رنحا كا ر ة فوق الخمسممممين  :الأالثة

 كاثر !! لكن ةنجاة  ةنا حا الأالثة فكن  نحم سينج  ويت  فرصة إنجابها وتكاثرها

 :كذن

سمممير في   اولة  يالمجيبة اظل ات والتطو  و اتيتحم  نظر نسمممتطيع ذ   في الذ  خانال الرجن 

رنحا لم  يمن ذلك  ن اظيأا   و  ن حا  دح حتى نسممممتطيعسمممم التع ضتتتتحفارخالق !! وال ارم 

 ؟القفي ارخ نلتدني اظل ات والتطو  عند ا يتدخال الم ر نيسحا !! فما   يكم في  ذا الشكن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=59JlHTiG5xg
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 (( نقاط ضعف الالديني باختصار4

 

( الخالق كمالوليتنا النظر كلى   مية نقطة كثباص )   مرضمممنا كلى نقار ضمممم  الما د ةاختصممما 

ا نا  ع  ي في حو ( الخالق سيييدنا كأيرا  كمالوقانا  ن كثباص )  وتيا   وليي  جرت وجوت  فقط

ال   قات ا    خبيرا    عايما    ن الكمال  ن يكون الخالق حكيما   حيمف   وسممممممنرى اآلن كي   التيني

وعاى ةركة الا  نبد  في شمممممكن نقار ولنتمكن  ن اسمممممتيماب  نواج الالتينيين قد    و كذا  يكذب

 ...اظ كان

 

 نسبية العقل اإلنسانع 

  في هن  ن  :ةوجوت خالق ولكن  يصرط ةرفض  لدتيان يقول لك يقبنعاتة  ا نجد الالتيني الذي 

 يةاإلنستتتتتان)و نحم جماعة  تر  العالم للعقل الذ  خلق  للب تتتتتر ليديروا ب  حياتهمقد  ن الخالق 

Humanity)    ذ  اليكرة و دى خط  ا عاى   ض الواقع   حافأو نا يج  عايك  ن  ظحر ل 

ي ف وكي   سممممممتطيع  خطئة  ي عقن  ن المقول :التي يت دن ةحا كذ المثتاليتة البيتاليةعن  ةميمدا  

في  بعنستتتفالمقن اظنسممماني  ؟إذا لم يكن لديك معيار تحاكم  إلي  أو نص إلهع ترجع إلي  فكا   

في  للفستتتتاد األخاقع رى  ن  مري المر ة  و سممممب    حكا    ن شممممخص آلخر !! ف نأ  أال  

 نفي حي :المجتممماص والننما واظجحماض المذي  و قتن ارنيي البريئة ةغير ذن  وال ضممممممرو ة

 طا  خطوةكن  ا يتر   عاي  !!  نأ  رى  ن  نار  حرية شبصية ن  مري المر ة  و  آخر يرى

ري  جتمع ال يجم  المسمممممماس ةحما وكال  جر  التاف  والسمممممميي  عاى   ن المجتمع الماتي  حمرا 

وسممم   الأقة  ن عقول  التستتلط المذمومفي حين يرى آخر  ن  ضممييق ذلك  و  ن  :والممنوي

نيس   ثم  جد    ناسوالخط  !! وكذلك  جد الشي   باط و قبول عند  الناس التي  مرف الصواب

 ن  ي  :والخالتمممة  !! وعاى  ذا قي  شممميا  كأيرة اآلخرينعند  شتتتاذ وظير عاد  ومرفوض

( !! كتصتتنع إلهك لنفستت نأ ةاختصمما  ) :التيني ينعم  ذا النعم )ان اظل   ركنا لمقولنا( فقن ل 

 :( !! و ) جمن  ن  وار كلحا  

 .22" اليرقان  أفرأيف َمن اتبذ إله  هواه "

  !! وكن  نحم قد تممممممنع كلح  وفق عقا مايين الادينيينةمدت  مايين اآللهتةفيكون لمدينما ةمذلمك 

 :ل وكنماكن  اك المقو نستتبية و خط  لييما  !! والمشمكاة  نا لم  مد فقط في  و م   ا يرا  تمواةا  

 :! ف ذا قاأ  ن المقياس  و عقن فالن اليالني؟ببالبطل أو الصتتتتواأصتتتتا  كيف ستتتتتحكم عليها 

كن د كان لق :التا ي  عبرف كبر  جر ي المالم والبشمرية وحشمية  :! وعاي ؟فاماذا  و وليي غير 

فيما ييمن !! فماى  ي  سممماس   يضممما  ( رؤيت  العقلية الباصتتتة(  و ةارتمممح )إله  الباص)  نحم

 بررات مرنك سمممممتجد لدي    ! ال يمكن؟ذي  فقط!  ن عاى  جرت القتن  و التم؟ سمممممتطيع  خطئت 
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ولن يتجر   حد  ن   نستتتتتتبع بحفلقتن المجرم  و الممتدي !! ار ر  مبرراتكلمذلمك كما  جد  نأ 

!!  تبعد المو عادال   حسابا  وال حتى يستطيع  ن ينس    عالم مثل هذا و خط  في  ينسم  تمواةا  

 جميا   ر  و نصمما   كتاةا   م يكن قد  ننل لحم  تممال  فماى  اذا سممي اسمم  اظل  الناس ةمد الموص كذا ل

 فحو سب ان   ن كمال  ال يقبن  ن يكون لبمض خاق  ح جة عاي : ؟؟ي تكم الناس كلي 

 كيما  ح جة بعد الرسل وكان الل  ع ي ا  مب ترين ومنذرين لئا يكون للناس على الل  ح   رستا  " 

 ... ويقول كذلك:065" النسا  

 .05" اظسرا   تى نبعث رسوال  وما كنا معذبين ح" 

 : أال

 اصل ظ خيمن  نمك تخامأ ةسمممممميما  ك ةادة جديدة عايك ثم سمممممماكأ ةحا في  حد الشمممممموا ج وةمد 

ا ج !!  نك  شيأ في  ذا الش :اسمتوقيتك الشمررة وفوجئأ ة ن    كوم عايك ةالقتن !! والسمب 

نب  من ي يتيما   تحذيرا  فإذا ب  ال يحو  يافطة واحد  وال  :فترجع ةبصممممرر كلى الشمممما ج و نظر

 !؟!! فحن ذلك  ن المقن  و ال كمة ةمكان السير في  أو يببر بالعقاب

 :وعاى  ذا

ليل ال د :ضمميق عايحم الخناق في نقطة الضممم   ذ  كال  ن ينعم  ن يلن يجد   أال  ؤال  ةمد  ن 

ى و ذا يقوتنا كل  !! ةن  و خاقنا و ركنا وانتحى ار ر بعد الموت على أن البالق سيحاسب أحدا  

 :نقطة الضم  التالية

 

 كمال الحكمة 

ي ( فواجب الوجود األزلع( التي   دثنا عنحا و ثبتنا ا لـممممممم )الكمالو نا  ول اسممتخدام لصممياص )

عما ي دن في  جاها   ال يكون الخالق  :رنم   ن تمممممميماص  مذا الكممال  ةاظل مات السمممممماةقم نقطمة

 ن !! ف با حكمة ال يكون الخالق قد خاق الخاق   يضمممما :  خاوقا   التي خاقحا !! و ن  ذا الكمال

  ال المواالقتصمممماص  ن   العدل المطلق ن  ذا الكمال     يضمممما  غياب ال كمة  و ضمممد الكمال

فمالقسممممممممة المقاية المنطقية لوجوت كل  كا ن قات   نا ال  خرج عن حالتين ال   الم لومو مويض 

لمخاوقا    في الدنيا التي خاقحاعاى الدوام  متدخا   را  حاضتتتتتتك ا  ن يكون الا   ثمالمف لحمما و مما:

ا في الدني عاى الدوام حاضتتتترا  ظير متدخليكون  وك ا  ن  د ن قبن  ن يوجفيمنع كل شتتتتر فيها 

يم لكع يقي التي لديحا حرية اختيا ( شممممممر  خاوقا   المختا ة ) خير  و ظحو  ل تر  الفرصتتتتتتةل

  يضبالتعوو و  ا نصي    لنا    ةدا   ويكون  نحم   ال      ةدا  لجنت فيكون  نحم   ال    جةالح   معليه

يم وال يسمممتق ( لكمال الخالق ال يصمممحانتقاص و ) :فاتعا  الالتيني  نا  ن  ال حسممماب ةمد الموص

 . ع  ا  ثبتنا  ساةقا  
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 لتقري  اليكرة.... مأالوكليكم  ذا ال

 ييةكي عن  يضمممما  ولم يمان  عنها لم يعلنولكن     ا ةوهيية  مينة جهازا  تممممنع   خين شممممخصمممما  

 :سؤالويقابون  وييسمدون  وال تعبث ب وضمم  و رك  لاناس  فقط!!  لجهازل االستتبدام الصتحيح

   و والجحا   و كسممممر وا م ن  فسممممد  ن ي اسمممم   و حتى ياوم  حدا   ذا الشممممخص  ن يسممممتطيع 

ا تممنع ثم  رك  ( كذ تمنع  حكيم ن يمكن رحد  ن يصم   ذا الشممخص  نا ة ن  ) :ةن ؟ وحطم

فكي  يريد  ؤال  نسمممممبت  كلى اظل   :! ف ذا كان  ذا في حال اظنسمممممان والشمممممخص الماتي؟ كذا

 !؟( سب ان الكامل)

 

 م كلة ال ر 

كن  كذ  يضا : األخاقويمكن  ن نضم كليحا   أكثر من كونها شبهةو ي تلين عاى الخالق والدين 

م ن يؤ ن   ا  شكاة الشر ل  حا في النقطة السماةقة( التي   دثنا عننستبية العقلذلك يتما ض  ع )

 :االحتماالص المقاية التالية ةوجوت الا  فان  خرج عن

 .ةوجوت الشر )وذلك  رفوض لتما ض   ع الكمال( يجهلك ا الخالق 

 .وقي  )و ذا ضم  ونقص  رفوض( ال يستطيعلكن وك ا  ن  يمام ةالشر و

 .ض  ع الكمال()والشر نقص يتما  شرير وك ا  ن   تال  

 .)و ذا الوحيد المقبول( لحكمة االبتا  واالمتحانوك ا  ن  يسمح ةالشر 

 :و كذا وةحذ  البسارة

الشر   و التا ر لإلسالم ةسب  وجوت الادينع(  مصم  ةمقن حقيقيةيتم الرت عاى  عتى شمبحة )

لذي   ج في  لاخير  ن الشممممممر  دل عاى وجوت الخالق ا معرفت  :!! ةن لحكمت وعمدم  الحظت  

( التع هع كمالالخيرية )  اك  ن يكون لدي  اظل ات( ويسممممممت ين عقال   نقطة) اجع  المعرفتة مذ  

  كمن  ن اظل  الخالق !! :!! فيكون  و كمخاوق (نقص)الذي  و  في حين يكون كلح   و الشر

 .شئأ  م  ةيأ في الدنيا االبتا  واالمتحانحو ف :ةالنسبة لالتيني كذن

 .عاى الكير ولم يجبر  أحدي الدين عن الدخول ف أحد لسانك ولم يمسك

 !! جبروليي  علمرفمالنا فحو  المسبقوحتى عام الا  

 :عاى  ذا الحدف  ن الدنيا و ا فيحا يقول  مالى  ؤكدا  

 .4 -0" المنكبوص  فتنونـأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم ال ي  الم * " 
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بوف والجوع ونقص من األموال واألنفت والثمرات وب تتتتتتر ولنبلونكم ب تتتتتتع  من ال" 

 .055" البقرة  الصابرين

 

 ظياب المثال البيالع لادينع

لذين  دفحم ا العلمانيين والليبراليينويتيرج عن النقار السماةقة نقطة ضمم   خرى وخاتة عند 

حيف   نن السب(  سميي  الشمرج اظسمال ي  و التحرب  ن  و ن  طبيق  و شوي  ذلك ةككل هدفهم)

 احدا  و أعطونا مثاال   : كشمممم  ة  خيالحم و أاليتحم النا ية !!  ال و و بستتتتؤال واحد بستتتتيط فقط

 ؟؟لدولة الدينية أو علمانية أو ليبرالية ترون أنها تمثل ما تدعوننا إلي 

 .....و نا

من ي الجتماعي لا ال اال للوج  البفع المالمية رالج عاى اظحصممما ياصالكأرة ا سممميييدر جدا  

و حما  تخياون  ن ةالت يصممممممو  ا المامانييون   ال يحكمهم دين عنتد َمنفي الغرب والشممممممرق 

 سمويسراالياةان و ولندا وفناندا و) أن  الحلم والمثال المقتدىوالايبراليون والالتينييون عاى  نحا 

 في  اك الستتتتتتع للحال فم ن لمديم   تنى ارالج يمرف الجان  الخيي  :  ريكما كل (والمدنمما ر و

!! يكييمك  ممدالص االنت مما   خلف قنتتاع التقتتدم والحريتتة وارتفتتاع مستتتتتتتوى دختل الفردالبامدان 

( والت رإ والتيكك ارسممري وجرا م الما اة الرقيق األبيض) تعا ة ووضممع المر ة ال قيقي في

كروحواتن االغتصمماب وحواتن القتن ةاظجحاض  و ي   أاة قاياة   وال واتن النا جة عن السمم 

في  قاةن السمو وذلك قات ة ة ذن الا (   جنا  ما يمكن سمرت  ةمراجم  )وسمنخصص لذلك  جدا  

حتى في السمبي و اكاص اليمين وحد الرتة )ذلك الأالثي  الت تريع اإلستامعالذي سمنمرضم   ن 

   ا ال يخطر لحم عاى ةال عن هحر قا ( حيف سممممممنقر   ما  كشممممممبحاص الذي ي يظ  كن التيني 

الذي يكامنا عن  ويصممدج  ؤوسممنا  المثالع الم عوم ذا الخيال )الالتيني(  ن نجدل ننا  :والشمما د

  في  ذا الجان حاال  فحي  فضمممن  مستتتاو على ما بها من ة  !! ةن  جتمماص المسمممامين اليوم 

العلمانية  بالدولمقدار ما يت تتتب  ب المجتمع اظسمممال ي ال قيقي نحيا يكيي  ن المقال  يقيسمممون ا

ل ما أف تتتفحم ي خذون   ن فسمممق وفسمممات وفجو  !! وال يغر ر  قد حم المامي حاليا    والليبرالية

 و    ن عاما  وةاحأين و يكرين :يفقرونها بالحروب والمؤامراتتول اظسالم والدول التي  فع

حر و نا يظ  اكا حم وقد ا حم في ةالت م اك الدول الختناق  وا بحم و   لاسممممير كلى وهم ي تتتتطر

جدوا في  ؤ تناقض ونستبية لكانوا  سمامين ولصا   عصتر النه تة اإلستاميةال  كذ لو كانوا و 

 اص التي  حد الييديو ونسوا كن  كاذيبحم التي يؤليونحا عن  ؟! وكليكم مقبوال  عندهمسماعتحا الدين 

فستتتاد  وحتى  مرفوا  ن :) كبر تولة في عدت الباحأين في المالم(نيسمممحا  أمريكا وضمممح ذلك في 

ن رن ذلك التقدم نظام  نيصممممم   نار وال تخن ل  ةتقد حم المامي بفستتتتتاد األخاقط  ر ب التعليم

ا   ن   رة الماممم كتتاكو و تتتتتتيتمي :عن البنيممة اليمماسممممممدة لامجتمع الماممماني والايبرالي ) ا وهممة

 :ي  و تيني(دض  ن  ينطاق في نقد   ن  نطاق عقحتى ال يظن البم الادينيينالم سوةين عاى 
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 ةمد  ن  غضبو  فصد حم ةال قيقة !! ميت يو كاكويينيا  النظرية الشحير تو ة لمالم ال

  اةط المقطع عاى اليو يوب:

https://www.youtube.com/watch?v=c1eewiUhh6E 

 

 (  ياألمريكيةن الصممممممو ة )الرجمن واجححم ةما ال ينشممممممرون  لاناس ولن  قر   في اظعالم لتظ

الفستتتتتتاد  ن عنحا في التمايم والماوم وارة مان:  غم كمن  ما نمرف   التدولتة المتقتدمتةتممممممو ة 

ة ةاحي كبر تولمة  صممممممد ة لإلفي الممدا س والجما مماص وحتى في الجيش )يكيي  نحما  األخاقع

 ةن المتبصصتلشير  المه  حيف  اجم  حد  عضما  الكونجرس نظام و فالم البو نو في المالم(

عن  دو   ةمد  ن غضممممم  ةشمممممكن  ميت تتتتتيو كاكوخرج   ففرص عمل لألمريكانرن  ال يتيح 

وال !! و ن  ل التعليم العلمع فع أمريكا هو من أستتتتتوأ ن م التعليم فع العالمواضمممممح ليخبر م  ن 

حا  ا كانأ   ريكا كما نمرف شتى التبصصات ن كن ةالت المالم كلى   ريكا في  العقول المهاجر 

 !! بالمائة 300اليوم  و ن  في  جال  وحد  نسبة المتخصصين غير ار ريكان  م   ي 

 !! ود لهاال وجالتي  المثاليةوالموالم  ال عارات ال ائفةةما و ا   جاهلفحذ  لم ة فقط ليييق كن 

 

 الوج  الم ع  للح ار  اإلسامية 

في  بثهمخ و ةسب   جهلهم ال ديدب  رنحم ةس الادينيينو ذ  النقطة  ي  ن  كبر نقار ضم  

ف نحم يسمممتخد ون ذلك  : ذا الوج  المضمممي  واسمممتغاللحم لجحن  مظم الشمممباب والناس ة  إخفا 

ان ك :!! و ن  نا خصوتا   اإلسامعوالدين  تستفي  األديان عموما  كنقطة ضمغط  سماعد م في 

https://www.youtube.com/watch?v=c1eewiUhh6E
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 ) ن  ختا  الدياناص ؤمنينالمأستتما  وإنجازات العلما  كاما ا سمممأ ثقافة الم او  لحم لتشمممن 

 وسكوبرنيكو جاليليوو روجر بيكون) ن عاما  المسممممممامين كاحم كلى  وحمديأا   في الممالم( قمديمما  

 جة تقصتتتتتتم ظهورهمح  كاما تمممممما  ذلك  :وغير م الكأير( ماكت بانكو نيوتنوتمممممموال  كلى 

كال  ال  م لحم الادينيين العربوخاتمة ار أاة  ن حضا ة اظسالم ةاعتبا   ن   وتك تف كذبهم

حن كل المصائب التع نوسمب   ستبب تبلفنا اليومالطمن في اظسمالم و صموير   ن  )كدين(  و 

 الستتتتتياستتتتتية!! ولكن  ع كهحا  ال قا ق المأبتة عن الوج  المضمممممي  ل ضممممما  نا وقو حا  فيها

التشبف  كال فان يمد لالتينيين  ن  ذا النوج ساعتحا :في كن  جال والعسكرية وإنجازاتها العلمية

 و  ؤال    كفروا هؤال  العلما عامما  الدين  :الشممممممبحماص الممجوجمة الم يوهمة  أمن قولحم  نةم

 .قا ئفي ال قيقة لكن  وةالطبع شبحا حم ال  مد شيئا    ملحدينالماما  كانوا 

 : فلوال  

 ال وليي الشمممممتغ ل تتتتتال  فع الدينفحم يكيرون   عند ا يكيرون  حدا  في اظسمممممالم عاما  الدين 

) أن خوض ةمضمممممحم في ذاص الا  ةغير عام فخرجوا ةيكرة الييض اظلحي في  العلوم الطبيعيةب

ن فيالخاق  و خاضمموا في النبواص  و  نكروا قيا ة ارجسممات ةمد الموص كل (     وقد  كد ذلك وفصمم 

تاب في الك يقصون من كام  و و المالِم الذي( المنقذ من ال تال حم  الا  في كتاة  ) الغ الع

ليو موا الممما ممة والبسممممممطمما   نمم  قممد كير عاممما  الطبيمممة والريمماضمممممميمماص ) ي لمامحم ةممالطبيمممة 

( ةمض عبما ا م   ن سمممممميماقحا خداعا  لاناس اقتطتاعوالريماضمممممميماص( وكمذةوا  فحم لم ييماوا كال )

أستتتما  ي فاتالع    اولتحم لوحتى   )وسممموف نمرض لكن ذلك ةالتيصمممين فيما ةمد ة ذن الا (

ينيمحم  انف :مستمياتها بين الماضع والحاضر الختافلتي حذ   نحا عاما  الدين ا العلومبعض 

ند ا ع فمأال    ويعرف أنهم هم المبادعون والكاذبونةمد  ن يب ف كن  ريد لا ق  يضممما   رويال  

 وقتحا  قصممموت الكيميا  ن  سمميجدف :الكيميا قر    ذير عاما  الدين في الماضممي  م ن يممن في ي

 حم  الا  في  قد ت   ابن خلدونكمما وضممممممح ذلك  (البيميتا ( و )ميتا يالستتتتتت) في  غابم  كمان

ذم   يضممما  عند ا يقر  و  كل  التراب إلى ذهبو  وين  بالستتتحروكال ما  ما ل  عالقة  الشمممحيرة 

جد  نحم التي ال را ن  ن و ا حا  وسي سفسطات الفاسفةيقصدون جد  نحم يسف :للفلسفةالماما  

علم ما   ن   ذير الماوعند ا يقر  كذلك رن   تممن في التيكير السممايم !!  منطقاليسممتأنون  نحا 

) و الكحانة وارةراج و ناعم  مرفة المستقبن والغي (  التنجيم  جد  نحم يقصمدون ةفسمي :النجوم

المواقيف واألبراا وتحديد الجهات وذلك  قاةن ثنا حم عاى عام النجوم الذي يسمممممماعد في  مرفة 

نع لاديكن شممبحة نجد  وةحذا!! )وخاتممة جحة القباة لابميدين عنحا( وغير ذلك  ما بها من الستت

   و القد ة عاى الب ف. سمة المام والأقافة  ن يمتاك  تحاوى و سقط   ام  بادعالم و  الجاهل

 :ثانيا  

 5 كال حم كا  ال يتمدى :ف وال   :ماحد وحتى تعوى  ن  ؤال  الماما  المشا ير المسامين كانوا 

 8 ن كن عاما  المسامين في كن  جاالص الماوم رياة  : مروفين ةاالسمم والسمؤال  قريبا  علما  

( التي وتممممميحم ةحا ةمض إلحاد ا  منى كامة ) :!! ثانيا  ؟فقط 5الـتتتتتتتتتت كانوا  ؤال   :قرون 9أو 
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م حرنكما قانا !! ةن وتمممممميحم  جال الدين ةذلك  ال والا  ؟إنكار البالق من كانأ  ؟ جمال المدين

ن الحند وفا س   الوثنيةعاوم الياسممية بمض اشممتغاوا ة :ةجان   خصممصمما حم في الماوم الطبيمية

ةممماالفترا اص والكمممذب ةال وحي وال عام !! والتي  نكر  تبوض فع ذات اللتتت التي واليونمممان 

 !!  عيةبالعلوم الطبيوليي الشتغالحم  :باإللحاد رجا تم وتيحم ف معلومات من الدين بال رور 

 ....ذن الخالتةك

 ة  حدم الصو :سممة االرالج والممرفة ةال ضا ة اظسال ية و شا ير ا ةالمشراص في كن قرن

)ةن  حيانا   ن فرر جحا   و اسمممتخياف   كلصممماقحا ةاظسمممالم  و الدين الادينعالتي ي اول  المظامة

في  ةلم لمالعصور الوسطى اةالما ة وغير المختصمين يصم  حضا ة اظسالم ةما كانأ عاي  

ن  كأر والمجي     إلى َمن ينستتبها تاريبيا   و وةا( !! فينقن الشممبحاص ةذلك و و ال يمرف حتى 

ر  ن  كأ جائ   نوبل)حتى في  وا كذلكلاكانوا  ن   ن ارتيان ولم ين وحديأا   عامما  الممالم قديما  

 !! (9)تيان( ن ار ةحا  نذ نش  حا وكلى اآلن  م  ن  ن اليا نين  بالمائة 70

 

 !؟ لماذا ال يعلن الل  عن نفس 

رن  جرت راب  ذلك يدل عاى   لالتيني  خرى و ذ  ليسممأ شممبحة عاى قد   ا  ي نقطة ضممم 

 ل:يقو و ذا ةاليمن  ا فما  الا  عن وجن  ويتركهم من كمال البالق أال يبلق خلقا  كيمان  ة ن  

 .04" الاين  إن علينا للهدى" 

يمترضمممون في ولكن الممترضمممين  نا   و ننل الوحي والرسممماالص كذ   سمممن الرسمممن وارنبيا 

  في مماسممممممبون الخمالق عاى (دار ابتا  وامتحتانا عاى  نحما )حكمتمم   ن خاق المدنيمم ال قيقمة عاى

  وعد  و  ن  جنة نحما  فيحما وكم نم  عن وجمن قمد  خبر م  أال   نم  خاقحما عاى المنغصتتتتتتاتوجوت 

صاوا ييركون  في كن  رة لي  عا  الدينل السحر  صباحمالك ةاسمتخدام تعا  المؤ نين ة  فيحا 

ن ( !! فحذ  النظرة  نحم ةمد ا  بيتابعين لل  أو مؤمنين ب عاى   نيما حم و ا يريدون  ة جة  نحم )

! ! الترقع لجنة البلدوال  سممت ق نيوسممحم   من أهل الدنيا والطين والتراب ؤكد  نحم  :ال ق لحم

) ي عاى الطرف  و ال ممد اليمماتممممممن ةين اظيمممان والكير( يقول  ن يمبممد الامم  عاى حرففحم كم  

  مالى:

                                                           

من ال صذذذذذه  59 إل  57من ص عام من جائة   وبه(  111)( اإلحصذذذذذائعل م  ولل من كتاب 9)

 با وان دعا ات ال ائةعن بجائة   وبه:
100 Years of Nobel Prizes (2003), Atlantic Publishers & Distributors, Rrligion 
of Nobel prize winners, p.57 ُ59 
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ن يعبد الل  على حرف فإن أصتتاب  خير اطملن ب  وإن أصتتابت  فتنة انقلب على ومن الناس مَ " 

 .00" ال ج  وجه  خسر الدنيا واآلخر  ذلك هو البسران المبين

 ة النا اة:فحي النيسية التي ال  مرف كال لغة الماتة والمكاس  اآلني

" ن يلم   فع الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسبطونومنهم مَ " 

 .51التوةة 

 نا ا  فكان ل   يننا ةحا عن غيرنا  ن  خاوقا   حرية اختيار وإراد و ن حما  فمالام  خاق لنما عقوال  

يقد     وراعت  كن  نا وفق  اةالتوتممممن كلي  وعبات  إثبات استتتتتحقاقنا لهذه الهبة الربانيةعاينا 

لماذا ال  :الذين يسمممم لون  دى ضمممماللوعاى  ذا يتبين وليي  ن نتنكر ةمقولنا ل  !!   ويسممممتطيع

وعاى  اذا سممميكون االةتال  واال ت ان كذن ؟! و ن يتم كرالق وتممم  !! ي هر الل  لنا نفستتت  

ا :  نو ينظر كلى الشمممي فوق قول  حد و (  تممال  كال عاى ارشمميا  التي ال نرا ا ؟  ن ياإليمان)

يصو ون الخالق القدير ( ةوجوت الشممي ؟!  ن لقول   منى ؟! ارعج   ن ذلك  و  نحم أؤمن)

! ! ولذلك فمنكر وجوت   مذو ولكن  ال يسممممتطيع لنؤ ن ة   (لنانفستتتت   هر ي  )عاى  ن  يريد  ن 

 :عن وجنيقول 

 .55ي " يون ولو شا  ربك آلمن َمن فع األرض كلهم جميع ا" 

 .02" السجدة  ولو شئنا آلتينا كل نفت هداها" 

 .2" الشمرا   إن ن ل نن ل عليهم من السما  آية ف لف أعناقهم لها خاضعين" 

 :ولذلك

سممممأ لجبر فاي  لرستتتتل  وأنبيائ التي يخرق ةحا الا  عن وجن الطبيمة وقوانينحا  المعج اتف تى 

عاى  ن  ذا  عامات وآياتوكنما  ي   وكر ا   الناس عاى اظيمان ة   و ل ماحم عاى ذلك قسممممرا  

ن القرآن ةي جمنكما   ما ا    خالق  ذا الكون والمت كم في  من عند الل الرسممول  و ذار النبي  و 

 ن كن   ن شممما د  اك الممجناص كان ال نجد ةنص القرآن نيسممم  وولحذا   عامة وآية يدينا اليوم 

 ال يقبتتل إيمتتان مجبور على اإليمتتان!! فممالامم   مممالى  نالقليتتل َمن كتتان يؤم  يؤ ن !! ةممن المكي

 :نابع من القلب بإرادت  الحر  واختيارهيقبن كيمان  :ولكن

 .55" يوني  كره الناس حتى يكونوا مؤمنينأفلنف ت  " 

 

 دين !! 4000الدين الحق من بين 

ا لم :ال ق ها ركذ  ن  لو لم يكن الدين   دليل لإليمانليسمممأ شمممبحة عاى قد   ا  ي   يضممما  و ذ  

 ةاختراج  تيان كاذةة كأيرة  و   ري  بمحاولة الت ويش علي كان عاتا  شيارين اظني والجن 
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ن  غا  !! ر إذا استبعدنا المت اب فمايا  فال تم ة لكن  ذا المدت  :و  ا عند الت قيق  الرسماالص

بسيطة ياناص  ي ت :ا و و وةاالدياناص في  تغال  فريقيا وقبا ن الغاةاص في  سيا و  ريكا واسترالي

فممما وافق  نحمما تين التوحيممد ال ق ةغير   )كلم  واحممد  و كلمم  واحممد كبير( قتتائمتة على التوحيتد جتدا  

دين ل موافقا  فيكون  : جسممميم لحذا اظل   و عبات   في تمممو ة تمممنم  و وثن  و نجم  و شممممي كل 

يرفض السممجوت لصممنم  و حجر التي ال يصممدقحا عقن واعي  األوثانو ا خالي  فحو  ن   الفطر 

لدين فحو ا  ف  ا اظسالم  ال غير ب عة أديان كبير  و شجر  و كنسان !! و ذا يختصر المدت كلى 

  و  ا ارتيان ارخرى )نصرانية  ويصف  بالكمال وين ه  عن النقصويع م  اإلل   وحديالذي 

  م  في تمممو ة  خاوقا و ضممم  شمممتمن عاى نقا ص ل ةوذية كل ( فحي كاحا    ندوسمممية  يحوتية

الهندوستتتتتية )(  و  نعم ا  ات  ةحا  و حاول  فيحا مثل ثالو  النصتتتتتارىنيسمممممحا و شمممممرك  ةحا )

كما وك ن  ال ةشممر كال  م ) مينة قو ية و  صممر  لو يت  في   اصممق ة  المنصممرية و  ( والبوذية

و ذا   حمبة لةالنسممم في  كانة ال يواناص فيصمممير ةاقي البشمممر( التلمودفع وخاصتتتة  اليهودعند 

 :ن الجميع ثم يياضن ةينحم ةالتقوىعكي  ا جا  ة  اظسالم ليساوي ةي

 وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الل  أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شتتعوبا   يا" 

 .02" ال جراص أتقاكم إن الل  عليم خبير

 :و نا سؤال

ثم ذ     ولدي    ا اص وعال اص يمرفحا ائعةبطاقت  ال تتتتكذا كان  نار شممممخص  ا يب ف عن 

 نحا  ينعم أكثر من واحدفحن يقول ل  القاضمممي  ن  لن يمطيحا ل  رن  نار   كلى القاضمممي يطابحا

تون النظر  و االسممممممتماج  حقها ضتتتتتتياع يبرر ن  جرت وجوت  كأر  ن واحد يدعي  نحا ل   ؟ل 

  ؟لد ا اص والمال اص

 ...فهكذا أي ا  الدين الحق

عاى وج   ولا  ال مد تين اظسممالم  و ارسممرج انتشمما ا    يعرف  العاقل بها    ا اص وعال اص ل

تممغير م وكبير م وةسممطا حم وعاما حم حتى  جال الدين  كل فئات الناسويدخا    (30)ار ض

استتتتتتتغال حتتاجتتة الفقرا   وأعن علم وليت عن جهتتل  ن  ختا  المقمما ممد والماممن  وكممن ذلممك 

 قديما  وحديأا  لدس .كما ييمن النصا ى وغير م  موالاجئين وخداعه

 ...شي   خير

                                                           

 The Future of the Global Muslimم 2111( حسذذذذب ت  ع  ملسذذذذسذذذذل بعو الاالمعل 11)
Population 

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-
population/ 

http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
http://www.pewforum.org/2011/01/27/the-future-of-the-global-muslim-population/
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 ؟( في ارتيان ارخرى لتمام كذا كنأ عاى حق  م التعيد البحث من يقمال لامسممممممام  نك يج   ن )

  عامات وأمارات دين  الحق بالفعلكذا كان يمرف  ال  منى ل  وال  نطق في  ن ذلك  :والجواب

اب يح وفيحا  يتاط ييتح البال الة  أن الذي  م   جموعة  ن الميا في  ذ  يكون سممم رن  سممماعتحا

خطل بعض علما  و ن  نا نمام  ولكن يم  يم    ن يقول لم  يجم   ن  جرب كن الميا يح !!   ما م  

 .ظنا  منهم أن كل الناس مثلهمحتى و م عاى اظسالم  لل كالذين تعوا المسامين  اإلسام

 

 الادينع الملحد أو النصرانع

فان يمر )و ما الما د والنصممراني( كمثالالصممنيان    حيف  ذانالكاذبونقصممد ة   نا الالتيني 

  بنقاط ضعفهماوعاى ارالج  متمكنو نحا ال  صممد في نقاإ  ع  ي  حد  تهافف أفكارهما دى 

 أجل  الادينية من نايتقمصتتن  والذي اوتممول كلى الجن  الوحيد الذي يجيدولذلك فحما يريدان ال

وا  س  كلقا  الشمبحاص الخاتمة ةاظسمالم ونشر ا في الصي اص والمنتدياص وال وا اص : و و ال

نشر ل مدفوعع األجر و سوا  كانا   عاى شي كن  نحم نيس   ن   ليو م يريحهما نفسيا  كان ذلك 

الشممبحاص ةين الشممباب المسممام )و ا  كأر  ؤال  المر نقة لدسمم  كما سممنكشمم  ذلك ة  أاة عديدة 

عاي   ن و  (كما نقول كيي فطن و ) الكياستتتة والفطنةالميترض في    ن المسمممام :ةمد( المحم فيما

ةن كاما  وغن الواحد في نقاشمممممماص  ؤال    بعامتاتت  التدالتة علي يمرف كمن  ن  مذين النوعين 

ي ( ارفرات  نحا فبعض نار روا    خرى يتخيى )و ي  ن   سمميتضمممح ل   ياجآص  كأر و كأر

 تون  ن يمان عن انتما   ال قيقي لدين  و بحرية يضمممما  ليتمكن  ن كلقا  الشممممبحاص   ي الالتينية

   نكري السمممنة والرافضمممة والنصممميرية والد و   وذلك  أنفيتعرض لنقاط ضتتتعف را ية  مينة 

ة النقاط الحساسكذا  طرق ال ديف ةممد  و ةدون قصد كلى كحدى  وكن ذلك يظحر جايا    وغير م

 فيقبن  ن  دخن  م   واجب الوجود و  كمال البالق ضممممرو ة ما ناقشممممت  فيكا :مأال  ف  عندهم

 وكذا ذكرص شممميئا    (وهذه عامة من عامات الملحدوجد   يمتمض  ن ذلك ويتحرب ) :ال وا 

وهذا راف تتتع لم عن الصممم اةة  و سممميدنا عاي  ضمممي الا  عن  وجدص  ن   افضممميت  ها رة )

 طرقأ ةال ديف كلى ةمض خرافاص النصممممممرانية وكمذلك كذا   (يستتتتتتتطع التحكم فع م تتتتتتاعره

من  رظم أن  الدينعو سمممممت يال حا المقاية  و   رييا حا سمممممتجد  ن  حماسمممممة عجيبة في الدفاج )

ارحاتيف التي لم يمسمممك في  عاىسمممتجد  يركن شمممبحا    (منكر الستتتنة)وكذلك   (المفترض !!

ا اسمممتمماأ ذكا ر و  دثأ عن القرآن ف ذ  رتوت الماما  عاى شمممبحا حمقر  لكتاةا  نحا وال  حيا  

( !! و كذا ار ر ي مرف ا  ن المفترض رافض للقرآن والستتتتتتنتة معرظم أنت  م جمد  يمدافع عنم  )

  فيي كن را ية  ن الطوا   الضالة ال نعمم.  ع  الحظة  ننا ةالخبرة ورول المراس  ع  ؤال 

 قد يمذ ون ةجحاحم كما قانا. غرر بهمعوام مقلدين م  
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 اط ضعف الالأدري باختصار(( نق5

 

  في وجوت الا  المت تتتتتتكك و  الاأدر و منا  ذ  المرة   نواتمممممن ال ديف عن نقار الضمممممم 

 :وتعونا نر    فكا نا في نقار كالتالي

 

 أهمية التصنيف فع معرفة نقاط ال عف

 :يمكننا  ميين  كلى نوعين   يسيين و ما الاأدر وذلك رن  ذا الصن  

 :أوال  

الدين  )سمموا  كان  ذا يفقد الثقة في قوية في تين  جمات   صتتدمةقوية  و  شتتبهةت  شممخص  تمماة

ترة ثم انس   ذلك ف  فترر ذلك الدين  و وق  عاى  سمافة الشك وال يات  ن   اظسمالم  و غير (

ولكن عاتة  أن  ذا النوج ال يسممتطيع  رر   ال تك فع وجود الل  نفستت  أو البالق ن عمر  كلى 

ولحذا ف غا  ذلك   ألن  يعرف من داخل  وفطرت  صتتتدق ذلك وت كل   و خالق رويال  اظيمان ةوج

   رة  خرى )سمممممموا  اظسممممممالم  و غير   و حتى الرةوةيممة( للتدين و يرجع  لادينيتتةالنوج يموت 

يحا حيف  كون  قوى نقار ضممممممي  ف  والذي يمنينا  نا  ي  اك اليترة التي يقضممممميحا قبن  جوع 

التي  تماةت  )وسمن صمر ال ديف عاى اظسالم  صتدمت  و  شتبهت لرت عاى وا تبيان جهل  : ي

ة  قن ثم يايحا في الت ثير ولكن ةصو   (فيها شتبهات ال رد عليهافقط تين ال ق رن ةاقي ارتيان 

  عذاب ما بعده عذاب و  :ةالا   و الخالق تعلق القلبكذ  ن الشممممك  ع   نقطة ال تتتتعف العاطفية

ي  و الذ  إال الذ  جرب لن يمرف  قدا   لم  وضمممياع   وذبول للنفت حقتل بطع  للروةن  و 

 ذا النوج في ذلك الوقأ ال رج  ن حيا حم  و اعترافا حم ةمد  جوعحم لإليمان  اعترافاتسمممممع 

ل  غاية و دف سمما ي  ن وجوت   مكرم فع الدينكون اظنسممان ي ال ال عند او ا  ثقن    و الدين

وال فرق ةينمم  وةين الجمممات وال يوان وال غمايممة في حيمما مم   قيمتتة لت  نكر  الثم يصممممممير   وحيما مم 

ذلممك رممال ةحم كذا رمالممأ ةحم آال حم و بتالرظبتتة فع االنتحتتار)ولمذلمك يصمممممماب الكأير  ن  ؤال  

 .التشتأ تون حسم(

 :ثانيا  

و  ا  حقيقيا   ن  ن يكون  تشمممكك الجهل وال تتتك الفتعالو ذا النوج  و  قرب   المغرورالال ت ي 

لاشممممك !! ةن وينشممممر  ةين الناس ك ن  يوعيحم ة  و  (يؤستتتتت)!! ةن يمكن وتممممي  ة ن    ال  جا

( الذي عند م !! وسوا  كان يدعو لاشك في وجوت الا  فقط  و اليقين(  ن غياتحم وو م )ينقذهم)

  ف ن  ذا النوج نقطة ضمي   ي كةرا :ةالمقن ي ثقة طمن في ةالفي كن شي   يدعو لاشك عمو ا  

( ولكن  وهو ال ك اإليجابعكذ يا ليت  يشمك فيما يصاح في  الشك )  الذي يتبم  نهج ال تكعوار م
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أال  اذا !! يمني لكي  تخياوا ةم البدهيات العقلية نفستها ومسلماتهايسم   الشمك كلى الشمك في 

!! و ا  ت اني  ن  ليي لحا كجاةة  ال أعرف :يقول لك ؟4=0+0كذا قاأ ل   يمني ف ن   يمنيم   مذا

 ننوتتفالتي نت مدن عنحا  المغرور خرى في  كمان آخر في الكون !! فحمذ   ي عقايمة النوعيمة  

 ن  و بيان  و بيان  ي   وقيحم  وال مد لا   ا  سممحن  دم كال حم  جحاحا   ام الناس   سممييفي 

جة حقيقية   ام الكير ةالخالق ولن يكون ح    ا  لن يغنيهم من الحق شتتتتيئ ذا الشممممك الذي ينعمون 

يد  ن نر ولكن  وال    الدين كذ ةاغتحم  سممممالت  كما يو مون  نيسممممحم و  ن يشممممجمون  عاى  قايد مو

 ؟  ديدا   ما هع البدهيات العقلية :نمرف

 

 البدهيات العقلية من أكبر نقاط ضعف الادينع

مة كا :وال كشممممكال  ن الت دن عنحا  نا  رة  خرى كذ نقول للبدهيات العقليةلقد  ِشممممرنا  ن قبن 

التي ال   ي هيةالبدفارشيا    البدأ  و  البداية قا ب الشي  ارولي  و الذي في  بديهع و  دهعب

و ن الجن   5 كبر  ن الـمممممم  5و ن الـمممممم  4=0+0 أن قولنا  ن   يختا  عايحا عاقالن  ن البشر

و ذ     و سممممممب  و كذالم   مدن     : تممممممغر  ن الكمن و نم  لكمن حماتن ةممد  ن لم يكن  وجوتا  

 : تسم ةسمتين  ساسيتينالمنطقية و الرياضيةةكن  شكالحا  اتالبدهي

 :األولى

ي ف ين تتتط عقل  وحواستتت وكنما يكتسمممبحا اظنسمممان ةمجرت  ن   تلقين و  تعليم نحا ال   تاج كلى 

 .حول   نذ  رحاة الطيولة المبكرة  ياعا   ع البيئة  ما

 :الثانية

  رهما لم نفيعاى  ي شمممممي  حتى  تعميمهاكن  ن  يم :ةممنى  مطلقةوعقاية  وجودية نحا  مرفة 

حيف ال يوجد  و و  ا يؤكد  الواقع تو ا    ألستاستيات عمل العقل نفس  و ن خرق ذلك يمد خرقا  

 عامةعقاية  وجودية ي  ماو ة  4=0+0فقولنا    ةدا   البدهياتروال  ا ي  البشر  ا يكسر  ذ  

ةحا  ويصح  ن نقول   كاننا ال اليفي ضر ويصح  ن نقول ةحا  نا في   ننا ال ا مطلقةو مرفة 

 .. و كذا.في  ي   ان و كان آخرين في الكون  و الوجوت يضا  

 :إذن

 ن  ا عاى نيس  ة راق حكما   فسماعتحا يكون قد   البدهيات بني  ي نظرة  خرق  الألدر   اولة 

سممممميقول  و ي  ال و ن سممممماعتحا ري كالم :!! ةممنى آخر ال عاقة ل  بالعقليصمممممد  عن  اآلن 

ولذلك سنجد كن كال    ن  ذ  النقطة   باإلضافة إلى أن  ال يوجد دليل عليهاافترا اص سميدعيحا 

؟ ؟في  كان آخر  ن الكون 4ال  ساوي  0+0 ن  ماذا لو :يقول لك  أال    (افتراضات ا  و كال )

 : و يقول لك  ن()و مذا كالم ال تليمن عايم  ويسممممممتطيع  ي  حد  ن يحذي ةمأن  ذا الكالم تون تلي

) ي  ن ارشمميا    دن و ظحر  ؟ ن  نار  كان  و   ان في الكون ال  سممري في  السممببية ماذا لو
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ةدون خالق  الالشممي  يظحر شمميئا   :!!  و ةممنى  تممحسممب  وال     دنا ةال  ي ذفي الوجوت  ك

 :ة الكبرى. و  ا المصيب.وعاى  ذا فقي  افتراضات ال دليل عليها  يضا  !!( و ي  وال فاعن

 !! البارنا بموا  ذا الكالم  العلم والعلما فحي لو  خيانا  ن 

 فوالا   ا كان البشر  قد وا في شي  قيد  نماة !!

لو  ن المطر يننل ةال  ي سممممممبم  وال  ي قماعمدة وال  ي نظمام !! يننل في كن وقأ   خياوا  أال  

 ن كان  نار عاقن  :الالستتتتؤ  ويتوق  ةال سممممب  ثم يواتممممن ةال سممممب  و كذا  كانوفي  ي 

 ن كان سمممممينيق في ذلك  قن وقأ  و جحد  و  ؟في المطرالمامي يكا  نيسممممم  ةالب ف سممممماعتحا 

يد سممممممون كن شممممممي  في  البدهيات العقلية!! ولكن الماما  ةنا  عاى  واإلجابة بالطبع ال! ؟ ال

 ...و كذا  لكل حاد  محد  وسببالكون و م يمامون  ن 

 : يا يم و ي 2ج  عاينا  وضيح ي  ولكي  تم اليا دة  نا

 الممكن الفي يائع: -3

 ن الما  يغاي   أال    و و كمن شممممممي   مكن وقوعم  وحمدوث  في الكون وقوانين  ونظا   وثواةت 

 .ت جة  ئوية في ضغط  مين 000عند 

 المستحيل الفي يائع: -1

و غم  نمم  غير فحممذا المسممممممت يممن اليينيمما ي   و و كممن  مما يخرق قوانين الكون ونظمما مم  وثواةتمم 

لنظام واضع  اك القوانين وا لييكال  ن  ال يمكن  ن يقوم ة  اظنسان رن   : سمت ين  صو   عقال  

رنمم  الممذي وضمممممممحمما وحممدت مما و عطمما مما  اممك القيم  اللتت  فقطولكن يخرقحمما   والأواةممأ  ول  رة

مخالية لوالتي  تجاى في الجنة ةخصمما صممحا ا بطاقة القدر و و  ا يسمممى عندنا   والخصمما ص

ن التي يحبحا لرسممما  و نبيا   كدلين رقوا حم  نحم   اآليات المعج  في   يضممما  والتي  تجاى   لادنيا

يوعت    فييقد  عصمما  وسممى عاي  السممالمفنرى الما  يشممق    عند خالق الكون وحد  ال شممريك ل 

جمات د  في ينرى المصا كذلك و  ويصمير كن شق  ن  كالطوت المظيم  و الجبن الشا ق اال  ياج

 عاى كةرا يم عاي  السمممممالم فتيقد وسمممممال ا   كون ةرتا    نا ال  يضممممما  و  ةال  وط  ت ول كلى ثمبان

 ذن  ن عيسى عاي  السالم ةونرى الطير  ن الطين  دب في  ال ياة ةنيخة  وط   خاتمية ال رق

  ...و كذاالا   

 الممكن العقلع: -1

 ين ة يف ال يست ا ج اظحسماس والتصو  الماتيو و كن  ا يتقبن المقن وقوع  حتى لو كان خ

 غم  ن   (( 33)) ي يمكن  وقع وجوت ا عقال   عقا   ي  يحو ة  :المانهاية :فمأال    ك كانيت  المقن

                                                           

( الما   اعل ه  )م  وم( عا   ا ستم ا  أو التسلسه بدون توق ُ و  تا   )قعمل ماع ل(    11)

 اله  ُ ومن ه ا  ا   خ ه أو تدلعس من عخ جون عل  ال اس ب عم ماع ل ع ولون أ  ا ه .  اعل 
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ذي ييوق ال (التعقلـمممممم )ف  يقباحاالمقن  لكن   و يتصو  ا  اتيا   سماسماحا  ال يمكن رحد  ن يرتمد

  ( الم دوت ةخبراص حواس اظنسممانالتصتتور) جرت   وسممع  نقد اص حواس اظنسممان الماتية  

ةكن  اظنسمممان يقبن نجد ولحذا  مدم القد ة عاى التصمممو  ال يمني عدم ك كانية الوجوت عقال  لذلك ف

 غم  نحم فوق حواسمممممم   كل  الجنة والنار والمائكة والجنوفكرة  أزليتة البتالقةسممممممارمة فكرة 

  نحم خصممموتممما   والماحد حتى عاما  اليينيا  وةن   ل  ةحم  ن قبن خبر  رصتتتديةالماتية وال 

وت افتراض وج أن  ويقباونحا عقال   خارا الحت المباشتتتتر والتصتتتتورييترضممممون افتراضمممماص 

وغير ذلممك  ممما  (31)اركوان المتوا يممة  و المتمممدتة و أممن فرضمممممميممة ارو مما   و ارو مما  اليمما قممة

ممكن  ن ال :وال تتاهد   تممد  عن فضممال   ة نيسممحم ةاسممت الة  و تممموةة كثبا    تممال   يمترفون

 حتى لو كان خا ج خبراص ال واس والتصو .  ا يمكن لامقن  ن يقبا  ةال  ما ض  والمقاي 

 المستحيل العقلع: -4

صممح نسممبة وجوت   وال حتى   ال يمكن وجوده أصتتا  و ذا  و الذي ي ق  ن يرفضمم  المقن رن  

 عند ا  قول  ن يوجد  أاف : أال  ليخاق  الخالق  تال    وجوتا   رن  ال يمد شيئا   إلى قدر  البالق

  ظير ممكن ومستتتحيل ن  ذا  : يةواظجاةة البد ؟في  سممتوى واحد ولكن ة  ةع  وايا  و خمسممة

  ةع في  ستوى واحد ة أا   ن يخاق  أا هل يستطيع الل حسمنا    ن سميختا  ار ر  ع قد ة الا ؟ 

رن  غير  أصتتتتتتا  ضتتتتتتمن قدر  الل  ال يدخل ذكو   ذا المأاف الم ن  :واظجاةة ؟ و خمي  وايا

و   ( قديرشتتتتع  وجوت ) ي ال يمكن وجوت  أاف و كون  ذ  تمممميت  !!( فالا   مالى عاى كن )

  ع يما   و  با  صتتتتتع) ي  مكن الوجوت(  حما كان  ودقابل للوج(  نا  مني كن )شمممممي ( شتتتتتع )

 ( !!جود أو الممتنع لذات الممتنع الو(  و  ا يسمي  الماما  )المستحيل الوجودوليي )

 :السؤال الشحير رشيا  ال يمكن وجوت ا  تال   المستحيات العقليةويدخن ضمن  ذا النوج  ن 

 ال مبلوقةال يوجد تمممخرة  :واظجاةة ؟هل يستتتتطيع الل  أن يبلق صتتتبر  ال يستتتتطيع حملها

جود ال ون تخرة  ت دن ع كوك ا  ن :يستتطيع حملهافحي ك ا  خاوقة   يسمتطيع الا   ن ي ماحا

  الذي سمممميخاق الأاني ذا  :واظجاةة ؟مثل  هل يستتتتتطيع الل  أن يبلق إلها   :و أن ذلك قولحم  لها

كذن  نممأ  ؟(مثلتت رنمم  ) خاوق( في حين الامم  )خممالق( فكي  سمممممميكون ) مثلتت  الام  لن يكون كلحمما  

 ( التيفببةالم!! وعاى  ذا قي كن ارسئاة ) وظير ممكن ظير موجود أصا   ت دن عن شي  

قتل ي ن  ؟ناقصتتتتا   ن يكون  ؟شتتتتريرا   أن  ن يسممممتطيع الا   ن يكون   مستتتتتحيات عقلية  وي 

                                                           

(    سذذذا  علما  ال عةعا  وال عةعا  ال ظ عل للوصذذذوه إل  أصذذذ،  مكون للماد     الوجودُ 12)

وصذذلوا  كتهذذا  الا ات وظ وا ل ت   كبع   أ  ا أصذذ،  هذذ  ُ ثم اكتهذذ وا  ثا ام لجسذذعمات داخه 
كته وا  وا ُ ثم اكته وا ما هو أص،  من ال  وع ب  ها  الجسعمات مع باض ا الباض... الا   وا

م أص، ُ وه ا ظ  ت  ك   األوتا  ال ائ ل ك ذذذذذذذ )ا ت اض(  ظ ن    وهكاا كه  ت   عكتهذ ون هعئا
دلعه علع  ع وه أن أصذذذ،  مكون لكه ها  الجسذذذعمات الصذذذ،ع   جدام ه  أوتا   ائ ل الصذذذ،  لحد 

أبااد كما  الم )ال وه والا ض وا  ت اع والةمن( ولال   4بادام ولعس  11 ا ت ع     هعبُ وأ 
 عصاب جدام أو عستحعه  صدهاُ وأ   حسب اهتةاة كه وت  ب  ع ل ماع ل ع تج ع   جسعم ماعن.
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ال  ك نك  قول:  ن يستطيع الا   ن( مستحيات عقليةفكن  ذ  ارشيا   ت دن عن )  كل  ؟نفست 

 يستطيع؟  و  ن يكون الا   ن ال يكون؟

 :وخالتة  ذ  النقطة حتى ال نطين

اع ب تتتيو توا   في كيحا   لنيسممم  ولآلخرين  المت تتتكك و  در أالاكن  خبطاص كذا نظرص كلى 

 ... كذاو المستحيل العقلعو الممكن العقلعستجد  ضا ع ةين  :وحكم المقن الييصن الحقيقة

 

 الدحض الذاتع يهدم الاأدر  المغرور

 :(31) أال شحيرصو ة  بسطة  ن ولنوض   ة  الدحض الذاتعيسمى   نار شي   ام جدا  

أريد  أن تصتتتتتتدقنع: أهل هذه "  :( فقال لكمنها) وقاةاأ  جال   و جنيرة لو  نمك ننلمأ قريمة 

حن )ةن ارعقن  نا  ال  ال :واظجاةة ؟ م ال  ن سمممممتصمممممدق  :!! السمممممؤال"  يكذبون كلهمالقرية 

 ديق تصتتفحو يطا   نك   يهدم نفستت  بنفستت  ويناق تتها ي  صممدق  رن كال    دحوض ذا يا ( 

 ( !!كلهم يكذبون  ) ن(   ن القرية التي يقول لك  ن ) غم  ن

 التائهين فعوالمذي قممة التممالم عنمد   و قرا  م  لايالسمممممميمة   المغرور ت ي واآلن نموت كلى الال

د أن  ال يوج ي  ن يد ر  أعلى درجات الفلستتتتفة والمعرفةفظن  ن   ةغير تين وال وحي الحيا 

 :يمكن لامقن ال كم عاي  !! و نا  س ل  ع الحيا ف بالمر أو صحيح  أ  شع  صحيح مطلقا  

لماذا ستتلستتتثني  من حكمك العام بلن  ال يوجد شتتع   : ذا ال كم  نك والذي  ريدني  ن  تممدق 

 ؟مطلقا  صحيح 

 !!  ويناقض نفس  بنفس  ف نأ  نا كال ك يدحض نيس  ذا يا  

دعو تووتدعونع  ومحددا   حا  واضتت حكما  تتبذ ثم  نأ   طاقا   قول  ن  ال حكم نحا ي وال تمم يح 

 !! الناس إلي 

تكون أثبف أن كامك خطل فع نفع أن يكون هنا  كام  :ف ذا تمممممدقنار في  ن كال ك تممممم يح

فحذا ينطبق عاى حكمك  : طاقا    ن  ال يوجد كالم تممم يح فيم نصمممدق كال ك !! ولو ل صتتتحيح

 !! ي  إال وهمك الباصفلك جة كل  ال يساو  عندنا جناح بعوضة وال ح   رأيك نيس  فيكون

 . و  ن الداخن  و تعوة الشك نيسحا ذا يا    ت يةو كذا  حدم الال

                                                           

( المثاه ل  صو  عدعد  حسب   ع ل  واعت ُ وإن كان ال الس ل مت  ون عل  أن أصل  ع جع 13)

م إل  ال السذذذذذذ  ل العو ا ععن    جةع   ك عت ال دعملُ لال  عسذذذذذذمو   بم ا قل كااب ك عت أو عموما
 وه  إحدى الم ا قات الت  تدو     دائ   م،ل ل بال حه.  Liar paradoxم ا قل الكااب 
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 ؟؟ هل ال ك يتج أ

 :ف ن  يمكنك كحراج  ةسؤال عن أدريةالا و  ال تك ع ةمض ارنمار التي  غالي في  نحج   يضما  

لص خنينة  ن كذا سممممرق  ؟هل تستتتتتبدم نفت مبدأ ال تتتتك هذا فع حياتك العامة والعادية أم ال

 !  ؟ أال   السببيةرنك  شك في  بد   لن تتهم أحدا  ةيتك 

والكشممم  عن  الةسممماص كمأال  علم الطب ال تتترعع أن   حد الماوم ن المت  ن في  :والصمممواب

ذا  ن  ف :الجريمة )عاى اعتبا   ن  كأر الناس     قرا ة  و سمماج قصمص   و حتى  شا د حا(

!!  الصممم يح العقلعو ميد ار و  كلى نصممماةحا المت تتتكك و  الاأدر  ةارينالمام وحد  يحدم كن 

ار و ن  يممن ةحا اظنسمممممان السممممموي و أبأ تممممم تحا في كن  رة قواعد عقلية كثير ف ن  نار 

  .القديم  نحا وال ديف كل العلومعايحا   قوماستنتاجاص واستنباراص 

ننل جد  ثم عند عوت ك لام ص عاي  في الممن فام  رو   سيا ة  رسيدس   قا كذا يماك والدر ف

 و ذا االسمممتنتاج كن لم يصمممن كلى حد اليقين  ستتتتستتتتنتج أن  بالداخلف :  يأ سممميا      ام البيأ

 ن ال االص !! ولن يشذ عن   55.5555 فمال  ةنسبةوسميصي   مقبول عقا  ولكن  ةالما ة  000

بار  المبني عاى ن الة واسممممتو و  ا ال يما ض عمن عقاك في  ذ  ال وقع شمممماذ كال حدن آخر 

 .ت ي ة تال ن

والكأير  نحا )خاتة عامي الياك واليينيا ( يأبتون   كل العلوم تقوم على مثل ذلك :و رة  خرى

غم    وحسممماةا حم النظرية مواسمممتنبارا حالمماية  مجرد أثارها شممميا  ويتما اون  محا  ن وجوت 

ن  أ باشممر وواضممح وتممريح ) ةشممكن هانيرصتتدو و  كنههايمرفوا  و  لم يروها بلنفستتهم نحم 

ضم  !!( و ذا يموت ةنا لنقطة ال اليو وناص والكوا كاص والايبتوناص كل جسيماص اظلكتروناص و

 : رة  خرى و ي

 ؟هل ال ك يتج أ

 ام نيسممم  و  ام   متناقض في  وق ويجما   أدر الا و ذا السمممؤال عاى تمممغر حجم  ي رج

 الناس !!

 .ال إذا قال:حيث 

! فقط ! فع كل شتتتتع يميش حيا   ةالشممممك  عاقلجميع رن  ال يوجد كنسممممان واحد فيظحر كذة  لا

 . و الممكن  صو  ذلك  ن  المجنون

 .نعم وإذا قال:

 غم  ن  ؟وتقبل  فقط عند الحديث عن الل  والدينلماذا ال  قبن الشممك في حيا ك كاحا  ؟فاماذا نمم

اظيمان  نأ وكن الماما  في حين  قبن   عاقلالا   مالى ل   ثا   الماتية الواض ة التي ال ينكر ا 

 !؟بتناقض مك وف!  ليي  ذا ؟ ن  جرت  ثا  ا الماتية الواض ة بلشيا  لم تروها
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 اإليمان بالل  ال يتطلب درجة علمية وال عبقرية فذ  !!

ل استتتداللولذلك كانأ النقار ارسمماسممية   لكل الناسالا   مالى جمن تين   :كما قانا  ن قبن  ما ا  

لد فكن كنسممان يو  التي يولد ةحا كن كنسممان هياتالبد ي  ن   كل الناس ي في  قدو   على دين 

  اإليمان بالل  ومعرفة آثاره والوصتتتتتتول إلى وجوده وإن لم يرهعاى القد ة عاى   الفطر عاى 

ا   ولذلك فاظنسممممان يمام  ن تاخا  ال ق كذا  آ   و سمممممم      وهب  الل  وكرم  ب ةالمقن الذي 

وك ا ةالمنات   فتكون اسممتجاةت  ك ا ةالقبول واليالط واليو   ت تتوي  و  ت تتغيب و  ت تتويشةدون 

والشا د  نا  و   يسمام ل    ر  و طاعا   لا     و ا   والنكران والج وت لتكبر  عاى  ن يكون عبدا  

ن جد ة   وحتى قرآن   غم  ا يو  دين الفطر  واليستتتتر فع الوصتتتتول واألدلة ن تين الا   مالى 

ال   تاج  (أصتتتتل الدين واإليمانكال  ن آياص المقيدة فيحا ) :كلى  يسممممير الماما  آياص   تاج  حيانا  

التوحيد اليطري ونيي الشممرر والتأايف والنوجة واضمم اص في كلى  يسممير  ن  حد !!  ي آياص 

 :يقول جن وعال  والولد والنقص عن الا 

 .44" القمر  رولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك" 

 ...وعاي 

تبع سنة الل  ال يفاعام  ن    لن يفهموهالذي  التي  والتعقيدف ي  حد يريد  ن يسماك ةالناس  سالك 

ليالسية ةكالم ا يت دقو يتفلسف!! و ي  حد يريد  ن  وكل الرسل واألنبيا  من قبلبل ورسول  

فاعام  ن  عاى  : يرى ظيرهواللإليمان  رريقما   يفرض ذلتكويريمد  ن  تيت  وضتتتتتتالالمذي  غابم  

 نحم   ب تتر م  :!! فاليالسممية في آخر ار ر أف تتل من يمان المجا ن البسمميط ةالا  ن كضممالل و 

 اهتدىو نحم الذي   وصلفي حيا   و نحم الذي  أخطل السيرو نحم الذي   الطالحو نحم  الصالح

!!  الغبع و ال  صممدق( و نحم )تممدق  الذكعةن و نحم   هلكةمد رول  ي  وضممالل و نحم الذي 

ن كال  ن الياسممممية قد ت جأ لدسمممم  عاى وتمممم  كن     بالغبع ي والا  !! و ا  نمحم وتممممي  

ول  الكريم !! )وقد نص اظسمالم و س بالفيلستوف :يتشمدق ويسميسمط ويتممق فيما يييد  و ال يييد

 :فاستتفةلافكانأ نسممبة الصممال ين ارذكيا  في   عاى ذم التشممدق والسمميسممطة وسممياسمم  ار و (

!! و ذا الكالم نوجح  لم ن  ضمماوا الكأير  ن  بنع الب تتر ي نيي نسممبة الصممال ين وارذكيا  في 

ر ن الصممماي   ن النصممما ى  وك نحم يصممميون   أال   منهج ال تتتكالشمممباب المسمممام و ينوا لحم 

عاى غير   ن  اإلستتتتتتام لدين الفطر وال هحو   أف تتتتتتليةيروا  كن ذلك وك نحم لموغير م !! 

  تيان البارن والت ري  !!ذا   والمقا د والم

وحيد في اظسممممالم ةالت المطمئنوةين   في  تممممن تين  وعقيد   الوثنية يتوجت نمَ ةين  ستتتتاووا

كالذي  وافكان :(الت كك( و )التعقلن( و )التفكرالشباب ةاسم ) واف ضما  واليطرة التي ال شمك فيحا

كيرياص اليالسممممممية  يضممممممع  نما ج  د يي ن!!  و كم   ولم يعلمهم الستتتتتتبتاحتة  ما م في الب ر 

 و شككا حم لطابة المدا س والجا ماص تون  ن يبين لحم نواقضحا ونقد ا و حافتحا والرت عايحا !!

 .00" كةرا يم  أفع الل  شك فاطر السماوات واألرض" 
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 .020" البقرة  ن يرظب عن ملة إبراهيم إال من سف  نفس ومَ " 

 

 لمةوقفة مع الفرق الكامية المس

الت لتقترب  ن ة الفتوحاتفي القرون ارولى لإلسمالم  ع  وسع  الترجمةعند ا ا ت رص حركة 

كأير فقط لالسممتياتة  نحا وكنما انتقاأ  محا ال العلوم الطبيعية  لم يتم نقن و رجمة فارس واليونان

 ةلستتتتتتفالفلج وا كلى  نور الوحعفي  اك ار م  حيف عند ا غاب عنحم  الفلستتتتتتفتات الوثنيتة ن 

ول  و الم رر ار الل ذات وجوتية الكبرى ةن وخاضممموا في يب أون فيحا عن كجاةاص ارسمممئاة ال

 .وكييية خاق  ) ي كي  يخاق( وغير ذلك  و الصانع ارول  و واج  الوجوت

ضمماوا المسممامين فت ثروا ة  وةمض الياسممياص كلى   اك ضتتاالتولدسمم  الشممديد  سممان عدت  ن 

 ن ينبروا لتاك ارفكا  الياسممممميية لارت عايحا    وا  ن الرت ار أن  اتوا ند ا  و ضممممماوا  وحتى ع

(  وكان  ذا خط  كبير جدا   نحم لدسممممم   و م  سممممممية  ؤال  بنفت أدواتها الفلستتتتتفيةيكون )

ر م وكان  شمممح  بالفرق الكامية   و   ن  سممممأ اليرق التي نشممم ص عنحم فيما ةمد بعلما  الكام

 ي:  ن  (خلق القرآن شمحر المما ر اليكرية التي وقمأ ةسببحم  ي فتنة )  وكانأ  ن المعت لة

( خاق  الا  )رنحم   اتوا  نني  الا  مبلوقفمال  كما  و ها ر القرآن؟  م  و ) (كام اللت )القرآن 

 و  ن  يسممتدعي  ن الا   ا يسممتدعي في اظنسممان  ن لسممان عن الكالم وك ن الكالم نقصمما  وعيبا  

ولم يأبأ في  اك اليتنة عاى   ي  الموافق لظا ر القرآن كال اظ ام !!( ان و سممممممنان ولحاة وسممممميت

 حم  الا   غم كن  ا القا   ن الخايية في وقت  والذي كان  ا ال  لاجان  الممتنلي  أحمد بن حنبل

 لد جة  ن   م جاد اظ ام و مذيب  وسجن   ثم انتصر ال ق  خيرا .

 وكما ذكرنا  نذ قاين: 

   فيما ال را ن لاماقن ة   وفيما ال راقة لامقن ة التفلسفالت دق والتعمق وحذ  اظسالم  ن لقد 

ذلك   ن(  كذ يسممت ين رحد  ن يصممن كلى شممي  كنه (  و )ماهيت و ) ( الا  ذات أن التيكر في )

  بر بمما يبكمخاوقين   ام الخالق  فال سممبين كلى  مرفة شممي  عن  كال  لقصتتور العقل وقدراتنا

 غر  تممم اةحا  ممجوجة) ي  كاذي ( و خميناص  تبرصتتتات  و  ا غير ذلك فحو بنفستتت  ووحي 

 و  نحم ينن ون الا   وفي ال قيقة  م ينن ون الا  الذي  صممو   فالسممية اليونان   نحم عاى شممي 

!! 

اختاروا طريقا  ظير طريق ويما ليمأ المشممممممكامة  وقيمأ عنمد  مذا ال مد  لكان ار ر   دوت ة فرات 

 ر ة   سممول  تمم اةت  والناس. وكنما   ى عدت  ن الذي وفر  الا  لكن كنسممان و  دى الستتهلاله

  ال ستبيل لإليمان الحق إال باتباع طريقتهم فع التفكير والتفلسف أو علم الكامعاما  الكالم  ن  

ن  ول كيماغير  قب مسلما  مقلدا   ن كن  سمام: فسوف يكون  وبغير ال تك والتفكيرو ن  ةغير ذلك 

  و ناقص  و ذا والا  هام عظيم.
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سية الإليمان )و و الي صعبا  عاى المسمامين )و نحم الما ة والبسمطا ( رريقا   أوجبوافانظر كي  

 الواةن وق  طريق الل  الستتهل الفطر  البستتيطن وضممالل( و ركوا وعام الكالم الذي  غاب  هنو

 !! والسؤال: يمانظير مكتمل اإل و  ظير مقبول اإليمان ن   ن لم ييمن ذلك 

) نقوتمممي اظيمان( رنحم لم يتبموا  ذ   وصتتتحابت تممماى الا  عاي  وسمممام  رستتتول الل  ن كان 

بايغ ولما ( ر انة التخائنا  ( عن   ت  فصمممممما  )أخفاهاالطرق ؟  م كمان يمرفحما الرسممممممول ولكن  )

 ؟ )وحاشا  وقد شحد ل  الا  ةتمام الرسالة والتبايغ(يصاح كيمانحم ويكما  

 لمجي   ن  )وكما ذكرنا  نذ قاين(:ا

بو  الذي ا  ك حجم البطل  فم نم  يظحر لحم وكتان فيهم بقيتة خيركامما  قمدم الممر ةحؤال  المامما  

     !! وتلثيرات  السلبية الكثير  لألسفوالضالل الذي  وقموا في   نيسحم وغير م 

 :(المي انص  قولت   ن آخر كتاة  ) حم  الا  والذي اشتحر الغ الع أبو حامد فحا  و  أال  اظ ام

فال ك  ،ن لم يبصر يبقى فع العمى وال الن لم ين ر لم يبصر، ومَ ومَ  ن لم ي ك لم ين ر،مَ " 

 ". أول درجات اليقين

لدسممممم  حتى   وا  ن الشمممممك يجو  في  بعمومهاو ي المقولة التي  خذ ا عدت  ن المسمممممامين 

 و نيسمم   ل  كتاةا  كا ال  ي ذ  في   ن  مايم  و      غم  نوأبستتط المستتلمات والفطر  البدهيات

! ! لن يفقهوا من  شتتتتتيئا ويستتتتتبب لهم البلبلة والفتنةعاى عوام الناس الذين  علم الكامعرض 

 (.إلجام العوام عن علم الكام حم  الا  ةاسم ) اظ اموالكتاب  مروف لكن  طاع عاى  ران 

رة في حيا    ن التيكير والشك  و غم  ن  واخر حيا    حم  الا   ر ة روا  كأي الغ الع فاظ ام

  كال  ن  هاأ ة  ةمض آثا  ما  و كما وتممي  فقي  ارندلي الفلستتفة وعلم الكام رر الكأير  ن 

 " !! إن  ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيلها" :  حم  الا  أبو بكر بن العربعاظ ام 

 (  فما يحمنا عرضممم   نا  و الت كيد عاىفرعيةلبمض )وحتى ال نطين عايكم في نقطة قد يرا ا ا

لبشر ( فقط  ولم يكا  الا   حدا   ن االفطر  العقلية السليمة ن تين الا   و الدين الذي يكيي في  )

التي  غرقممأ الكأيرين لدسمممممم  )وقممد   ينمما حمماالص  أقوالهم و  علم الكامفوق ذلممك  ن  نمما ج 

  مقوليا   كلى اظل ات والا  عاى  ا نقول شحيد(.خاتة جر حم  ناقضاص عام الكالم وال

م الذي يخرج ةكال تر  التلويلو ما قالو   ن ةمض ال ق في  علم الكاموكليكم ةمض  شمممممما ير 

 :الفلسفةلكي يوافق  معاني  ال اهر  الواضحةالا  والقرآن عن 

 (:لكامإلجام العوام عن علم افي كتاة  ) يقول  حم  الا  الغ العاظ ام فحا  و 

 ععنأال مرية في  عند أهل البصتتتتتتائر هو مذهب الستتتتتتلف !!   اعلم أن الحق الصتتتتتريح الذ" 

 " وقد ةنى ذلك عاى   ةمة  تول و ي ةاختصا : نالصحابة والتابعي

 تينحم وتنيا م ي عرف الخاق ةصالط  حوال المبات ف ن النبي  و  -0
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 م يكتم شيئا  كلي  ول يةاغ كما  وحقد ن  تاى الا  عاي  وسام   -4

 ال  وا النبي وحضروا التننين وعرفوا الت وينوكالم الا   ي ن الص اةة  عرف الناس ةممان -2

  متعوا كلي   والتو ونحا ا    قباوا عاي  ليال   وكال كانوا ن الص اةة  ا تعوا الخاق كلى الت وين  -2

 ثم قال في آخر كال  :

 !" ! رأوه حق هو ما قالوه والصواب هو ماوبهذه األصول األربعة نعلم بالقطع أن ال" 

 246–245/ 05وسممير  عالم النبال  لاذ بي  000/ 2ولذلك جا  في ربقاص الشممافمية لاسممبكي 

 :الغافر اليا سي عن   اميذ   ةو ال سن عبد   ا قال

، ومطالعة الصتتتتتتحيحين   على حديث المصتتتتتتطفى ومجالستتتتتتة أهل وكانف خاتمة أمره إقبال "

 ." جة اإلساماللذين هما ح  الببار  ومسلم 

فمشممكاة المشمماكن عند الكال يين ) ن  متنلة و شمماعرة وغير م( لدسمم   نحم وقموا في الخط  

ما  يظنون   جسيالا  عن كن شي   تن ي    أال    اتوا نصر  اإلسامو م يريدون  حستن نيةعن 

والماو  السممممع والبصمممر!! حيف وتممم  نيسممم   أال  ة ما أثبت  لنفستتت  بنفستتت فنيوا عن  و ماثاة 

ا( ال معنى ل والكالم كل   و م   وا  ن ذلك نقص  وعاى  ذا ك ا نيو  وقالوا  ن  ذ   وتممممماف )

 ( !! و كذا.... فع معنى صفات أخرى أعم وأشمل( !!  و جماوا ةمضحا )يجب تلويلها!!  و  ن  )

خذوا  ن تمممياص الا  وسمممب ان الا   الصممم اةة والسممما  كانوا ي خذون آياص القرآن كما  ي  وي 

 (ليت كمثل  شتتع   ولكن  ع المام  ن الا  )طالما ال يوجد ما يستتتوجب تلويلها مانيحا الظا رة 

 منا ا  كما  خبر عن نيسمم  في القرآن  فحو سممميع ةصممير   ي ننسمم  ل  تممية السمممع كما نمرف

ف ذا كانأ   كسمعنا وبصرنا فسمع  وبصره ليس)كيفية( ولكن : م  منا اوتية البصر كما نيح

تمممية السممممع والبصمممر ولكنحا  تياوص في الكييية )فسممممع وةصمممر  منى المخاوقاص  شمممترر في 

اظنسممممممان غير القط غير الكامم  غير الخيمماإ غير ال وص غير ارخطبور غير الصممممممقر غير 

 (  ذ  الصياص ةين المخاوقاص وةين خالقحا عن وجن؟كيفيةالبو ة( فما ةالنا ةاختالف )

وحاشمممممما   فحو يقول  أال   ن  يرى  مغ ىوكال لما كان لكال    بمعانع نعرفهادثنا فمالام   مالى ي 

 أال   ( ص( )س(  واآلن  خياوا كذا قال الا   ن  )التواب( ويتوب عاينا فحو )البصتتير فمالنا فحو )

 شيئا  ؟ سنيحمحن ف

 رن علمعخطل و   تجستتتتتتيم نحم  ن ذلك في   هنا   الجهة و  العلووحتى   ن نيوا عن الام   ممالى 

ار ض كروية كل  ) ي  ن  نار  ناس سمميكونون في نصمم  الكرة ارسممين وآخرين في نصمميحا 

تى ح تحتهايكون  أستتتفلها  وكن  ا جهة مطلقةلا   مالى  ي  ولجهة العارعاى(  فنقول لحم  ن 

  ا   أال: ضمع كرة   أ الكرسمي  ثم ضمع نقطة  عاى الكرة ونقطة  سياحمقلوبا  على رأست لو 

دينا .  أال آخر: كذا لال( الكرسي ؟ اظجاةة: تحف ن يقول  حد  ن النقطة التي  سين الكرة ليسأ )
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( حفت( السممؤال:  ن يقول  حد  ن  ليي )أ  مقلوبا  )الغرفة سممق  حشممرة  و حيوانا  يسممير  سممين 

 السق  رن   قاوةا ؟

 المستتتحياتجني )قطوا في لم ييحمون  فسمم  ماو ن  نا نيحم كي   رب عدت  ن عاما  الكالم 

كال  ع همذكا  ب ن   غم   وبفطرت  كل عقل سو ( التي   دثنا عنحا  نذ قاين ويرفضمحا العقلية

 ا  أال  قولحم عند عاى  عينحم  نمتحم  ن  ؤية ذلك والا  المستمان  و ن  ذا ظ او  الفلسفة ن 

!!  وال خارج ( ) ي كن  ا سوى الا  مال داخل العال :   اتوا  نني  الا  عن المكان وجحة الماو  ن

 والسؤال:  ين سيكون كذن رن المقن ي تم ك ا تاخن  و خا ج !!

 !! فان روا كيف قاموا بتعقيد الدين فع وج  الناس

 نتتاس العقول  حمم  الام  و و يمترف ةتاممك الضمممممماللممة ويمترف  ن  الغ العوكليكم قول اظ ممام 

 :  ن ذلك كما قاناقبن  ن يتوب  222/ 2( م الدينإحيا  علو) كتاة  في  كذ يقول تفهمها

نت  ليت داختل العالم وال إو ،قطتار والجهتاتن اللت  تعتالى مقتدس عن المكتان ومن ه عن األإ" 

قد حير عقول أقوام حتى أنكروه إذ لم يطيقوا  ،وال هو متصتتل ب  وال هو منفصتتل عن  ،خارج 

 " !! سماع  ومعرفت 

 :400( صقواعد األحكام) كتاة  في حم  الا   مالع  بن عبد السا ولذلك يقول

ن من جملة العقائد التع ال تستطيع العامة فهمها هو أن  تعالى ال داخل العالم وال خارج  وال إ" 

 " !! منفصل عن العالم وال متصل ب 

  ول:فيق آخر حيا  في وقد  اب  يضا  ( الفنونفي كتاة  ) حم  الا   ابن عقيلويجمع ذلك 

، ألنهم يلنستتتون باإلثبات، فمتى محونا ذلك ) ي اآلياص( لح العتقاد العوام ظواهر اآل األصتتت" 

فتهتافتهم فع الت تتتتتتبيت  أحب إلينا من إظراقهم فع التن ي ، ألن ، من قلوبهم، زالتف الح تتتتتتمتة

الت تتتبي  يغمستتتهم فع اإلثبات، فيبافون ويرجون، والتن ي  يرمع بهم إلى النفع، فا طمع وال 

نفع، ومن تدبر ال تريعة، رآها ظامسة للمكلفين فع الت بي  باأللفاظ ال اهر  التع مبافة فع ال

ي تتتحك ربنا؟ قال النبع صتتتلى الل  علي  وستتتلم:  ال يعطع ظاهرها ستتتواه، كقول األعرابع: أو

قلف: قد صتتتتتتار ال اهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق، ، فلم يكفهر لقولت ، ترك  وما وقع ل  ،نعم

حق أن يقول: إن  ستتتميع بصتتتير، مريد متكلم، حع عليم، كل شتتتع  هالك إال فال والثانع باطل،

، وأمثال ذلك، فنمره على ما ، واتبذ إبراهيم خليا  وجهت ، خلق آدم بيتده، وكلم موستتتتتتى تكليما  

 جـا ، ونفهم من  داللة البطاب كما يليق ب  تعالى، وال نقول: ل  تلويل يبالف ذلك.

أن تعتقد قياس الغائب على ال تتتتتتاهد، وتمثل البار  :  تتتتتتالوال تاهر اآلخر وهو البتاطل وال

ل ، وال ضتتتتد ل ، وال ن ير  ) ي  كافئ( ببلق ، تعالى الل  عن ذلك، بل صتتتتفات  كذات ، فا عدل

، وهذا أمر ثل ل ، وال شتتتتتتبي  ل ، وليت كمثل  شتتتتتتع ، ال فع ذات ، وال فع صتتتتتتفات ل ، وال م  

 ." لمي  الفقي  والعامع، والل  أعيستو  ف
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 : 12( صتلبيت إبليت حم  الا  في كتاة  ) ابن الجوز اظ ام يقول عن  و  ا عن  وةت  ف

جمع أبو الوفا  بن عقيل أصتحاب  وقال لهم: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر " 

ونوا ، فإن رضيتم أن تكفي الياسية وعام الكالم(و مقدين )و ما  صمطا ين شمحيرين  والعرض

كونوا، وان رأيتم طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فبئت ما رأيتم، وقد مثلهم ف

 ". أف ى الكام بلهل  إلى ال كو ، وكثير منهم إلى اإللحاد

 حم  الا  )والذي  اب عن  ذ ب   يضممما  في آخر نيسممم   األشتتتعر مؤسمممي المذ   ونختم  نا ة

بانة قول أهل الحق إباب فع في )( الديانة اإلبتانتة عن أصتتتتتتول)حيمف يقول في كتماةم  حيما م (  

رة )وكان  متنليا  فتالكال ية اليرق ( وةممد  ن نقمد ونقض كمن  ةارين اليرق ارخرى ووالستتتتتتنتة

 : ن حيا  (كبيرة 

 فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعت لة والقدرية والجهمية والحرورية والراف ة والمرجئة،" 

ون وديتانتكم التع بهتا تدينون قيل ل : قولنا الذ  نقول ب  وديانتنا فعرفونتا قولكم التذ  بت  تقول

و  عن الصتتتحابة  التع ندين بها التمستتتك بكتاب ربنا ع  وجل وستتتنة نبينا علي  الستتتام وما ر 

والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصتتتتمون وبما كان يقول ب  أبو عبدالل  أحمد بن محمد 

)يقصتتتد التمستتتك ب اهر القرآن  درجت  وأج ل مثوبت  قائلونبن حنبل ن تتتر الل  وجه  ورفع 

ام م، ولما خالف قول  مبالفون ألن  اإلوالستتنة وخاصتتة فع أن القرآن كام الل  ليت بمبلوق(

الفاضل والرئيت الكامل الذ  أبان الل  ب  الحق ورفع ب  ال ال وأوضح ب  المنهاا وقمع ب  

مام مقدم وجليل مع م إاكين فرحمة الل  علي  من بدع المبتدعين وزيا ال ائغين وشتتتتتتك ال تتتتتت

 ". مفبم

 

 نكتيي ةحذا القد ...

قول نونمتمذ  عن اظرمالمة في  ذ  النقطة ارخيرة لكن اضممممممطر نا كليحا حتى ال يتحمنا  حد ة ننا 

 ... وننتقن اآلن كلى نقد  شحر تنم  ن  تنام اظل ات في المصر ال ديف.كاما  بغير دليل

 (...لتجريبعالعلم اتنم )
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 1(( قصور العلم التجريبي 6

 جهل الماهية، جهل الغاية

 

سنتكام اآلن عن كحدى   م  حا اص ال وا  التي يج   ن يكتسبحا  ي   او   و  ناقش  و تا س 

 ) و الممرفمممة عمو ممما   بمعنتتتاه الواستتتتتتعو مي  محممما ة التيريق ةين المام   لمممناعمم اظلم مممات

Knowledge والذي يشمممممما  كلي   التجريبع و المام  التجريبعو و المنحج  أحتد أدواتها( وةين(

 .(Scienceغالبا في اظنجاينية ةـ 

تمممما  عند المالحدة  :الممرفة والمام الواسممممع أحد وستتتتائلحيف ةمد ا كان المنحج التجريبي  و 

امام ككممن !! فممما يمكن  جرةتمم  فقط ل( لاممرفممة  و الوحيتتد الطريقوفي رغيممانحم اظعال ي  و )

 و ا  و غير ذلك ال يكون ةمام !! ...يكون عاما  

 :و ن  نا  يحمون  تن  سمية المالحدة وتي تحم اظل اتية الشحيرة

 :()والتي يترجمونحا كلى  نا  تدق المام لتخيي  ور  حا قايال   بالعلم أؤمنأنا 

I believe in Science  

 

عند   ن يو مون الناس ة ن )المام  رأوج  القصتتوالكشمم  عن  نقارفي عدة  فسممنبد   ما   ...وعاي 

معروفتة لتدى الفاستتتتتتفة و ي  وجم  قصممممممو     مرفمة كمن شممممممي  رريق و  فقطالتجريبي( 

جهل ( ال يرا نون كال عاى ً  كعادتهم دومالكن المالحدة )  والمفكرين والعلما  والمتبصتصين

 ةتاك الميا يم !! لب الناس لألسفأظ

  نبد  اآلن ةجانبين شحيرين و ما:وسوف 

 

 جهل الغاية

يال  خويتغذى  معارف اإلنستتتتانوةحا ا  قأ   ظري   فكرية ي  : ن كن حدن يقع الغاية مرفة 

وةحا  مأ كتاةة ارحدان ووضممع   مدارك  لألموروةحا  نمو   لالختراعاص واظنجا اص الستتابق

لك ذةن والنظرياص واليرضمممياص كذلك !! وكن   والياسمممية  والقصمممص  والت  ي   التياسمممير لحا

 :والذي ييحم  كن كنسان  ن تون  اقين  ال و و الغاية األكبر ن السؤال عن  انطالقا  

 !!؟ نا هناألماذا 
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( لوجوت  العلة الفاعلة(  و )الماد فحو ال يمني السمممممب  )  فاظنسمممممان عند ا يسممممم ل لماذا  نا  نا

 ن  لاممنى جود  األكبرالسؤال الو و يرنو كلى   ال ةالطبع  (وهع التقا  أبي  وأم  ثم والدت )

 .(السببية(  و  ا يمكن  سميت  ةالماة )الغاية!  و يس ل عن )؟لماذا  نا  نا :حيا  

 :و نا وقية لنتسا ل

) و  لماذا : من المام التجريبي و توا م   ؤ من لإلجماةمة عن كن ارسممممممئاة التي  ن  أن  ذا النوج

في  الماتية يتامسممحا ويت سممسممحا كارعمى  ن المام الذي يب ف في التياتممين ؟السممببية  و الغاية(

 ؟(لماذا أو الغايةقات  عاى  مرفة ) :الغرفة المظامة

 ...لتقري  اليكرة ةسيطا   وتعونا ن خذ  أاال  

والمأال  شممممحو  و تداول عند   (34)جون لينكتو و  قتبي عن عالم الرياضممممياص البريطاني 

 : كأر  ن كا   و يكر ة كأر  ن تو ة وخالتت  كاآل ي

 (الستتبب أو الغايةوةما  نك ال  مرف )  ررق عايك الباب و عطار كمكة  ن عمتك  ن شممخصمما  

موعة مجفقد  عطيأ الكمكة كلى   وةما  نك  جن عام  جريبي  التي  ن  جاحا  م تممممممنع الكمكة

 ( التي  ن  جاحا  م تممممنعالغاية(  و )الستتتتبب نحم  ن يب أوا فيحا عن ) رالبا   الطبيعة علما من 

 لكمكة !! ذ  ا

!! و نحم  ن ت س  أبعتتاد الكعكتتة وشتتتتتتكلهتتا الفراظعن ة ممف في كممان  ن الماممما      :وةمماليمممن

التي  م  خذ ا  ن الطبيمة والكا ناص و بيولوجيا   مكوناتهان ت س !! و نحم     ا  مكونتاتهتا كيميتائي

 ....!! و كذا في يائياال ية !! و نحم  ن ت سحا 

 :والسؤال

 !؟ ةدا الوسيلة و  الغاية( كلى  مرفة التجريبيةة توا حم ) ن سيصن  ؤال  الماما  

 !! مستحيل :اظجاةة

 !! تو ا   ال تب ع ألدوات العلم التجريبعرن  مرفة الغاية  و الوسياة 

 :و نا ي  يك الجواب  ن عمتك

ب  الغاية والسممم... كذن الذي نسممميت  في غمرة انشمممغاال ك !! لاحتفال بيوم مياد  نحا تمممنمتحا 

ال يب تتتتتتع للعلم ذلمك الشممممممي  الحمام في حيماة كن كنسممممممان ويحيمن عاى  غا   حداثنا اليو ية( )

 ...( !! وكذةواكل شع الذي ينعم ة  المالحدة  يمنت  لممرفة ) التجريبع

                                                           

ُ والكتاب تم اختصذذا   مع (حا وت  اإلل : هه د ن الالم الل )كاكل الامل ماتعلداُ من كتاب:  (14)

أقوى ب اهعن د. جون )م باسم: 2116ه ذذذ/1437عن لجون لع كس وصد  لم كة د ئه كتابعن  خ 
 .(لع كس
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سممممممى و و  ا ي و جريبيا   )و  ان سمممممب  وفا    اتيا   مبتنقا   اص  وفرق ةين  ن  قول  ن كنسمممممانا  

ى عقاب اإلعدام عل اص ةسممممممب   :وغاية  ن  و   فتقول  ن  مطي سممممممببا  وةين   (لة الفاعلةالع  ب

 .(الغائية و  العلة السببيةو و  ا نسمي  ) جريمت 

 

 جهل الماهية 

ولكن المجي   نا  ن  تواص   و ا  و ةالضمممبط ذات  صممم   جوهر وماهية ماوم  ن لكن شمممي  

لن و ال تهمها أصا   غا  ارحيان  !! ةن  ي في عاج   عن إدرا  الماهية  يضا  المام التجريبي 

و  ينا   .. كذا   تنا تمنع نحضمة عامية في تناعة السيا اص في ةالتنا.!! فمأال   تؤثر فع نتائجها

و  تنا  ن نيكك  لنتمام عن  كن شمممي  وكن  يصمممياة   المحر كلى  حد  عقد  جنا  السممميا ة و و 

  دور العلم التجريبع وأدوات  ورجال  يلتع :حناف  في  طوير  نبدج أام  و ن ةممد ذلك  لنصممممممنع

سممم  كان  ثم   اا جن   ثم البد  في  يكيك  جن     عاى حالت  السممايمة حيف سمميقو ون ةرسممم   وال  

م تي... كلى  ن .و كممذا  حتى ال يتم فقممد التر يمم  والنظممام لدجنا   ممما   كممن جن  وكعطمما مم   قممما  

 :و نا السؤال  طوير ةاليمن فحم كن شي  عن الم رر وعمن  أا  و ن ثم  

!!  ن شمممن  ي ت اسممة ؟(  ذا المو و  الذي فككو صتتانع ن شمممن كن  ا سممبق  ي كشمما ة كلى )

؟  ن ؟ماهيت ؟ ؟( تركيب )؟  ن شمن  ي  مرض لم ن الذي  ولى ؟(صمم ن )وذاص     ل بصية

 !!؟ كب   يكانيكيا مصنع م   كب  يدويا   إنسان و 

 :واظجاةة

 ( ال  حم !!الماهيةكن  اك المماو اص عن )

 !! ولم تؤثر على إنجاز العمل الماد  فع استبراا التفاصيل والتركيب للمحر 

 :واركأر  ن ذلك  ةن

ف قبل حتى الك يمكن  التما ن  ع كن شمي   مروف  ن  ن وكلى اليوم قديم الن  ذ ن اظنسمان  ن

 ع عشر وقبن  مرفة  ماو اص!! فالذين فككوا الم رر  نا قد يكونوا  ن القرن التاس عن ماهيت 

والبرو ونماص والنيو رونماص واليو ونماص والايبتونماص كل  كل  !!  م  ما اوا  ع اظلكترونماص عن 

 وكذلك !!  و ذ ا حا ( و م  تكون في ذا حاماهيتها( الم رر المختاية تون الكشممم  عن )أج ا )

سيم جوجوت )ولذلك افترضوا  هيتهاما و  لكنههايتما ن  محا الماما  تون  مرفتحم   قوة الجاذةية

 ...الجرافيتون حا ن لقوة الجاذةية( و كذا

 ةن ةكن شي   ن حولنا !!  كذن ار ر غير   صو  ةالم رر
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ن جحا  الكش  ع  يعملوكي   مكونات أ  موبايلفب  كاننا ة تواص المام التجريبي الكشم  عن 

( الذي تمم  و ا  ي ماهية) كن ذلك تون التمرض لـمممممم  يعملسمقط في ةالتنا وكي   تجستت

 .(اسم ، لون ، طول ، بلده، لغت  إلختيا   الشخصية  و الذا ية )

 ...والخالتة

( كن شمممي  في ال ياة  و معرفة. ليي  ن خصممما ص وال قد اص وال  تواص المام التجريبي )..ال

 اآلن.وسوف نتمرف عاى المنيد  ن ذلك   الكون
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 2التجريبي  (( قصور العلم7

 الوعي الذاتي، استشعار الجمال

 

 است عار الجمال

 سممموا   (الجمالالتي يصممم  ةحا ) األدواتكن  حد  تلة قصمممو  المام التجريبي  ي عدم ا تالك  

الجمال الذي نجد  في قصمممة  و  واية  و  جسممميم  و  كوين  و حتى لوحة  و  سممممة تمممغيرة !! 

 ....وتعونا نضرب  أاال  

 ن القصممماتممماص الو قية المكونة  ن خطور  قصممموتمممة و ن نياص وتوا ر  في يدر  جموعة

 كلى نفت هذه المجموعة بال تتتبطوقد  عطينا   و سممماحاص لونية  ختاية المسممماحاص وارشمممكال

 .كن  نكما في عمن  شكين ةحا   ا  رين  ضيع في عمر المام !! ثم شرج 

 فلما نتيجتك:

 .وارلوان والمساحاصلخطور فكانأ لوحة  ا مة الجمال  تناسقة ا

 وأما نتيجة الطفل الرضيع:

 .فكانأ  داخالص عشوا ية غير ذاص  نسيق  و  منى   دت

 والسؤال:

العلم سممتطيع فحن ي   ي كنسمان همعرفت  واستت تتعاريسمتطيع  ن جمال وقبح اليرق ةين النتيجتين 

عن  دن البمض! وقبن  ن يت ؟لدرجة الجمال مقياسا   ن يسمتطيع وضع  ؟ رجمة ذلك التجريبع

حاص ال ف ن  نار لو :قياستتها ماديا  التي يمكن  والعاقات الهندستتية فع النستتب التناستقاتةمض 

ليسممأ ثاةتة ةنسمم   تغيرة و تبالفهاوالحندسممية ةن المالقاص ال وفي النسمم   اتنم ةحذ  التناسممقاص 

 !! والمعنىبالجمال   يضا  ولكنحا  تسم 

 ...والشا د

 .لتجريبع وأدوات يقع خارا العلم االجمال 

 

 الوعع الذاتع

( ال يمكن  تممممد ا وال انطباعاتيا  و مطي لحا )شمممم( ذا ية  سممممتشمممممر ارِ أناكن ةداخن كن  نا )

الذي يظن الماتيون  نحم يخرجون ة   را نطاق القياساخ!! كنحا شمممممي   بالعلم التجريبع مأياحا 
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 ةي لما يجري في  اسمممتجاةة لبمضوالوتممم  الكيميا ي  و اليينيا ي  و الكحر الدماغ و  المخ ن 

! ! يجد العبارات المناستتبة لوصتتف لم حتى ولو  :( خاص يمرف  كن  حدانفعالارشمميا  !! كنحا )

 را  شتتتتتتعولن  مطينا ) لكنك  ةدا       كذا   ى   بوة الم   تستتتتتتارع دقات قلب قياس نمأ يمكنمك 

 ( النيماالص ذا يةماد ها ر ) ( ةما ي ي ة  اآلن ةاليمن !! فاروتمممماف الماتية  يا  ذاتي ووعيا  

 !! ال قياس لها بلدوات العلم التجريبعالوعي 

كال  ن  يمأن  حد جوان   و  قد اص    ذا الكالم عاى ةسممممارت  التي يمرفحا كن كنسممممان  ن تاخا 

وسوف نت دن عنحا ةمد   (م تكلة الوعع الصتعبة) :واحدة  ن  شمحر  شماكن الماتيين  ال و ي

د   وقد ق  (ح جة مار والمأال اسم  )  لاتقري   ا ا    أاال   اآلن  ننا سمنمرض كال  ة ذن الا  قاين

 :وفي  455-450تي ة   5 قم   12المجاد   في  جاة الياسية م0516عام  فرانك جاكسون

ف ة ي  األبيض واألستتتودرياة حيا حا و ما  لونين فقطفي غرفة  ن  مار  ن الماما  وضمممموا 

ارشيا    يضا  ال  مرض  تلف يونات وكمبيوتراتالمالم كال  ن خالل  ال  كتس   ية  ماو اص عن

و ي  ن خالل  ذ  التاينيوناص والكمبيو راص  سمممتطيع ال صمممول عاى   باألبيض واألستتتودكال 

 ا يشممممر ة  اظنسمممان عند  ؤية ارشممميا   وتممم  ( عنعملية( وليسمممأ )ن رية)  ية  ماو اص

 :والسؤال  لِدشيا ي ( التوتييالعلم التجريبع  صاة ) لحاترجم يكن ذلك و  والطبيمة وارلوان

 شكي  رة حمرا  !! فحن  (عمليا  )و  ص ةمينحا  :رول  رة في حيا حا لمار  م فتح ةاب الغرفة 

لم  :( ينتاةحا اآلن  ع  ؤية الاون ارحمرخاصتتتتتتا   شتتتتتتعورا  ( و )ا  ذاتي وعيا   ن  نار ) في  ي  حد

الذي لطالما قر    وارامأ عاي : ة يف يظحر  م  قصمممو    يوجد فع توصتتتيف العلم التجريبع

ةالاون ارحمر اآلن؟ ةن: وقد يختا  وعيحا ة   هذا الوعع الذاتع لديهال يتوصاستطاعت   عدمو

 عن وعي شخص آخر حس   ا ستمأا  ل   ؤية ذلك الاون؟

ي  و حج التجريب(  وضممح لنا  حد جوان  قصممو  المنجة مار ح  جة الياسمميية  و اليكرية ) ذ  ال   

( ألنااةن والاصيقة ةوجوتنا وةـمم ) الهامة فع حياتنايا  شالمام التجريبي و ن  عاجن   ام ةمض ارِ 

يل والطريق السبثم ةمد ذلك ي  ي الما د  و الماتي ليقول  ن المام التجريبي  و   الخاتة ةكن  نا

 لممرفة  ي شي  وكن شي  في الوجوت والمالم !! الوحيد
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 3( قصور العلم التجريبي (8

 مشكلة الوعي الصعبة

 

ذي ينعم ال التجريبع و المنحج  التجريبعفي المام  أوج  القصور ن  ال  لنا نستمرض  ما عدتا  

و ذ  المرة   ( ظت ار و مرفة كن شمممممي  في الوجوت والكونالوحيد الطريق ن   و ) الملحدون

 (م كلة الوعع الصعبةريبي و ي  ا يسمى ةـمممم ) منا واحدة  ن  كبر الممضالص   ام المام التج

The hard problem of consciousness   و تممممم اب المنحج  الماحد فرغم  ا ي اول

  أال    اولتحممك ال تب تتع ألدوات العلم التجريبعالكأير  ن ارشمميا  التي  لتفستتير قديم   الماد 

يظن كال حم في  كال  ن   فع المخ فقطعمليات كيميائية وفي يائية وكهربية  يسممممممير التيكير ة ن  

 ال ذوذ!! و و  ا ينتج لنا حالة جديدة  ن  فع واد  آخرو ا يمرف   تغر رين ضد ذلك  واد 

 .وعنات م لمجرت المنات ال لامام الذي يدعون دوظمائيتهم كش   دى  الفكر  اإللحاد  والماد 

 

 مثال....

الذي ييتما   البلطحيا نا الواقمية لتماموا  دى  نا التيكير ةمأال ةسمممميط  يحوم  ن  حيف سممممن ين

ا يمام كان  لدسممم  لاتموي  عاى الناس والبسمممطا  والما ة وغير المختصمممين الماحد  والماديون

نار حيف    عاى الكمبيو ر  و الحا   الم مول أوامر و  برمجةالمراحمن التي  تم ةحا  ي عماية 

عمليتتات ثم  نممار )  لممممن   ممداف  مينممة تبتتدمالمستتتتتتحتى  ن  و  المبرمج(  ن وعع وتفكير)

  فمأال    لذلك في  سمممالر الكمبيو ر  و الحا   الم مول (  جري  بما  كهربية وفي يائية وكيميائية

 ذا  المبرمجوةاليمن يصمممممممم   ةم حد ةرا ج الرسممممممم رستتتتتتمتة معينتةنريمد  ن الكمبيو ر كجرا  

 :لسؤالوا  بلوحة خابة ومعبر خرج لنا في  لي المستبدمينثم يبدج  و  و غير   ن   البرنا ج

 الكهربية والكيميائية والفي يائية و )التياعالص(  أبدع اللوحة من  نار  ي عاقن يقول  ن الذي 

 ؟الكمبيو ر  و الحا   الم مول سالر التي جرص تاخن 

 !! ةالطبع  ذا لن يوت  ةالمقن  ةدا  

   !!ف ةيطر   وةدا ت  خط  ذلك و دليسةن  تغر رين سيمر  ةن سيض ك الناس عاي  كما قانا

 ...واآلن

!!  بال تتتتتبط الباطلي عمون مثل هذا  :المالحدة و تممممم اب المنحج الماتي  و الياسمممممية الماتية

ة اكوال يوجد     :التي  قع في الم   و الد اغ اإلشتتتتتتارات ما  ي كال  التفكيرينعمون  ن عمايماص 

 ( !!وعع ذاتعجد شي  اسم  )( وال يونفت( وال يوجد شي  اسم  )عقلاسمحا )
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الذ  يجب أن يثق فع حدس  و غم  ن  ذا الكالم ال يسمت ق  جرت التمايق  ن اظنسان الماتي )

( كال  ننا ن    نا نقن فع مثتل هتذه المواضتتتتتتيع وال يغتر بمصتتتتتتطلحتاتهم وح تتتتتتوهم لبداع 

 ...(م كلة الوعع الصعبةاعترافين  حمين حول )

 يسممممير  ذ  ال الة الواعية  عن( الذ  ال يعترف إال بالماد  فقط) ص المام الماتياحيف  مجن  تو

( األنا) لتشمر  ةـمم  والتي  ستمر  م  رياة حيا   وفي كن  وق  وفي كن ل ظة  تاخن كن كنسان

اكة )  الواعية والمتذوقة والمسمممممتشممممممرة لكن  ا  اتقط  حواسممممم  الماتية   (35)(العقل و  قوت  ةم 

 ( الواعية التياألناوكذلك  ذ  )   ن جمال وح  وكرا ية  و  قن  ةمعنويفتمطي لحا انطباعاص 

كذ كي  ) حدود الماد  وواقع  المحسوسفيما يتخطى  البيال والتفكير آفاقيامي ةحا كن كنسان 

لذ اص الماتة في الم   و الد اغ  ن  يكر في  شمممميا   ي خا ج  نظو ة الماتة والم سمممموس  أن 

 ....ا   و المواق  التخياية التي لم  قع( و كذاالمستقبن و أن الجنة  و الن

 

 Daniel Bor دانيال بورالباحف  -0

 : دى  مضاة  ذ  النتيجة عاى المام التجريبي والمنحج الماتي يقول واتيا  

هنا  الكثير من الم اكل الصعبة فع العالم، ولكن هنا  م كلة واحد  فقط تستحق أن تسمع " 

جراما  3100. تلك الم كلة هع م كلة الوعع الصعبة: كيف لـ نفسها بـت "الم كلة الصعبة"

من البايا العصتتبية أن يستتتح تتر ذلك البليط من األحاستتيت واألفكار والذكريات والم تتاعر 

 ." التع ت غلنا فع كل لح ة من لح ات يق تنا... الم كلة الصعبة ال ت ال بدون حل

There are a lot of hard problems in the world, but only one gets to call 

itself ‘the hard problem’. That is the problem of consciousness—how 

1300 grams or so of nerve cells conjures up the seamless kaleidoscope 

of sensations, thoughts, memories and emotions that occupy every 

waking moment… The hard problem remains unresolved. 

 :المصد 

New Scientist: The Collection. The Big Questions. Vol I, Issue I, p. 51. 

                                                           

( الا ه هو َملكل الت كع  واتخاا األوام  والمواق  وال  اعاتُ وهو لعس ال  الاضو الان    15)

ال أس والمسذذذذذم  بالما أو الدمالُ  الا ه من ال اه )ع ه( أن م ع أو  ب ُ وم   الا اه الان عتم 
ب  الباع  ب  أو عتم تثبعت الهذذذذمال عل  ال أس ب     اللبس الخلعج  أو الحجاةنُ  اإل سذذذذان ل   

)ع ه( عم ا  من اتباع ه وات  كالحعوان مت  استثا تُ ول  ع ه عواةن ب  بعن الخعا اتُ وهكااُ 
الما أو  أما الما والدمال   ما األدا  األسذذذذذذاسذذذذذذعل الت  عامه الا ه من خالل اُ ولال  ع دما عتل 

 الدمال قد ع  د اإل سان ع ل ُ تماما كما عتل  جة  من المصباح الك  ب   ال ع تج ع   إضا  .
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   ....و  ا النقن اآلخر

 !! بالمنهج الماد  اإللحاد  نفس فحو اعتراف  ن  حد المؤ نين 

 

  Christof Koch كريستوف كوتشالبروفيسو   -4

 :حيف يقول

إلى حتتاالت ذاتيتتة، كيف تتحول الفوتونتتات كيف يحو  ل التتدمتتاغ الن تتتتتتتاط الكهروبيولوجع " 

المنعكستة من الما  ب تكل ستتحر  إلى بحير  جبلية محستوستتة طيفية اللون، فهذا لغ . طبيعة 

العاقة بين الن ام العصتتتتتبع والوعع تبقى محي ر  وموضتتتتتوع مناظرات ستتتتتاخنة ال تنتهع... 

لى من ور داخلع قد حطمم تفستير كيف يمكن لج   من الماد  المن ممة ب كل  عال  أن يحتو  ع

 " المنهج العلمع، والذ  قد أثبف فع مناطق أخرى كثير  أن  مثمر جدا  

How the brain converts bioelectrical activity into subjective states, how 

photons reflected off water are magically transformed into the percept of 

an iridescent aquamarine mountain tarn is a puzzle. The nature of the 

relationship between the nervous system and consciousness remains 

elusive and the subject of heated and interminable debates… Explaining 

how a highly organized piece of matter can possess an interior 

perspective has daunted the scientific method, which in so many other 

areas has proved immensely fruitful. 

 :المصد 

Koch, C. (2012) Consciousness: Confessions of a Romantic 

Reductionist. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, pp. 23-24. 

 

لامالم عاى  التقديمحوةالطبع  نار المديد  ن الم اوالص التي يسمممى المتصممد ون لامام التجريبي 

مشكاة ( عاى الالتفافات( و )أالعيبيق نجد  نحا كاحا )لكن عاى الت ق  (  ذ  المشكاةقد حلف نحا )

 و  شرجل القةن  كأر ا ير ك   غالطاص  نطقية تري ة  أن  غالطة )  نيسحا ال  كأر وال  قن

فيرد على سؤال آخر أو   (  ي  ن  ال يسمتطيع الرت عاى سمؤال  و  شكاة  مينةرجل خيال المآتة

 !! أن  قد ردللناس ليوحع  ً   م كلة أخرى ليسف هع محل الباف أصا

بتالتفتاعات الكيميتائية والكهربية كمما   ينما  نمذ قايمن  الوععوذلمك  أمن المذين حماولوا  يسممممممير 

 .والفي يائية داخل الدماغ
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ولنيسح   (36)في  ذ  النقطة  غم وجوت اقتباساص واعترافاص كأيرة جدا  ةصدت الن نطين عايكم 

 شمممممكاة ارحالم  و الرؤى التي  :التجريبي  ال و ي مشمممممكاة جديدة  بر  قصمممممو  المامل المجال

 ..  . ت قق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

تمت ا سذذذذت اد     ها  الماد  من ال سذذذذخل اإل جلعةعل والمت جمل من كتاب الداععل المسذذذذلم ( 16)

 ئذذه ت جمذذل م كة د( الح ع ذذل اإلل عذذلُ اللذذ ُ اإلسذذذذذذذالمُ وسذذذذذذذ اب اإللحذذاد)حمة  تةو تةس: 
 :م2117ه /1438

The Divine Reality ُGod, Islam & The Mirage of Atheism  
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 4قصور العلم التجريبي (( 9

 األحالم والرؤى التي تتحقق

 

 حدودهاو ن   ) ي الن ان والمكان( ال مكانكانما يمام  ن الماتة والذ اص  ي وليدة   قبمن  ن نبمد 

ولممذلممك يرفض   هتتذا اإلطتتار من ال مكتتان مماتي  و في المام التجريبي والمنحج الممماتي واظل

 أن الغيبياص  ال مكانية الحدود(  ذ  خاراالمالحدة والماتيون  ي حديف عن  ا يمكن  ن يكون )

دهم ال يمكن رصالتي يسممونحا  ا و ا  الطبيمة(  أن الا  والجنة والنا  والمال كة والجن رن  و)

 ن كن الوجوت  :ولكن السممممممؤال  و  دود ال مكتانيةالحتورنحم يخرقون  مذ   بتالحواس المتاديتة

سان ؟  م  ن  نار  ا يمرف  كن كن تنحصتر فع تلك الحدود ال مكانية)وحيا نا ن ن كبشمر ةاليمن( 

 ؟ ويعارض كل هذه الم اعم السطحية للملحدين والماديين نذ ةد  الخايقة وكلى اآلن 

خين ... و م  الخيال  و الت.نيسممم  المستتتتقبلالتفكير فع اظشممما ة كلى  وضممموج  و مالوا لنبد   ما  

 لامام التجريبي والماتي ؟ منطقيا   ن يخضع ذلك  لنس ل: لألشيا  التع لم تقع

 :فكروا في المأال التالي  اظجاةة ولكي نتخين  ما  

لن يبرا عن فكن  ا سممممممينتج عنحم  :فمحما تممممممنمنا ةحم  ن خاطاص  بيض ودقيق وما لمدينما 

 نةالمقسممممميكون ل  حدوت  :اص ةحاكن  ا يمكن  ن نتخيا   ن خاط  ا  ثاثة معات هذه الحدود مكون

في   ا  ن يمكن  ن نجد يو ا   :والسممممممؤال  عن حدوت  كوناص  ذ  الأالثة ةدا  لن  خرج  منطقالو

 ...؟!! نيي اظجاةة أناناس .  ن يمكن  ن نجد.!! حسنا   مستحيل :؟!! اظجاةة ليمونحم تطخا

 ....جمين جدا  

ويصمممممو ونحم عاى  نحم   التفكير والوعع والعقلعند ا يت دن المالحدة والماتيون عن   نواآل

ثم نجد   الخاتة ةحا ال مكانية( النا ج  ن  ياعن الذ اص في ال دوت الماد النشار ) ال يتمدوا  يدا  

كذ !!  (ا  يت موجودتبيل ما ل( و و القد ة عاى )حتى أصغر طفلييما  كن  نا ) جدا   ةسيطا   شميئا  

ود  ظير المرص و  ظير الموجود  على أرض الواقعن ن لدينا القد ة عاى  خين  اليين ارشيا  

 !! لم يعاينها أحد بحواس  حتى و  على أرض الواقع

  الجنة  الل   الجن  المائكةوجوت   ف ائيةكا ناص   ظريبةكا ناص   وحوشقات ين عاى  خين 

يقظين  سمممت ناكن ل ظة ك ن نسمممتشممممرفي كن ذلك  ون ن  كذاو   لم  قع مستتتتقبلية حدان   النار

 !! واحدا   مترا   نغادر فراشنالم  ونحن :ونامي ونرى ونسمع ونشم ونتذوق ونتكام

( ؟ ال مكانماتية )ةالذ اص الم كو ة  حدوت( خاراكي    أ  أن  ذ  ارفكا   ن ) والستتتتؤال:

 سممما   وي ام  ن  را ر في ال ية ) أال  ةتجرةة حسمم لم يب تتها من قبلكي   تكون  فكا  لإلنسممان 

 يسقط  ن  كان شا ق  و  و  و  و و و لم يمر ة ي  ن ذلك  ن قبن( ؟!
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 .كما شرحنا  ن قبن باللف والدوران والتهرب والمغالطاتوال نتوقع اظجاةة كال 

شتتتتتتبص ماد  ة عاتة  كان كييال   ن  ذ  المواق  فقط في الوقأ الذي  وق  واحد  ...كمن ذلك

وقع  ع الدكتو   صمممطيى   موت  و و  ا   رة  خرى ى اإليمان بالغيبيات وما ورا  الطبيعةإل

صت  ق( والعلم واإليمانالييديو  ن ةرنا ج  الشمحير )وكما ي كي في  ذا المقطع   (37) حم  الا 

 :(اإللحاد والماديةوكانأ  ن  سباب كفاقت   ن و م )  وقمأ ل  رؤيا مناميةالمجيبة  ع 

 

  حم  الا   مصطفى محمود ن  قطع فيديو ال اقة لادكتو  تو ة 

                                                           

مُ 2119م وتو      1921( الدكتو  مصذذذ    محمود تخصذذذص أم اض صذذذد ُ ولد    17)

م للالم وا  الع م ا الص، ُ ولك   عاش باض  تن عص      صو   أ كا  اإللحاد  م محبا كان اكعا
د اإل سذذان عن الل  كما    الهذذعوععل والوجودعلُ ولكن ظه قلب  ع بض الت  ت ان    األدعان وتبا

م عن الل ُ ولال  دا  عل  أكث  موائد األ ض    الا ائد واألدعان عد سذذذذ ا وع  أ  ع اُ إل  أن  بحثا
م بعن ال لسذذذذذ ل والدعن وال ك   91أع ن بصذذذذذحل اإلسذذذذذالم وال   ن ها  الم   عن علمُ ل  ق ابل  كتابا

حل ل من ب  امج  اله ع  )الالم واإلعمان( الان كان عااع مسا  كه عوم  411  ق ابل وال واعلُ ول
اث عن    التل اة المصذ نُ و غم سال ا الع  وحب  الكبع  للدعن وأسلوب  الس ه والهع  والامع  
م    ت اصذذذذعه دع عل دون     الكتابل و  د اإللحاد والمادعلُ إ  أن الباض عاب علع  خوضذذذذ  أحعا ا

ل جوع ألهه ا ختصاصُ ولاه أه   واقاتعن    ال  كا ت كتاب  )ال   ن محاولل ل  م عص ن( ا
مع أوائه عودت  لإلسذالم حعد تحمس لوضذع ت سذع ات عص عل من ع د  نعات من ال   ن  خ ج 
ب ا عن ماا ع ا الظاه   لألس  وا ت د  الكثع  من الهعوخ والمختصعن وقت ا مثه الهعا الها اون 

هذذذذل ب ت الهذذذذا ئ وغع هما حت  أن ال باات الحالعل من الكتاب قد تم حا  جة  كبع  م  ا وعائ
عن ال بال األول ُ وأما الواقال الثا عل        أواخ  حعات  حعد اسذذذذت ك  ما   حدعد الهذذذذ اعل 
عوم ال عذامذل ظ ذا م ذ  أ ذ  ع تح الباب للظلمل والمج معن من المسذذذذذذذلمعن   تكاب أن هذذذذذذذ   وهم 

إل  الهذذذ اعلُ ول د  د عهذذذ ات الهذذذعوخ علع  سذذذاعت ا. ومن أعمال  الخع عل الت  ت ك ا  م مئ عن
 مسجدام ه ع ام باسم أبع  )لك   اهت   باسم  هو(ُ وكال  م اكة  بعل لمحدودن الدخه  حم  الل .   
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  اةط ال اقة  ن اليو يوب:

https://www.youtube.com/watch?v=m2oFo4A4dRA 

 

 كذ لن  ينفي وج  المالحدة والماتي ينيد ار ر  مقيدا   الذيواآلن نم  ي كلى تمممممما   وضمممممموعنا 

  كن البشرية  مرف سنذكر شيئا   :( ولكنالبيال المستقبلع(  و )التفكيريقتصر ار ر عاى  جرت )

 با  ولكن غال  وإن لم يقع لكل منهم على حده بال تترور حتى وكن ار م وكن البادان وكن الناس 

ثم  يا مناميةرؤ ن  ي ام  و يرى  :و و ال ن وقع ل   ذا عاى قراةة  و  مرفة ةم    جمد شممممممخصمممممما  

دي )و ذا    فسرها ل  العالمون بمفاتيح تفسير الرؤى واألحام و كما   كما رأى تتحقق تماما  

 ( !!ةمد قاينآخر  عج  سنذكر  

ج  ( فيفقط كميناص جدا   جدا   عدت قاين جدا  و ي ) أشهر هذه المواقفوقبن  ن نسرت اآلن ةمض 

تيسير كن ل يستميتونالذين  الملحدين والماديين ن نذكر لكم   اولة التبرير السط ي  ن جان  

 :يقولون كذ  ال عالقة لحا ةالغي   و ) ا و ا  الطبيمة( حواد  طبيعيةشي  عاى  ن  

اتف لكن ت  أفكار خيالية من التع تقع فع النوم ي  جرت   ن  ذ  الرؤى وارحالم التي  ت قق

 .م التي نرا ا في نو نائاص ارحال(  ن ةين  أ  بالصدفة البحتة نحا   ققأ )

 : نواج 2و و  ن  ا يرا  النا م ينقسم كلى   و نا نرت عايحم ةحذا التقسيم البسيط

ال  الط  أال     ن حيا   فع هذه األيام و  ي تتغل  فع يوم  شمميا  يرا ا ناةمة  ن نيي  ا كان  -0

مب  الجوج قد ير الذي   اليق  الذي يسمممميطر عاى عقا  التيكير في اال ت اناص قد ي ام ةاال ت اناص

ذلك و و  د ي ام ةبمض  ياتينو   ق  اظشمراف والمتاةمة ق الرجن الذي يبني ةيتا    ي ام ةاركن

 .نا م

 

تمممو ة و كون في   التي ال  منى لحا الهلوستتتات شمممب   و ي ارحالم التي  أضتتتغا  أحام -4

 و ن  قول الا   مالى  ن الشمممي   وكامة ضمممغف  مني الخايط   قتطياص ال يرةطحا شمممي    دت

فمأال  رى  نك  ذ   . 22" ص  وخذ بيد  ضتتغثا  فاضتترب ب  وال تحنث" :عاي  السممالم أليوب

 طا تكما !! ثم  مران عاى تمممديق لك لم  ر   وحوشثم  ظحر   الجامعةلتقاةن تمممديق لك في 

 ة عاى ا ر كماثم  ساعد  الذي  اص  نذ سنواص جد !! ثم  اجآن كلى ةيأ  بتدائيةاإل نذ المرحاة 

رابط واحد وال يوجد  :تصتتتتتتعد وتهبط وتطيرلم  ر ما في حيما مك و كمذا   غم  نمك ختالتتك  نحما

ك  ا  حضمممر من الذين يالميسمممرفقد التبي عاى   !! ولغراةة  ذا النوج  ن ارحالم للموضتتتوع

ى .. كل. ا  آ   ن سبع ةقراص عجاف ي كان سبع سمانلييسروا ل  عاي  السالم  يوسف صر  يام 

 .لسالمعاي  ا يوسف( ليي لحا  يسير !! ثم فسر ا ل  أضغا  أحام نحا )   فقالوا ل آخر الرؤية

https://www.youtube.com/watch?v=m2oFo4A4dRA


  كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
      

- 66- 
 

The.Muslim.researchers 

و ذ   كون  ن   تصتتتتيب اإلنستتتتتان بالح ن فيما يكرهو ي  ؤلية  ن  شممممميا    رؤيا مح نة -2

 .  عاي  وسام في ارحاتيف الص ي ةالشيطان كما قال  سول الا  تاى الا

 

سوا  كانأ  ؤيا  حداثحا و شخاتحا    نا ةحذا الموضوج ي التي نمنيحاو ذ     رؤيا تتحقق -2

 فو يجاالدكما   يتحا ةمد  يام  و سممنواص )و ي ليسممأ ها رة  فتقع  ما ا   واضتتحين كفلق الصتتبح

Déjà vu  لخان في الوعي لا ظاص يت خر  ماديا  التي   مدن قبن وقوعحا ةأوان ويرجمون ذلك

ن و ب  لحا  يسمممير ا لدى كن     برموز وإشتتتارات و سممموا  كانأ   (38)في  اظت ار عن ال دن(

 .كما   ى و م  يسير ا ل  تقع  يضا  ف  ةالتيسير  و قر  عن  و مرس  الا  عاما  

 

 ...والسؤال هنا

 ! و ن؟(  ن ةين  ئاص ارحالم التي يرا ا اظنسممممان صتتتتدفةة ي عقن وة ي  نطق يقولون  نحا )

اه فيقع كما رأينحتى  خطي  كاحا ويصممممممي   وق   نحا  يلهامئات األحام بتفاصتتتتتتيرى  حدنا 

                                                           

( لألسذذذ  الهذذذدعد ه ا  ا  صذذذاه تام بعن الت سذذذع ات المادعل لمثه ها  الظواه  غع  ال بعاعل 18)

م كان من خعال م( لع اه أ   ه ا  ت سذذذذذع  و بعن الواقعُ  الم م ع د المادععن هو وضذذذذذع ت سذذذذذع  )أعا
م بالم  ُ ول هخا مثالعن سذ عاعن ه ا باإلضا ل  )علم ( للظاه   ال ال عل وا ت  ُ وهاا لعس صذحعحا

ج عل الاجوة إل  مثاه ال لى واألحالم الت  تتح  ُ المثاه األوه هو ظاه   الجاثوم أو متالةمل ال
Old hag syndrome و ع ا ع ع الهخص قبعه  وم  ضحعل لحالل من الهله الكل  للجسم ما عدا ُ

م لهذذذاو    الاع عن    ُ وعهذذذا   ع ا بالخو  الهذذذدعد أو م لادم قد ت  عل  الكالم أو الح كلُ وثا عا
الل باد ثوا   أو األكعد بهن ه ا  َمن هو بجوا   عسذذذذذخ  م   )جن أو هذذذذذع ان(ُ ثم تةوه ها  الح

دقائ ُ وألن الالم المادن   علمن ب ا  األهعا    د وضاوا ل  ت سع ات من خعال م مثه: أن الجسم 
م لما ع ا     األحالمُ  الان عحدد  م باد ال وم حت    عسذذذتجعب ح كعا ع ع    حالل من الهذذذله  العا

 ا ُ ع  هاا الهله    حعن تتح   ععه ا هو ا ستع اظ  جه  لسبب ماُ  عكون الجسم   ةاه تحت تهث
وه ا  َمن قالوا أن ال  عحدد  تعجل الض،  كثع ام عل  جة  خل  ال أس أث ا  ال ومُ الاجعب ه ا 
أن هاا الت سذع  الخعال     وادن وما عحدد    واقع الجاثوم    وادن  خ ُ حعد أن الهذذخص لم 

من الهذذذلهُ وكال  أغلب م   ع ام عل  ظ    عدخه    ال وم باد حت  ع اه أ   دخه    ها  الحالل 
أصذذالم حت  عكون ه ا  ضذذ،  خل   أسذذ  !! به وقد   تتك   الحالل    حعات  م   أخ ى أو ت ع 
عد  م ات وت ت   )مما عده عل  أ  ا لعسذذذذت م ضذذذذعل(ُ وأما المثاه الثا   وهو ظاه   الدعجا  و 

Déjà vu   جه     وس  موق  ما تتوقع ما سع اه أو  )وتا   بال   سعل هوهد من قبه(ُ وه  أ 

ُم وألن الالم المذذادن كمذا قل ذا ع  ض كذذه تخ   لحذذدود  سذذذذذذذعحذدد باذد ثوا  ُ وبذال اذذه ع ع تمذامذذا
م وهو أن وع  الهذذخص     الةمكان الت  تضذذا     موضذذع ح جُ   د اخت عوا ل ا ت سذذع ام أعضذذا

البصذذذ ( وأن هاا التهخ  هو ما عجاه ها  اللحظات عتهخ  قلعالم عن اسذذذتجابت  الحسذذذعل )السذذذماع و
الموق  وكذذه ذذ  عتم إعذذادتذذ  م   أخ ىُ والح ع ذذل أن كذذه َمن عحذذدد ماذذ  هذذا  الظذذاه   عا   أ ذذ  
سذذذذاعت ا   عتاك      ما سذذذذعحدد    ها  اللحظات والثوا   به: عتاك  ما ا أ  ا   ها بال اه    

أ     ها بال اه من قبه ولك    سذذذع ا كما   وم  من قبه أو قبعه  وم  أو باعد  وم ُ أن عتاك  ما ا
 ع س  ال اس باض أحالم م ع د ا ستع اظ. المهكلل ه ا أن ال اس ت  ه ها  الت سع ات ب،ع  تح  .
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والتع بالمناستتبة قد ال تراها فع وار اكن )والمواق  والكاماص نيي ارشممخاص ة!!  بتمام تماما  

 ؟!!  ن  ذا الكالم يمأ لامقن والمنطق ةصاة!!(  قبل الحلم حياتك أصا  

وبين الناس بتلك األكاذيب السمجة التع  تلكيد الهو  بينهمكن المالحدة والماتيون يصرون عاى 

 !! يعرف  كل الب ر يبترعونها لينكروا شيئا  

 يسمممممميراص الماتيين خياال  والتي يخترعون فيحا سممممممينا يو اص الخروج عن ةمن وحتى في  كأر 

رغم  نحا افتراضاص لم  صح  جريبيا  وفق  نحجحم ف ) أن قصص و فالم الخيال المامي(  الن ن

 نحا  يضما   صطدم ةتر ين الرؤى وارحالم !! والتي يستطيع ةمض الناس استنبارحا الماتي  كال 

عايحما السممالم و م ن اشممتحر ةذلك  ن التاةمين  و  محمدونبينا  يوستتف)وقد فمن ذلك سمميدنا   نحا

 دل عاى  ن ار ر ليي  الرموزحذ  ف   حم  الا  وةشممممحر   ي ضممممرب المأن( محمد بن ستتتتيرين

رأى األشتيا  كما هع فع المستقبل على طبيعتها رن  لو خرق لان ن لكان   مجرد خرق لل من

يمني ةدال   ن  ن يرى  اك  صمر في  ؤيا  المجيبة سبع ةقراص سمان ي كاحن  .وليستف بالترمي 

سممبع عجاف  كان سمميرى ةاليمن  حوال  صممر في المسممتقبن  ن سممبع سممنواص خير يمقبحن سممبع 

فع  لم يكنعاي  السمممالم في   ويا  لرؤيا  ةشمممي   يوستتتف سمممنواص جياف وشمممدة  ةن ولقد جا  

 و و  ن  سي  ي ةمد السبع المجاف عام في  يغان الناس وفي  يمصرون. الرؤيا أصا  

 ....األمثلةعاى المموم لن نطين  كأر  ن ذلك  ولنبد  في سرت 

ن ك  نكن البشمممر عند  مستتتطور  ومقبولةلنرى كي   ي  التاريخوالمواق   و ي  نأو ة عبر

 :تاريخ شعوب كاملة وحروبةن ولحا وقا ع  اموسة في   وحديأا   قديما   انبادالو اصأقافالوم  ار

 

عونية  ن الير بردية شتتتيستتتتربيتع ن  قدم  ا سمممجات  البشمممرية في   وين و يسمممير ارحالم  -0

 .ق م( 0716 :0550) 04ارسرة 

 

. حتى جمما  ذكر مما في .نممة  مما ممةوعنممد اظغريق كممذلممك كممانممأ الرؤى والمنمما مماص   تممن  كمما -4

 .أخيل وهرقلو  ن  م   أن  أجا ممنونووقوعحا لبطاحا  أسطور  اإللياذ 

 

ك  ي ولمن  ن  قدم ذل  وفي الحند كذلك اعتبروا الرؤى المنا ية  سا ن ا صال عاوية ةالبشر -2

 .(أترافافيدا خطورة  ن القرن الخا ي قبن الميالت  دعى )

 

كمذلمك في  مدينة النج  ةالمراق  . حيمف وجمدوا  خطورما  .افمدين القمديممةوكمذلمك في ةالت الر -2

  تمرض لإللحام لابشر  ثنا  ارحالم ! آشور بنيبال رجع لمحد اظ برارو  
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 ؤسمي عام االجتماج ال ديف ةخبر   اظنسانية الكبيرة وحياتيت   ابن خلدونولذلك كا  يرى  -5

!!! )وفي حديف  مدر  من مدار  الغيب : ن الرؤيا حا(( المشممحوت ل  ةالتجريبية(( و))العلمية))

 .ة(ا  ن النبوجن   ن سٍأ و  ةمين جن     ن الرؤيا الصاتقةةاليمن عن النبي  البخا ي وغير 

 

 .(سقراط  الرؤى لمالم الغي  ) أن فييحم   ن كان ينس  وحتى في  و وةا -6

 

في كير )ةال ن األمم المؤمنةاتحا كن التي  قب األنبيا  والرستتتتتلف ذا جئنا كلى قصمممممص ووقا ع  -7

يا اص الناس  ا حاقبا لو كانأ  ست ياة  و  ت دن عن شي  ال يمرف  الناس ةالتجرةة  ا كانحين 

 أم  ؤيا  حنار  فتاى الا  عاي  وسام والمسامين محمدفبالنسبة لإلسالم ولانبي   ( غم اختالفحم

ن آلذان كطريقة لجمع المساميل الل  بن زيد عبد ؤيا كذلك و  حينما حماأ ة  كما قصمتحا السمير

لنيي الرؤيا  و اآلخر  عمر بن البطاب نحا  ؤيا حق ثم قص  النبعوقول  لاصممممممالة في المدينة

 ؤيا  يضمممممما  و  في نيي الايامة )وال مديف تمممممم يح  وا   حمد و ةو تاوت والتر ذي واةن  اج (

  كما جا  في السممممممير كيا  في ةد عممة النبي و ي في  كة لحنيمة ال عتاتكتة بنتف عبتد المطلتب

)وال ديف في البخا ي  في  مرفمة  كان السمممممم ر الذي سمممممم ر  اليحوتي ة  النبع  ؤيما نمار و

 دعيي النبوة )وال ديف في ت يح  سام  العنستعو مستيلمة الكذابو ؤيا  في هحو    وغير (

ن في غنوة المسامي و ؤيا  في قتاى  وغير  وفي    وين سموا ي الذ   في يدي  ةحذين الكذاةين(

 .  عايحم ضوان الا النبي لصحابة ؤى  كذلكوغير ذلك كأير و  كما في السير وفي    وين  حد

 

فرؤيا  عن سممجوت  ةي  و    و خو   ل  والتي   ققأ في   عاي  السممالم ليوستتفو  ا ةالنسممبة  -1

مان اص السعن السبع ةقر ملك مصرو ؤيا   الاذين قصما ا عاي  صتاحبع الستجنو ؤيا    صمر

 ....الال ي ي كاحن سبع ةقراص عجاف

 

 .عاي  السالم إبراهيملذ اب  اك  عاى يد ولد يولد فكان  النمروذ ؤيا الماك  و نار  يضا   -5

 

 .عاي  السالم موسىفكان   ةنوال  اك  عاى يد ولد يولد فرعونو أا   ؤيا  -00

 

 .اليمن قبن انحيا  سد    ب حاكم عمرو بن عامرالماك الشحيرة عن رؤيا الو نار  -00
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 .فوقع ذلك فقي  المجوس اليرس( ةنوال  اك كسرى وتولتحم ي ) الموبذانوكذلك  ؤيا  -04

 

)والمحد القديم  اي  ةالرؤى التي سممممموا   لحا دانيالو  وين النبي  ببتنصتتتتتر ؤيا  و يضممممما   -02

مثل هذه الوقائع التع ل بقبول الناستمممممم مأ  و كمذةمأ كال  ننما ن ماجج المالحمدة والماتيين  نا 

 لنبعل(  ع المام  ن حقيقتتة وجود الرؤى التع تتحققل مرفتحم  ي  عبر آالف الستتتتتتنين نحكيهتتا

في  يقول  ن    ى كذا وكذافشديد التر ي   ن  ن يكذب  حد  تاى الا  عاي  وسام حديف ت يح

   يقول كما في ت يح البخا ي: يئا  المنام و و لم يرى ش

 .(39)"أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل) ي    ر يوم القيا ة(  لفيره ك   ن تحلم بحلم لممَ " 

 

 ن  فكان  ذا الشي   لنوال  اك  ةسمب   حد شميوخ المساجد البليفة الفاطمع العاضتد ؤيا  -02

 عند ا رحر  صر  ن اليارميين البارنيين. لذلك فيما ةمد صاح الدينتافمي 

 

 .كلى  صر وأم عاي  السالم و رة  ة   المسيح ةوجوت خطر عاى يوسف النجار ؤيا  -05

 

ر ن لحا كان ي  والتي ) رومافيسرو  ل  ة ن  سيماك   ة ن  يرضع  ن     يوليوس قيصرحام  -06

 .عايحا وتا  ك برارو ا  ةاليمن . فنح  عاى  و ا وفت حا .ةذ بة  رضع  ريالحا(

 

 عاى يدل   يضمممما     ى حاما   بالهاني ن  ماكستتتتيموسوفي المقاةن يروي المؤ خ الرو اني  -07

و ن  سمميصممير كال ية الممالقة التي   طم كن شممي  يق    التي كان يكر حا غنو  و ا وكيطاليا

 .وةاليمن تخن كيطاليا و و ا واستولى عايحا ...ذلك هانيبالفيمن   في رريقحا

 

 وكان عاىالمؤ خ اظغريقي  هيرودوتوالتي ذكر ا  زيدكسع ؤيا اظ برارو  اليا سي  -01

  ثر ا  ول ك برارو  فا سي يغنو اظغريق !

                                                           

والهذذذذذ عال األخا بحلم أو  ولال  مالوم أن الالما     اإلسذذذذذالم   ع بلون    األحكام وال   ( 19)

م ل ُ ولكن  لعا ألن َمن كان حت  لو كان من أصدق ال الما  أو الهعوخ وأصلح م حا ُم لعس تكاعبا
لك    عتم  تح باب الكاب    الدعن باسذم الحلم وال لىُ     عمك  م ا سذذتئ اس ب أن ما وما جا  

جل لل صه    مسهلل.      لعا موا  ل ل ُ ولكن لعس األخا بال لعا دلعالم    حد اات ا أو ح 
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ي الكتيبة ف عاتيا   ( حيف كان جنديا  كفاحعالغريبة والتي ذكر ا في كتاة  الشحير ) هتلر ؤيا  -05

 وقد   ى  ؤيا  نعجة و ي  ن   دفونا    م0507البمافما ية سمممممماعتحا في ال رب المالمية ارولى 

 وعا  فاما استيقظ  ين  والد ا   سين ةغنا ة  ن تد    صحر  أ  كوام  ن التراب وال ديد المن

فمضمممى   ولكن  لم يسمممتطع النوم و حي ةضممميق   ن حول  في الميدان ئوجد  ن كن شمممي   ات

  حيف فج ة ةد ص القذا    نحال عاى المنطقة  ن حول   يتمشمى كلى المكان الياتن ةين الجيشين

   كلى  خب   الذي  رك  فام يجد فمات  سرعا    د   ن   سمقط   ن شم ثم تموص انيجا  شمديد قريبا  

ن في   و ى  دفونين   أ  كوام التراب  ركأ كن      ا  حيرة عميقة  ن  ثر انيجا قد حاأ  كذ 

   ن حيا   غير عاتية هتلركما   ى في  نا   !! و ن يو حا وقد   ى   ما ا   :وال ديد المصممحو 

 كان !!و ن  قد اختير لمحمة كبرى !! فكان  ا 

!! ولكن  الرؤى واألحاميق  و ا  ا ةمض  اكت تتتتافات علميةةن و نار ةمض المروياص عن 

 :ن يشا (  أن)يمكن الب ف فيحا لم   التلكد منها بعدلم يسمينا 

 

كي  التوتمممن لممرف  التر لماني في عام الكيميا  الذي حاول رويال  ارسمممتاذ ار فريدريتش -40

م اسمتطاج  ن يكتشم   ركي   ذ  الماتة ةمد 0150وفي سمن    ن ينترا  ميثيل بالجنيئي لمات  

 جموعممة  ن الصمممممميغ  تشيفريتتدر!! حيممف   ى  فع الحلم ن جمما  مم   ؤيمما  ركيبحمما الكيميمما ي 

ثم   ى الأمبمان يمض ذيا  !! ةينما ان صممممممر في   الكيميما يمة  مدو    مام عينيم  عاى  يئمة ثمبمان

 !!ن ية  شير كلى  ركي   اتة البننيتيغة كيميا  نا  التجوي  الم يط ةالأمبان  ن الداخن  كو

 

 خترج   من الكرياص )و و كرا  يسممممممتخدم في الميكانيكا ي من تاخا   جيمت واتو  ا  -40

 ن  يسممممير   أ  المنامكرياص  ن الرتمممماص( فقد جا    فكرة  ذا االكتشمممماف ةمد  ن   ى في 

ة ف  ذا ار ر ةالتجرةة وجد  ن   طما  ثقيامة  سممممممقط عايم   ن كريماص الرتمممممماص !! فمند ا 

الرتاص المنصحر ةاليمن كذا سقط  ن ا  ياج كبير يمكن  ن يت ول كلى  جسام تابة تا رية  و 

 كراص تغيرة !!

 

ياة ذاص ل حلم ن   : خترج  اكينة الخيارة في القرن الأا ن عشمممر فيقول إلياس هاوسو  ا  -44

  عاى  يئة شممكن المين !! وقد  وحى ل  ذلك ولكن   ح فت ة في  عال  ة شمخاص ير ون   احا  

 ةالمكان المناس  لوجوت اليت ة في كةرة الخيارة  ثنا   صميم  لماكينة الخيارة !!

 

  و اسمممتطالج  و ن االسمممتطالعاص التي ذكر حا الكت  المحتمة ةتسمممجين  أن  ذ  ارشممميا  -42

و جاب عن  حوالي  ..وفمبرالاندنية في شمممممحر ن الصتتتتتندا  تايم م الذي  جر    جاة 0565عام 



  كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
      

- 71- 
 

The.Muslim.researchers 

جا ة  شا ر في ةمض    كما كريستوفر إيفان وقد عاق عاى نتا ج  الدكتو    ألف شبص 15

اليروقاص ةين الرجال  وكان  ن   م  ا  شمما وا كلي   و   ن جا مة شمميكاغو ريبت تتافنالدكتو  

 :حيف كانأ ةمض نتا ج االستقرا  كالتالي والنسا  !!

 ساعاص يو يا 1 :6نا ون  ن الناس ي ثلثعحوالي  -

 ساعاص 1ينام  كأر  ن  الثلث الباقع -

 ساعاص  2ينا ون  قن  ن  % 4 -

 يتذكرن  حال حن  فضن  ن الرجال النسا  -

  كأر  ن النسا   يستمتمون ة حال حم عمو ا   الرجال -

 في  حالم النسا  عنحا في  حالم الرجال الكوابيت نتات  -

 (%47 :%20لدى النسا   كأر  ن الرجال ) البحارلك التي  دو  حول وكذ أحام القلق شيع  -

 لدى الرجال عنحا لدى النسا  األحام الجنسية نيد  -

 من الم تركين فع االستقرا  قالوا أنهم حلموا بلشيا  فع المستقبل وتحققف ! % 15 -

  ن المشتركين  كر ص لحم  حالم ةمينحا % 85 -

 ةينما حامأ قاة  ن النسا  ةذلك  المأو  عاى واةن  ن النقوت ن الرجال حاموا ة % 15 -

  ن المشتركين يتكامون  ثنا  النوم % 75 -

  ن  ؤال  يمشون  ثنا  النوم !! % 15 -

 

 كلى  نا  نتحي  ذ  الجولة القصيرة...

 و  زمائ  و  جيران  و  أقراب  و  معارف  ن يمذ م  ويسمممممم ل  قتار  لكامنتاوالبماب  يتوط لكمن 

التي   ققمأ لحم ةاليمن. ثم يقا نحا ةتيسمممممميراص المالحدة  الرؤى واألحامعن ةمض  صتتتتتتحتابت أ

 والماتيين المتحافتة كما شرحنا  نذ ل ظاص.

 واآلن....

 ؟مادية و تجريبية  ي ةاليمن  ن تعا م المام التجريبي نيس 

 ؟كيلهم بمكيالين فيو غم ذلك يتقبا  الماما   وماديا   ما ال يمكن إثبات  تجريبيا   م فيحا 
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 5(( قصور العلم التجريبي 11

 قائم على ما ال يمكن تجربته أو رصده !!

 

 لكن  غرو  ةالمام التجريبي ويريد  ن يمأن لاناس  ن  السبين ضتربة فع الصميم مد  نقطةال و ذ 

 !! و ن  ال يؤ ن كال ةكن  ا يتم  جرةت  و تد  والت كد  ن   ما ا    ( لاممرفةالوحيد)

 لم يجربها أو يرصتتدها أحد( في المام والتي المفترضتتةلن نت دن عن عشممراص ارشمميا  ) حيف

 أممن جسمممممميممماص القوى ار ةمممة )القويممة والضمممممممييممة  بتتآثتتارهتتاوكنممما )اسممممممتممدل( عايحمما الماممما  

ا  )سو الم لمةوال الطاقة  السودا وال الماتة   والكحرو غناريسمية والجاذةية(  و  ا يسمتجد  نحا

 .ال... ...ال  كل  األكوان المتعدد وال  الفائق التناظروال  األوتار الفائقةوال ت أ  م ال( 

  :ةن سنقا  الطاولة عاى المغترين ةالمام التجريبي و نحج 

 !! من داخل العلم التجريبع نفس 

ك و غم ذل  ما ال يمكن رصتتتتده وال تجربت كي  يمتمد  ذا المام والمنحج عاى  و مالوا نرى  ما  

 ليرفضوا ة  غيبياص الدين !! على كل شع  فع الوجود كما  حَ المالحدة والماتيون  جما ي

 

 إعمال العقل

د )يسممتخدم ال واس( يتمأن في الرتمم عملعشممق   شتتقانكانا يمام  ن المام والمنحج التجريبي ل  

)يسممتخدم  حا اص المقن غير القاةاة لاقياس والتجري ( يتمأن  عقلعوشممق   والمراقبة والتجري 

 في االستدالل ووضع اليرضياص واالستنبار ثم التنبؤ والتمميم !!

 ....فمأال  

ثم    وال لرتممد ا حواستت فيقوم ةاسممتخدام   دراستتتهايمك  المالم عاى  : نار ها رة ربيمية  ا

لممكنة ا الفرضتتتيات ن وضمممع  عقلعثم ي  ي جن    عمن  جرةة لحا و راقبتحا لتسمممجين البياناص

الذي اختا    ةالتيسممير ؤالتنبثم   ثم اختبا  اليرضممياص المطروحة  ستتتداللواال  لتيسممير الظا رة

ليرى  ممن سمممممميقع في كممن  رة  م ال )رنمم  لو وقع كممن  رة يمني تمممممم تمم  كلى اآلن عاى ارقممن 

تقع فيحا  ذ  عاى كن  رة س النتيجة تعميمييترض  :ثم ةمد انتحا  كن  ا سبق واجتيا    كتيسير(

 . شير لذلك ةتيصين  كأر ةمد قاينوسن   ستقبال   الظا رة

(  رن المحستتتوسالتي اسمممتخد حا اآلن  ي خا ج ) األدوات والمهارات العقليةو ماوم  ن  ذ  

  حما. ( الماتيين و ياعالالمخ والدماغالمام التجريبي كما   ينا ال يستطيع الت رر خا ج حدوت )
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 البدهيات العقلية

نا كليحا التي  شممر البدهيات العقليةرا حم قا مة عاى ابنسممت ن كن حسمماةاص الماما  وا :الغري   نا

)و ي ارشمممممميا  المماو ة لكن كنسممممممان عاقن ةال  اقين وال  مايم وكنما ةاليطرة وال   ن قبمن كأيرا  

 البدهيات. فحذ  .و كذا 5 كبر  ن  5 مرفة  ن   و 4=0+0 مرفة  ن  :  تماج كلى كثباص( فمأال  

يسممممممتخممد حمما الماممما  في  ممماتال حم وقوانينحم  :ةممن لى برهتتانوال تحتتتاا إتمممممم ي ممة في ذا حمما 

 !! بدون الحاجة إلى برهنتها رياضيا  وحساةا حم 

 

 افتراض أن الكون موضوعع

خل قبل أن يدلدى كن عالم  و ةاحف يسممممتخدم المام  و المنحج التجريبي  أستتتتاستتتتعو و افتراض 

في  للفهموقاةن   تممممال   ستتتتةللدراقاةن  :!!  ي Objective موضتتتتوعع ن الكون و و  معمل 

  ظير متتدعوم بتتالحواس غم  نمم   :عاى  ي  جرةممةستتتتتتابق عقاي  افتراضارسمممممماس !! و ممذا 

ير يحا رين ةمشموا ية لد اسمتحا واستخراج  مثا  كومة خردوات فاظنسمان الماقن لن يمك  عاى 

 ترضمممم  فيو ذا  ا يي   ن ارشمممميا  المنظمة األن مة والقوانيننظام ي كمحا !! لكن  يسممممتخرج 

 .ال شي  ؟( ا  تجريبيالستخراج عشراص القوانين  ن  !! فما الذي  كد ل  ذلك ) قبل دراست الكون 

 

 االفتراض االستقرائع والتعميم

  جو ي ةمد انتحا  التجرةة والخروج ةالنتا   و ي النقطة التي قانا  ن ل ظاص  ننا سممنتوسممع فيحا

تصتتتتتتلح للتطبيق على كل الحاالت  مذ  النتا ج  ن  يفترضتتتتتتوننجمد  ن المامما  والبماحأين حيمف 

 انت ام ستتتلو  األشتتتيا  باطراد!! ييترضمممون  الم تتتابهة فع الماضتتتع والحاضتتتر والمستتتتقبل

Consistency  ثبات القوانين!! وييترضمممممون Persistency   فعالية العاقات وييترضمممممون

ميم النتائج تعذي يتم في  لاتمبير عن ال قا ق واالستقرا اص ةالشكن ال تو ا   Efficacy الرياضتية

 غم  ن  ال يوجد ةشممممممر واحد ينعم  ن   مكن  و  نفت الستتتتتتياقى كمن ال ماالص في عا الواحتد 

 في الوجوت  و المالم  و الكون !! كل الحاالتسيتمكن  ن ) جرةة(  ذ  النتا ج و )اختبا  ا( عاى 

مرة ولو لفي  ذى  أال  وقع  فكن  ن اظنسممان وال يوان كذا  فطر الجمين  نا  ن ذلك التمميم  و 

 !!   بعدلم يجرب  بنفس غم  ن    نيي السياق ةمد ذلكفيحا ف ن  يتجنب  في كن  رة يرى   واحدة

 

 الن امعج  دائم من داخل 

عند ا  ت دن عن ت اسممممة نظام  ا  ن  يختا   ما ا    كن الكالم عن ت اسممممة نظام  ا  ن خا ج 

 حما سممتجتحد و  قق  ن نجاحاص كال  ن  سممتبقى الرؤيا  ( !! كذأ  وأنف نفستتك ج   في تاخا  )
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  فلستتفة العلمرالما كنأ  نأ جن   ن النظام !! و ذا شممي   سمماسممي في  ( تو ا  ناقصتتةالكا اة )

وكنممما يسممممممتمتمون ةخيمماال حم   لكن المالحممدة والممماتيون ال ي بون ذكر  وال حتى االقتراب  نمم 

والبسممطا  لدسمم  والتي  صممو  م في تممو ة  الناسيداعبون ةحا  شمماعر عا ة التي  و  نيا حم

ل  إعن الوجوت والكون !! و ن اظنسان سيصير ) ( يو ا  ا  الحقيقة المطلقةالذين سيصاون كلى )

ن  ةن وينشمرون ذلك في الكأير  ن ارفالم ارجنبية والمسماسممالص ةالا   ن الخذال ( والمياذنفست 

يرا   ع تس جماة  تكر  كأ اإلنستان السوبر الكاملر و صموي تعمد ذكر هذه األمور فيهاالتي يتم 

  وذلك في سممممينا يو اص  د وسممممة جدا   ما ا  كما يروجون لاشممممذوذ أصتتتتبح إلها   ن كنسممممانا   ا 

 ( !!تللي  اإلنسان) و( أنسنة اإلل )الجنسي  كذن  ي تو ة  ن تو  

وعاى   سر )كن شي ( و المماتلة التي سمتي (كل شتع ن يتمتم ةنظرية )وعاى   س  ولئك كن    

في  ؤوس  تاةمي   يدس ستتتتتتموم اإللحادو و في ال قيقة  إعاميا  ن اشممممممتحر   س  ؤال  كن    

  .غير مو ميت يو كاكوو نيل ديغراس تايسونوالمخدوعين في  ةمأن  ذا الكالم الممسول  أن 

 نة نوةن  حد اليا نين ةجا Max Planck ماكت بانكو ا  و عالم اليينيا  ارلماني الشمممممحير 

 :(إلى أين يذهب العلميقول في كتاة  ) ن رية الكمم و ن  ؤسسي 0501في اليينيا  

لم الطبيعع ال يستتتطيع حل اللغ  الم طلق للطبيعة، وذلك ألن  فع التحليل األخير نكون نحن "  الع 

ن الطبيعة، وبالتالع ج   من اللغ  الذ  نحاول حل   ." أنفسنا ج   م 

Science cannot solve the ultimate mystery of nature. And that is because, 

in the last analysis, we ourselves are part of nature and therefore part of 

the mystery that we are trying to solve. 

 المصد :

Max Planck. (1932). Where is Science Going? New York, NY: W. W. 

Norton & Company, Inc 

ت اسمممممة المالم عاى  سمممممتوى الجسمممممميماص و و ) عالم الكمولمن ةمض المطامين عاى غرا   

  ( في  ذا المالمكراصدالمكونة لاذ ة وارتغر  ن الذ ة( يمرف  دى ارعاجي  التي  واجحنا )

 !! تغير النتيجة حسب الرصد : و ةما يمكن  سميت 

لن ر اكذا  م  كجسيم تصمرف  تمغر  كوناص الماتة   ال تق الم دوا ال تهير في  جرةة  فمأال  

 !! كموجات تصرف    ديدا   ال يتم الن ر إليهاوعند ا   إليها ورصدها

 ألجستتامنا وفوتوناتو ةما ةمد ا يكون   لقدراتنا الرصتتديةفحنار حدوت ... و ذ   مضمماة كبيرة

ال يد ت اسممتحا نيسممحا ) أ  ثير عاى جسمميماص الماتة التي نر ال تتو  المنبعثة منا أو من أجه تنا

 :السؤال( وفي است الة قياس قيمتين لاجسيماص ةدقة  طاقة  ما   عدم اليقين لهاي نبرا بد  
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 ( وال الة  كذا ؟!الحقيقة الكاملةكي  يتوقع  حد الوتول كلى )

 :كذن

 ...لامام التجريبي حدوت

  ا اآلن.كما   ين أشيا  ال يمكن تجربتها وال رصدهاو و نيس  قا م عاى  :ةن

 .فايمرف المالحدة والماتيون قد  م

 ....ولنتاةع ن ن كش  حقيقة اظل ات
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 (( دقة قوانين الكون11

 

ونشمممرو ا ةين الناس لات كيد عاى كل ات م  الماحد سممماتص فكرة ليترة روياة  ن الن ن لدى لقد 

و  يكير  توقع ةالطبع  م ن ينكر )و  بالصتتتتتتدفة والع تتتتتتوائيةو ي:  ن الكون و ما في  قد نتجوا 

الخمالق ال كيم المايم القمدير(  وكانوا يتيننون في وضممممممع  صممممممو ا حم الخيالية حول ذلك  لكنحم 

(  خيرا  بيراالنفجار الككانأ ارتلة التي  ج أ كية نظرية ) األولى تممميبوا ةضمممرةتين قويتين  

الية  أ  كماة لحا و ي االكتشافاص المتت  والثانية(. الكون المستقر أو المستمرفي  قاةن نظرية )

التي قماتص  مذا االنيجما  كلى الكون المذي نمرفم  اآلن ةنجو م  وكواكب   لتدقتة القوانين والثوابتف

 وةنا   الم كم وار ض التي نمرفحا و ا فيحا  ن كا ناص حية واظنسان.

وت ة  كلى الذ ن  ولكن المقصممممليي انيجا ا  ةالممنى المتبات   الع يم و  االنفجار الكبيركن  يحوم 

 في  خصمممص الحقبة الكمبرية   ما ا  كما  سمممممون عن الستتتريعثم االنتشممما   المفاجئال هور 

  كال  ن السنين ةتقديرا حم لع رات المايينربقاص ار ض والجيولوجيا  حيف  غم  نحا ا تدص 

ماما  يصممميون ذلك جمن ال وقف قصتتتير جدا  منهارغا  شمممم  ال ياة في  المفاجئال هور  ن 

(  وعاى  ذا... ف كأر  ا حير عاما  اليينيا  والياك  و االنفجار الكمبر الوقأ القصممممير ةـممممممممم )

 الذي جرى في الكون  نذ  ذ  الا ظاص وكلى اآلن. الدقيق جدا  اال ساج 

يفن ستتتتتتتوكليكم  ما قال   حد  شممممممحر المالحدة اليينيا يين  نيسممممممحم  مترفا  ةحذ  الدقة و و الما د 

الذي حاول  ن ينسمممممم  كن ذلك في  كلى الصممممممدفة ( مبتصتتتتتتر تاريخ ال من)في كتماة   وكينجه

 :  مدل التمدت الكوني والمشوا ية  يقول و و يص 

  واحد من أصتتتتتتغر بمقدار حتى ج  ثانية واحد  من االنفجار الكبيرإذا كان معدل التمدد بعد " 

 !! " قبل أن يصل إلى حجم  الحالع نية  على نفس فالكون سينهار ثا مائة ألف مليون بليون

 المصد :

Stephen Hawking, A brief History of time, Bantame press, london: 1988. 

p.121-125 

 

 ظة  نذ ل بالجاذبية غم  ن   ن الميترض  ن يتبار  ةسممممممب    ثر  والتممدت فم ن  مذا اال سمممممماج 

 بالطاقةجماحم ييترضممون وجوت  ا يسمممى    و و  االزال مستتتمرا    كال  ن  كلى الا ظة االنيجا 

 التجاه ان تتغاط  على نفستت  بفعلفي ا جا   ضممات  جذب الكون ليتستتعالتي  ممن عاى  الم لمة

  األربعين عاما  األخير   المحم  نحم  ن خالل ت اسمممممماص كأيرة جمدا  عاى  مدى يقا ب الجتاذبيتة

ما تا  التي لو اختايأ قايال  لينها الثوابف الرياضية ومعادالت قواناكتشميوا  جموعة كبيرة  ن 

 الكون عاى  ا نمرف  اآلن.
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تمميحا )يمني يمكن  جاو ا  عدم و أرقاما  معقولةوفي الوقأ الذي  باغ في  ةمض قيم  ذ  الأواةأ 

بلغتف من التدقتة حدا  ةمالمشمممممموا يمة  و ةمالغما يمة وال  ميمن كلى  يحمما(  كال  ن  نمار ثواةمأ  خرى 

 !! ل أن يصفها بالع وائية أو الصدفةيستحيل معها عند أ  عاق

ورن الكون كام  يمممن كمنظو مة واحمدة  مما   فقمد  م وتمممممم   مذ  ال مالمة التي فماجم ص الماما  

  وا ا  كبر ثاةأ Fine-tuning of universe ال تتبط الفائق للكون :وتممد أ المالحدة ةـمممممم

  والذي  باغ Cosmological constant الثابف الكونع حرج المالحمدة والماتيين ةدقت  فكان 

( تيرا  فحن  تخياون الرقم 044 حا و  ا 00كلى  0)يمني  311أس  30إلى  3ت جة ضمبط  

 ؟!!   311أس  30فماذا تتبيلون   5 س  00  والمايا  2 س  00كن ارل  يمكننا كتاةتحا 

 

حو  ه واحد  ن  شحر الكت  التي  تدص  ذ  المجا   في تقة الكون لتص  في النحاية لصالح

ايكل مال ياة عاى ار ض  كان كتاب  ن عالم كيميا  حيوية ةيولوجي )و و التيني ةالمناسمممممبة( 

   والذي  عطى كتاة  عنوانا   مبرا  عما في  ف سما : دانتون

 (:كيف تعكت قوانين البيولوجيا الغائية من الكون –قدر الطبيعة )

Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe 

 :يقول

إذا كانف قو  الجاذبية الثقالية أقوى بتريليون مر  فالكون ستتتتيكون ظاية فع الصتتتتغر  ...مثا  " 

وف سف ت  أقل بتريليون مر  منها لل متفمن أجل نجم متوسط كتل ،وتاريخ حيات  قصتير جدا  

 ية الثقالية أقل طاقة فلن تت تتكلجاذبإذا كانف ال ومن ناحية أخرى ،لن تمتد حيات  لحوالع ستتنة

فإذا  ،وكتذلتك فتإن العاقتات األخرى والقيم ليستتتتتتف أقل حدية من ذلك ،مجرات إطاقتا  النجوم و

 ،د المستتتقر هو ظاز الهيدروجينفستتيكون العنصتتر الوحي القو  القوية بمقدار قليل جدا   ضتتعفف

يتتل بعاقتهتتا مع وإذا كتتانتتف أقوى بقل ،الحتتالتتة ولن توجتتد ذرات لعنتتاصتتتتتتر أخرى فع هتتذه

رار م هرا  الستتتقوستتيكون ذلك  نتو  نوا  الذر  على بروتونيتحستت عندئذ الكهرومغناطيستتية

 فسوف وإذا تطورت نجوم أو مجرات في  ن،لن يحتو  على ظاز الهيدروجيوأن   الكون عندئذ

 .تكون مبتلفة تماما  عن طبيعتها الحالية

لن يكون  فسوف وابتها القيم التع أخذتها بال بطن لتلك القوى المبتلفة وثواضح أن  إذا لم يك

 " !! هنا  نجوم وال مستعرات وال كواكب وال ذرات وال حيا 

 المصد :

Michael Denton, Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal 

Purpose in the Universe The new york:The free press.1998.p.12-13 
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 :وا روسهويقول عالم الياك 

د  على ذهننا فع التو أن قو  فوق الطبي"  د عة ال بد أن تكون قعندما نقوم بمراجعة كل األدلة ير 

 !" ! تدخلف

 المصد :

Hugh Ross. The Creator and the Cosmos. Colorado Springs, Co: Nav 

Press, 1993 pp 15-114 

 

 (:ير يؤكد غا ية الكون  غم  ن  التيني)والذي ل  كالم كأ بول ديفي ويقول اليينيا ي الشحير 

 ا  للتغيرات الصتتغير  فعالذ  يبدو حستتاستت انطباع أن التكوين الحالع للكون يصتتعب مقاومة" 

التع ددية المعج  الواضح فع القيم العقد تم التفكير في  بعناية.. فا بد أن ي ل التوافق  المعايير

 !! " ة على عنصر التصميم الكونعألدلة الدامغأكثر ا األساسية لها حددتها الطبيعة لثوابتها

 المصد :

Paul Davies. God and the New Physics.New York, Simon & Schuster, 

1983, p.198 

 

لن نتوسمع في ذكر عشمراص االقتباسماص  نا  ولكن نترر عدتا  كبيرا   نحا عند ا ن  ي الحتماالص 

 فيحا.  المبتصينلمشوا ية و قوال الماما  ةالصدفة واواحد  حية خلية  و  ظهور الحيا 

فيديو اص كنا عرضنا ا في تي تنا عاى الييسبور  2 واةط لـمممممم  2وكنما سمنكتيي اآلن ةوضمع 

  واعترافمماص الماممما  ةممذلممك حتى دقتتة قوانين الكونو ن قنمما نمما عاى اليو يوب   ت ممدن عن 

حمما  رر اظل ممات و  ول الممذي ةسممممممبب ليونتتارد ستتتتتتوستتتتتتكتتاينتتدالمالحممدة والالتينيين  نحم ) أممن 

 .ستيفن وينبرا(  و أن اليينيا ي الما د ال ا ن عاى نوةن (10)لالتينية

 

                                                           

 Theمن كتاب   88اه و  ا  سذذذوسذذذكاع د عمكن ق ا   الصذذذ حل ( للمةعد من ا  الع عل  أقو21)
Cosmic Landscape  وكذذالذذ  عمكن ا  الع عل  الم ذذاه التذذال  والذذان عت ذذاوه مسذذذذذذذهلذذل المبذذدأ

اإل سذذذا      الكون بعن ل  سذذذمولعان ولعو ا د سذذذوسذذذكاع د )وع صذذذد بالمبدأ اإل سذذذا   ه ا ال،ائعل 
 إل سان    ال  اعل(:الظاه      الكون والت  أدت إل  ظ و  ا

SMOLIN VS. SUSSKIND: THE ANTHROPIC PRINCIPLE 
https://www.edge.org/3rd_culture/smolin_susskind04/smolin_susskind.html 

https://www.edge.org/3rd_culture/smolin_susskind04/smolin_susskind.html
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 الرابط األول يستعرض تلك الدقة:

 وجوت الا  وتقة قوانين اليينيا  والأواةأ الكونية

https://www.youtube.com/watch?v=IGPTFdLmDAw 

 

 الرابط الثانع يستعرضها وي ير إلى تهرب الماحد  منها إلى فكر  األكوان المتعدد :

  تلة  ن اليينيا  عاى التصميم الذكي )الخالق ال كيم(

https://www.youtube.com/watch?v=bMFW1RPHnvs 

 

ط الثتالتث ويستتتتتتتعرض تتدليت الملحد التطور  ريت تتتتتتارد دوكين  ثم إحراج  مع الملحد الراب

 الفي يائع الحائ  على نوبل ستيفن وينبرا الذ  اعترف بإحراا دقة الكون لإللحاد:

  يتشا ت توكينن  ع ستيين وينبرج  تقة قوانين الكون   رج المالحدة

https://www.youtube.com/watch?v=D9vxBTQ4uGs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IGPTFdLmDAw
https://www.youtube.com/watch?v=bMFW1RPHnvs
https://www.youtube.com/watch?v=D9vxBTQ4uGs
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 ؟ورد العلماء Mالنظرية ماذا تعني فرضية األكوان المتعددة و(( 12

 

 يما  حد الما( لقوانين اليينيما  وثواةتحما في الكون قد  حرجأ دقتة ال تتتتتتبطلقمد   ينما كي   ن )

 زادت دقة هذا ال تتتتبطوكاما   ا  ضتتتتبط  وقدره مستتتتبقن مَ رن الضممممبط يمني  ن  نار   كحراج

دفة الصتتتتوليي عاى خرافاص  :ضتتتتابط حكيم مريد عليم قدير نتات تاللت  عاى  :ةصممممو ة  ا اة

 !! والع وائية

يديو ارول في الينيسمممم  يمترف ةذلك  ليونارد ستتتتوستتتتكايند أن  التينيا   ولقد   ينا كي   ن عالما  

)يمني  042 س  00كلى  0الذي  باغ قيمة ضبط   الكونعالثابف  ع  وخصموتما    ةدون  وا ةة

 !!( تيرا   044 او  ا ح 00

اف االعتر(  ن )النفستتع والعاطفع( لاتحرب )الجديد ..  اذا فمن المالحدة في   اولتحم ).واآلن

 ( ؟العلم(   أ ستا  )بالبالق

 ن  د ش يمكنوغير ما(  ن  ذا الضممممبط الم هوكينج ستتتتتيفنو ستتتتتيفن وينبرالقد قالوا ) أن 

ن  كوان  أ (  حتن في الوجوت ينتج عنحما  ما  أوتتار(  ن  نمار )افترضتتتتتتنتايكون لم   يسممممممير كذا )

وةتوليياص  ن  وذلك ةمدت  حول جدا   Multiverse( أكوان أخرى متعدد كتشمممبي  !! ) الفقاعات

منها بهذا  ظهرالوحيد الذ  ة يف كان كوننا  و   ( المغايرة لكونناالع وائيةالقوانين والأواةأ )

 الذي سمح ل  ة ن يكون كما  و اآلن ةما في  هحو  ال ياة وهحو  اظنسان !! التوليف

 ...!!.فيا عجبا  

 500 س  00كلى  قم  رع  يباغ  :00 الـمممممم تمميرا   ام 044كي   رةوا  ن  قم   ي  يباغ 

 (لع يما التصتتميم)في كتاة  نيسمم   ستتتيفن هوكينج( كما افترضممحا ا  صتتفر 500وأمام   3أ  )

( رضتتتتتياتف( والتي ليقحا ةمنيد  ن )M الن رية إملتوافق نظريت  المضممممم كة لتيسمممممير الكون )

 ويستبمد الماما  ذلك عاى فرض وجوت   تال !!  لم يتم رصدهكن ذلك    غم  ن ارو ا 

10^500 different possible universes consistent with nature’s laws which 

M-Theory 

(  ذ  اركوان ؟  ن  ي  اكينة  مينة ؟  م يولد( الذي )المولد؟ و ما  و  و  ن  و ) قولفتلين الع

كا ن  مين ؟  م  اذا ؟ )الحظوا  ن المقن ي تم حتى في  ذ  ال الة وجوت  ا  و سممممماةق عاى  ذ  

و ا  ي  كوناص ارو ا  التي ينعمون  ن  ال يوجد  تمممغر  نحا و نحا  ي اركوان و تمممن لحا( 

 !كون كن الجسيماص ؟!التي  

 .. حيف فقط:ال إجابة لهاكنحا كاحا  سئاة 

 !! وحرام على األديان ن يكون لدي   أن  ذ  الغيبياص   لإللحاد سموط 
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قبن البد   ا  جد نقاط هامة 1نريد كةرا   :وقبن  ن نرت عاى  ذا الكالم  ن  قوال اليينيا يين  نيسحم

 :و ي

 

 وليسوا )فاعل( الصدفة والقوانين هع صفات )فعل(

( !! فاعل( )قدر في الوجوت كلى ) يتجا اون ال اجة الضممممرو ية تو ا    ن المالحدة تو ا   :ةممنى

عاى  يؤكد االفتقادو ذا   دون الحاجة إلى ظيرهفال شممممممي  نمرفم  وفيم  القيام عاى ذا    و ةذا   

(  و لم يسمماك في نقواني(  و )ن امسمموا  في حال كان فما  وفق )  (فاعلضممرو ة ال اجة كلى )

 .(ع وائيا   دتة فترر اليمن ليبدو )وقوانين   فما  نظا ا  

 : أال

تركحم لات رر عاى   ض ةةمجموعة  ن رابة المد سممة وقام  مدرس التربية الرياضتتيةكذا   ى 

(  نا ة ن  ستتتتلوكهمفيمكننا وتمممم  )  بدون أ  قيود أو ن ام أو خطوط يم تتتتون عليهاالمام  

ل هو فالفاع( الذي جماحم يت ركون !! الفاعل( ة نحا )الع تتوائيةنصمم  )ولكن لن   (ع تتوائع)

   أن ال اجة لمن ير ي ة جر النرت  و الن ر ولو ةمشمممموا ية( ) ما ا   مدرس التربية الرياضتتتتية

 نعايحا وال يخرجو يت ركونلحم عاى   ض المام   برستتتتم خطوط ودوائر  ا كذا قام المد س 

أ النظام وليس  لسلوكهم( وصتفالقوانين التي سميسماكونحا  نا  ي )فتاك القيوت والنظام و  عنحا

ظام الذي وضع الن مدرس التربية الرياضية يضما   و ن  نا !! الياع الفاعلوالقوانين  ي نيسمحا 

( و ذ  اعلبفن يمترفوا  الذين يسمممممايرون الضمممممبط الكوني يج  والقوانين )يمني حتى المالحدة 

ي عند ا  عم ف ستتتتيفن هوكينجشمممحر اليينيا يين المالحدة و و  ي المشمممكاة التي واجحأ  حد  

ن  فقط !! فسممممخر   الجاذبية( ةقانون العدم(  ن الكون  هحر نيسمممم   ن )التصتتتتميم الع يمكتاة  )

د  ا أ )رن  قال في  ول كتاة   ن الياسمممية ق عاما  اليينيا   نيسمممحم قبن الميكرين وفالسمممية المام

 د و أام  في ذلمك  أمن الما  ةمالمام التجريبي المماتي واظل ماتي(فم ذا  و يتياسمممممم  وال يت مدن 

 .لورانت كراوساليينيا ي اآلخر 

 

 وجود أكوان متعدد  ال يقدح فع الدين

فحو قات  عاى خاق كوننا وغير   ممكنة عند الل  البالقوذلمك رنحا  ن حيف فكرة الوجوت فحي 

قوانين  الباصتتتتتتة وظروف  وكمن  نحا ل    كمتا ي تتتتتتا كوننما و كوان  خرى ةماليين المراص  و 

وخالق  الجنةارعاى !! وخالق  الملكوتوكي  ال و و خمالق   التي  مين  عن كوننما البتاصتتتتتتة

 :وليق  ةقد ا نا الم دوتة هال نبصروخالق كن  ا   الجنوخالق عالم  المائكةوخالق عالم  النار

  21" ال اقة  فا أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون" 
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 :القا ن عن  بدل ار ض والسماواص غير ار ض والسماواص  ع يوم القيا ة و و

 .21" كةرا يم  يوم تبدل األرض ظير األرض والسماوات وبرزوا لل  الواحد القهار" 

 ...ولكن اليا ق  نا

ن   ا  كوا  سممممب ان  عامات خلق  وصتتتتنع  المتقن ن كن كون سمممميخاق  الا   مالى  و كون في  

ي في الذ للمدارا  على الصتتتنع المتقنفاخترعوا وجوت ا   لماتيين التي ييترضمممونحاالمالحدة وا

 !! ففرق شاسع بين هذا وذا كوننا !! 

 

 ( من )فرضية( األكوان المتعدد  عدم إمكانية )التحقق

( المام والممرفة فيما  و يحصتتتر( المنحج الماتي والتجريبي الذي )أستتتطور و ذ  وحد ا  حدم )

(  و  ن التحقق( !! كن شممرر )تجربت (  و )التحقق من (  و )رصتتدهويمكن )( فقط محستتوس)

 الشرور التي  طمن المام التجريبي ةميحو حم الماتي اظل اتي في  قتن !! 

ان األكو أن )  شمممممحر فرضممممميا حم التي ياوكحا المتمالمون  نحم تو ا   في   يضممممما   ةن و طمن  م 

( لم  قم عاى شي   اتي يمكن فرضيات( كل  !! كذ كاحا )قةاألوتار الفائ( و )التطور( و )المتعدد 

 !؟ إيمانهم بالغيبياتالت قق  ن  !! فكي  ينكرون ةمد ذلك عاى  ت اب اظيمان ةالخالق 

م ( !! ذلك الركن الذي لو  الفرضيةكن المام التجريبي قا م عاى  كن  ام في  راحا  و و  كن )

 ةمكيالين عند المالحدة والماتيين ؟! فاماذا الكين  النهار العلم كل حذف  

 في فاسية المام !!  طرتا   و تخذ شكال   والمشكاة عميقة جدا  

ضمممممع ةين و أل  فرق( وفق  ميا  الرفض  ذا فع الحقيقةرنحا  مني لامتبصمممممر  ن  ال وجوت )

عن  ةميدا  !! و بالدينووضمع فرضمياص  خرى يصيحا البمض   بالعلمفرضمياص يصميحا البمض 

 !!  بالبرافاتاص الحنلية الخاتة اليرضي

 سمممم ب الذي  Pseudoscience( العلم ال ائفن ييحم  ذا الكالم سمممميمام  ن  حتى وتمممم  )و   

ينطبق ستتف ولم يمد  ختصمما  ةالخرافاص فقط رائحة الدينعاى كن  يسممير في   الماحد  والماديون

 نا اآلن !!كما  شر اتاالفتراض أن  شكاة  فع العلم التجريبع نفس أست ميتافي يقية على 

 ليت بعلمو ا  و  علمو سمممممى  ذ  المشممممكاة في عدم القد ة سمممماعتحا عاى اليصممممن ةين  ا  و 

 ويمتبر ا فياسوف المام الشحير كا ل ةوةر:   Demarcation problem بم كلة الفصل

 " !!مفتاح أظلب الم كات األساسية فع العلم"
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 :المصد 

Conjectures and Refutations: The Growth of Scientific Knowledge, 

1963 by Karl R. Popper.p.42 

 ..  اذا كان  مايق الماما  عاى فرضية اركوان المتمدتة ؟؟.واآلن

 

 في  قال  في الجا تيان: راسل ستانارديقول اليينيا ي الشحير  -0

لو  حستتنا   كن...ن رية األوتار تحتاا لمصتتادم هيدرونع بحجم مجر  إلختبارها وهذا ظير مم" 

ن أوجتتد القوانين ؟ ومَ  Mن أوجتتد الن ريتتة ن الكون خلق نفستتتتتت  فمَ أ Mللن ريتتة  قلنتتا طبقتتا  

ورظم ذلك فا توجد لها معادلة في يائية حتى اآلن! أطلب منهم أن  الفي يائية الباصتتتتتة بها؟...

 " !! يمتلكونها نهم ببساطة اللن يفعلوا أل يكتبوا معادلة في يائية...

 :المصد 

http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/12/russell-stannard-

my-bright-idea 

 

 : ن  شحر عاما  اليينيا  النظرية جون بولكنجهورنويقول البروفسو   -4

وال  ةليستتف في يا  إنها فع أحستتن األحوال فكر  ميتافي يقي –صتتد األكوان المتعدد  إنها، يق" 

لي  العالم اآلن هو ع إن ما يوجتد ستتتتتتبتب علمع واحد لإليمان بمجوعة من األكوان المتعدد ...

 " !! نتيجة إلراد  خالق يحدد كيف يجب أن يكون

 :المصد 

John Polkinghorne, One World(London: SPCK, 1986), 12-80. 

 :و ذا

http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmodule

id/881/default.aspx 

 

 : وكينج )التصميم المظيم(   ماقا عاى كتاب روجرز بنروزويقول المالم  -2

 !! " ا  تملك أ  إثبات ماد  إطاق ال Mعلى عكت ميكانيكا الكم فإن الن رية " 

http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/12/russell-stannard-my-bright-idea
http://www.guardian.co.uk/technology/2010/sep/12/russell-stannard-my-bright-idea
http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmoduleid/881/default.aspx
http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmoduleid/881/default.aspx
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 المصد :

Roger Penrose (4 September 2010). "The Grand Design". Financial 

Times. Retrieved 2015-05-01. 

 

 :ةشدة نجهوكجا تيان  نتقدا اليينيا ي اظنجايني في ال بول ديفي ويقول البروفيسو   -2

قبل ن تبقى القوانين المطروحة ظير قابلة للتفستتتتتير!! هل نقبلها هكذا كمعطى خالد؟ فلماذا ال" 

وأين كتانتف القوانين وقتف اإلنفجتار الكبير؟ إننا عند هذه النقطة نكون فع المياه  اللت ؟ حستتتتتتنتا  

 " !! الموحلة

 المصد :

Paul Davies (2010-09-04). "Stephen Hawking's big bang gaps". The 

Guardian. London. Retrieved 2010-09-12. 

 

  :مارسيلو جليسرويقول اليينيا ي وعالم اليضا   -5

ع والعلم التجريبدعا  الوصتتتتتول لن رية نهائية يتنافى مع أستتتتتاستتتتتيات وأبجديات الفي يا  ا" 

كدين لكون متأن ن كل فا يمكننا ابدا  فنحن ليت لدينا األدوات لقياس الطبيعة ك .وتجميع البيانات

فرصة للمفاجآت كما تعلمنا من تاريخ الفي يا   وست ل هنا  دائما   ،من وصتولنا لن رية نهائية

ن أأعتقد  ن يصتلوا ل ع  كهذا..أدعا  باطل أن نتبيل أن الب تر يمكن امرات ومرات. وأراها 

 !! " على هوكنج أن يدع الل  وشلن 

 المصد :

Marcelo Gleiser (2010-09-09). "Hawking And God: An Intimate 

Relationship". National Public Radio. Retrieved 2010-09-09 . 

 

   :ويقول اليينيا ي ةيتر ويأ  ن جا مة كولو بيا -6

على  مصتتتترا   -هوكنج –لكن إذا كان  ،لستتتتف من أنصتتتتار إدخال الحديث عن الل  فع الفي يا " 

ستتبدام  لستاح م كو  فع صاحيت  أو فاعليت  اوالعلم فما يحيرنع هو  دخول معركة الدين

 !! " Mمثل الن رية 
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 المصد :

Woit, Peter (2010-09-08). "Hawking Gives Up". Retrieved 2010-09-15. 

 

ووتممميأ كال   ةغير القاةن  هوكنجعن كتاب  حديأا   اإليكونومستتتفوقد خصمممصمممأ جريدة  -7

 :ى ذلك ةقولحاثم عاقأ عا لإلختبار

 " !! يبدو أن الفلسفة حلف محل العلم" 

 المصد :

"Understanding the universe  Order of creation". The Economist. 2010-

09-09. Retrieved 2010-09-18. 

 

 :اليياسوف ار ريكي ساخرا   كريجالن ويليام ويقول  -1

لث فع الث نقاش فلستتتفع بحف خصتتتوصتتتا   ولكن  ،فع هذا الكتاب بالمر ال شتتتع  جديد علميا  " 

ن الفلستتتتفة قد أول صتتتتفحة من كتاب  يقول أن هوكنج فع أذا علمنا إاألول وهو شتتتتع  ظريب 

 " !! ماتف

 :المقطع  ن اليو يوب

The Grand Design: A Critique (1 of 3) 

http://www.youtube.com/watch?v=OSYmBsGIeT8 

 

  :في جا مة كالييو نيا ساخرا   كريج كالندرويقول فياسوف اليينيا   -5

 1000عتاب ن رية كل شتتتتتتع ، وبحلول عام أصتتتتتترح هوكنج بلننا على  منتذ ثاثين عتاما  " 

يهم فهوكنج رظم ذلك قرر أن يفستتتر ستتتبب  لكن ال !! الشتتتع  ...1030وحتى اآلن فع عام 

إن متتا يتحتتد  عنتت  هو مجرد حتتدس ظير قتتابتتل ! ! من عتتدم وجود الن ريتتةالوجود بتتالرظم 

 " !! ر أبدا  تبالإلخ

 :المصد 

http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/09/stephen-

hawking-says-theres-no-theory-of-everything.html 

http://www.youtube.com/watch?v=OSYmBsGIeT8
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/09/stephen-hawking-says-theres-no-theory-of-everything.html
http://www.newscientist.com/blogs/culturelab/2010/09/stephen-hawking-says-theres-no-theory-of-everything.html
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 :وليق !! بعدم إمكانية التفسير النهائعنيس  يمترف  هوكينجستيفن الغري   ن  -00

 !! " محاولة فهم الفي يا  والرياضيات ال نهاية لها أبدا  " 

Understanding of mathematics and physics will never be complete 

 :المصد 

http://wiki.eanswers.com/en/Introduction_to_M-

theory?ext=t&cid=5083 

 

 :ةسويسرا اصالما ن ةمصاتم الحات ون جون بترور ويقول المالم  -00

 !! " علمخارا نطاق ال Mالن رية " 

 :المصد 

As quoted in Hannah Devlin,“Hawking: God did not create 

Universe,”The Times  4 September 2010 

 

و و يمبر عن خوف   ن  عتالم الفي يا   ر   وقع  هتاميش جونستتتتتتتونويقول المدكتو   -04

 :هوكنجلتصري اص    ثر الدعم ال كو ي لاب ف المامي في ةريطانيا  بما  

بمعنى آخر فهنا  عالم  .Mتوجد فقط م تكلة صغير  وهع ضحالة الدليل التجريبع للن رية " 

ر على إيمان  بن رية ظي عتمادا  اوجود البالق مستتتللة  ير يبرا بتصتتتريح للعامة يتحد  فعكب

 صتتتتعبا   وهذا ستتتتيكون ،تتلثر بتبفيض النفقات ... إن الفي يا  بحاجة لدعم العامة حتى الةمثبت

 ةنوا أن مع م الفي يائيين يق تتتتتون وقتهم فع الجدال عن ما تقول  ن ريات ظير مثبتإذا ظ جدا  

 " !! عن وجود البالق

 :المصد 

http://physicsworld.com/blog/2010/09/by_hamish_johnstonstephen_ha

wk.html 

 

 ( !! وتممم البهلوانية الكونيةةمنوان ) كت   قاال  ف جون هورجانو  ا الصممم يي المامي  -02

  :ةال أالة وقال هوكنجالتي يمتمد عايحا  Mالنظرية في  

http://wiki.eanswers.com/en/Introduction_to_M-theory?ext=t&cid=5083
http://wiki.eanswers.com/en/Introduction_to_M-theory?ext=t&cid=5083
http://physicsworld.com/blog/2010/09/by_hamish_johnstonstephen_hawk.html
http://physicsworld.com/blog/2010/09/by_hamish_johnstonstephen_hawk.html
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 ع ..ش أن ت تع ن رية لكل شع  فلنف لديك ال ختبار ن ريت ..استتحالة اهوكنج نفست  قال ب" 

 !" ! ن صدقناهإنفسنا أإننا نبدع  قابلة لإلثبات..الظير  Mن يكون خاصة بحث  هو الن رية أ

 :المصد 

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=cosmic-

clowning-stephen-hawkings-ne-2010-09-13 

 

 :قا ال   هوكنجفقد  سح  في نقد  كتجون لينالرياضياص  و  ا ةروفيسو  -02

عندما ال تتوقف أنف نفستتتتتتك عن  خصتتتتتتوصتتتتتتا   إن قول أن الفلستتتتتتفتة قتد متاتتف خطير جدا  " 

ين تار بوألن هوكنج لدي  فهم مغلوط لكل من الفلستتتتفة والدين فهو يريدنا أن نب .ستتتتتبدامها.ا

وصتتتتف فهع مجرد ال ،يمكن أن تبلق شتتتتيئا   إن القوانين الفي يائية ال !! ن الفي يا الل  وقواني

فقوانين نيوتن للحركة لن تدفع كر  البلياردو على الطاولة بدون  الرياضتتع لل واهر الطبيعية..

إن ما يقول  هو خيال علمع  عن خلقها.. فالقوانين لن تحر  الكر  ف تتتتتتا   ،العتب ي تتتتتتربهتا

ن فمَ  ، ت البطتة الكونية التع تحد  عنها هوكنج؟ إنها ليستتتتتتف من الكونمن أين جتا بحتف..

إن محتاولتة العلما  الملحدين الهروب من فكر  البالق يجعلهم  جعلهتا تعمتل إن لم يكن اللت ؟..

 بالنستتبة لع كلما زاد فهمع !! الكتل يع ون الوجود ألشتيا  أقل مصتتداقية كالطاقة والقوانين أو

 "  تساع وتعقيد وتكامل خلق اع بالل  لتعجبع من للعلم كلما زاد إيمان

 :كي  آ ن عمالقة الماما  عبر التا ي  ةوجوت خالق عظيم لحذا الكون فقال جون لينكتثم شرط 

  المباد كت تتتتتف قانون الجاذبية وألف أهم كتاب علمع فع التاريخ )اإستتتتتحق نيوتن بعدما " 

.. وكانف قوانين أن يؤمنوا بالل فع ( قتال إنت  يلمل أن يستتتتتتاعد أصتتتتتتحاب العقول الريتاضتتتتتتيتة

الدائم وإيمان  بوجود قو  حكيمة جبار  خلف هذا الكون   ندهاشتتتتاين الرياضتتتتية مثار اآين تتتتت

... وآالن سانداا المعروف باألب الروحع لعلم الفلك الحديث )وكن لم يؤ ن ة ل  الكتاب المقدس(

 " !!   البلقالحائ  على أرفع الجوائ  قال أن الل  هو التفسير لمعج 

 :المصد 

http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmodule

id/881/default.aspx 

 

لكون لروح نعم ة ن  ال يوجد كل  وكنما ال وو  أخيرمهرب واحد كال  للماحد وعاى  ذا لم يتبق 

 ولذلك وج   وضي حا.... )تو ة  ن تو  عقيدة وحدة الوجوت الوثنية( نفس  ونحن من 

 

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=cosmic-clowning-stephen-hawkings-ne-2010-09-13
http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=cosmic-clowning-stephen-hawkings-ne-2010-09-13
http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmoduleid/881/default.aspx
http://www.rzim.org/justthinkingfv/tabid/602/articleid/10745/cbmoduleid/881/default.aspx
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 (( وحدة الوجود: دين العاجز وهروب الملحد !!13

 

وعدم  غبتحم في االعتراف  دقة قوانين الكونلقمد   ينما كي  كمان  حرب عدت  ن المالحدة  ن 

 حتى يبر وا  ن كونا   األكوان الع تتوائية ن  لخالق عن وجن  ن  عموا وجوت عدت ضممخم جدا  ةا

م وبالعقل بالعلو  ينا كي  كان الرت عايحم    ن ةينحم كان كوننا المضممبور الذي نميش في  واحدا  

 ن  لاتحرب يحييها الماحد  فع العصتتتتتر الحديثنمرض رريقة ثانية  واآلن...  كذلك والمنطق

ة  ن  ا  :ليي  ن المام ولكن ولكن  ذ  المرة لدسمم   تخذ سممتا ا    عتراف ةالخالق عن وجناال

و نحم وتمممممماوا  ن المقن واليحم  الحكمة!! و ا ة في افتمال  التذات اإللهيةوالغوص في  المحبتة

فحي   اولة ةمض المنتسممممبين لإلسممممالم كيجات   !! و  ا الطا ة الكبرى ما لم يصتتتتل إلي  أحدكلى 

اص في  قاةن عشمممر ليوافقوها!!  و   وين نص  و نصمممين  فع الدين نفستتت لحذ  الخرافاص   كان

وحتى ال يتشممممم  ال ديف ةنا   الفصتتتتل بين البالق والمبلوقفي  النصمممموص الواضمممم ة  ما ا  

كما سممنرى ويسممت ق كن  نحا ت اسممة ل ال ( فسمموف  ويطول )رن الموضمموج ل   ةمات كأيرة جدا  

ف ة ي  وذلك في نقار كما ياي  لينماسمممممم  الجميعتو ما  كمما عوتنماكم  التلبيص الموج ن ماول 

 ...ن   ات التوسع  ن يتتبع  حد ا ويتوسع فيحايمكن لم  

 

 عن الحلول واالتحاد ؟ تبتلفما معنى وحد  الوجود ؟ وهل 

 وجود واحد!! ةن  و  ال يوجد خالق ومبلوق ي  ن   وحد  الوجوداليكرة المختصممممممرة لمقيمدة 

 و الوجوت و و الممدم )حيمف المدم    و الطبيممة و و الطماةع  المخاوق نيسمممممم  و و  و الخمالق

تى ح شي في نيسم  ليشممن كن  اإلل  الباطنةقوانين  و و  الكون ال اهرعند م ل  وجوت !!(  و 

ة ولكنحا في ال قيق ظاهرها التعارضةالصمممياص التي  فحم يتالعبون تو ا   ...اظنسمممان !! و ن  نا

  :في القرآن و ي قول  عن وجن عن نيس شحيرة وين آية  لت فياج ون  أال    ولال مها ر ا 

 2" ال ديد هو األول واآلخر وال اهر والباطن"

ية بقية اآليؤكد ذلك  :ا  وثتاني  اللت  و  البتالق ت مدن عن واحمد فقط و و   أوال  في حين  ن اآليمة 

 لمفاصلةا" وشي   نا  مطي  منى يموهو بكل شع  عل" :ةن والتي  ايحا حيف ةقية اآلية نفسها

هو الذ  " :و  ا اآلية التي  ايحا  باشرة وال يشير كليحا  ؤال  فتقول  ةين  وةين  ا سوا  عن وجن

 ن  :ا  ثتالث  و خاوقما   .. كلى آخر اآليمة" فم كمدص عاى  ن  نمار خمالقما  .خلق الستتتتتتمتاوات واألرض

فما   ل تتمولية وجوده وعلم  ع  وجلالصممياص المذكو ة ارول واآلخر والظا ر والبارن  ي 

 اآلخرو ا  ن  وجوت ل  نحاية كال والا  ةمد    و و خالق  األول ن  وجوت لم  ةداية كال والا  قبا  

و ا  ن  وجوت ل  سمممممر    ن   هحر ال اهرو ا  ن  وجوت ي مرف ةظحو   كال والا    و و  يني 

  و و المذي ال ي يط ةمذا   وكنححا  حد ةمن  يمامم  البتاطنوجوانم  غير  ماو مة كال والام   ممالى 



  كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
      

- 89- 
 

The.Muslim.researchers 

ما   الجمع بين المتناق تتتتتاتلا   مالى وليي المقصممممموت ةحا  المعنى ال تتتتتمولعفاآلية  بين  ذا 

والظحو  ةممالممق اليكري الممذي ينتات لممديحم كاممما اعتنقوا  التفلستتتتتتفيسممممممتحوي ةمض   بي 

 !! أكثر المفكرين والعباقر ليبدوا لامالم ة نحم  المستحيات

  :ذنك

 شتتتع  واحد فقطو نعم  ن  ال  وجوت كال  المبلوق والبالقةين  المفاصتتتلة نيي  وحد  الوجود

و ن  نما نمام  نحما  ختا  عن عقيمد ين ةماراتين  خريتين و مما عقيدة    و المخاوق و و الخمالق

 و  يتحتتد بتتالمبلوق ي  ن الخممالق  :االتحتتادوعقيممدة   يحتتل فع المبلوق ي  ن الخممالق  :الحلول

 الال  (  خ  ضممأ  الحلول واالتحاد)  حتى  ا ين المقيد ين وكما نرى  ن  يتحد بالبالقلمخاوق ا

!! فماى ارقممن القمما اين ةممال اول واال  ممات ) أممن النصممممممما ى وروا    ن  وحتتد  الوجود ن 

 :ةن  يفصلون بين وجود البالق وبين وجود المبلوق الحندوسية والبوذية واليونانيين وغير م(

 وحد  الوجود ن  تعيا    نيسممحم في  ذا الصمدت  خ  ضممالال   وعبد  األصتنام كو مكةم تريمد 

 :رنحم عاى ارقن قالوا في  تنا حم التي يمبدونحا  ن تون الا 

 .2" الن ر ما نعبدهم إال ليقربونا إلى الل  زلفى"

 

 ما أسباب التفكير فع هذه العقيد  الباطلة ؟

 ن ف  االبتعاد عن دين الل  ووحع الرستتتتل واألنبيا ا كاحا و نشمممم    كن ارسممممباب كأيرة وقديمة

و ماوم   ظروره بعقل  أو بهواه ورأي ال يقوت  سمممممماعتحا كال  :اظنسممممممان عند ا يبتمد عن الوحي

عن   دوتية عقن اظنسان ككن والذي ال ي يط  فضال   : ياوص الناس في المقول والحوى والر ي

يمكننا   فما ةالنا ةخالقحا( !! و ن  نا  أال   كالروح ن نيس  ة قرب ارشميا  و)ةن  ةكن شمي  عاما  

 :(  ذ  ارسباب التي  تص كلى عقيدة وحدة الوجوت كالتاليبعضاظشا ة كلى )

  :أوال  

كيف  :حد والتيكير فيما لم يطالبنا ة  وفوق قد اص المقن و و التي ال يمامحا  ذات الل التيكير في 

( ال وجوت ل  وال يخاق الشي  أ  الاشع  المحض ماوم  ن المدم )كذ   يبلق األشيا  من العدم

السمماةق   ناكالفي  وعاميا    ن نقد  عقايا   وقد   ينا جانبا   مستتتحيل عقلعنيسمم   ن المدم )فحذا كا  

لما سممممماكأ ةمض المقول  ذا  :كذن  عن  مدت اركوان و ناعم خاق الكون لنيسممممم   ن المدم !!(

ارشيا   ضبفين قال فمنحم      ضاأ و ضاأ لدس  :  لم يكلفنا الل  ب الذالطريق  ن التيكير 

ا  و) أن اليا اةي واةن سينا وغير ما  خذ كاألشتعة من ال مت صمد   ن  وعن   اعن الا  ك نح

 ) أن ةمض   ن الكالم رضبالجوهر والعن قال و نحم       ن  فكا  وثنية عند فالسمممممية آخرين(

يكون  ن قال  ن ارشيا       ن الكالم  يضا   و ن  (ي  نافي ةسمارة الدينو و  ن   ثير الياسمية الت

)ولذلك كانأ ةمض  )!!( ولكنحا  ظحر عند ا يظحر ا الا  و كذا وجود مبصوص فع العدملحا 
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رى . وكما ن.لدس  عن غير قصد( وحد  الوجودشمذوذاص عام الكالم سمببا  فيما ةمد لضالالص 

ما  س ل ك  ما ا    و مستتحيل معرفت  بالتفكير والرأ  المجرد أو العقلتكلف لما هكاحا  فكا  فيحا 

؟  ن  مام  هتل تعلم متاذا يرتد  كاتب هذا الكام الذ  تراه أمامك فع هذه اللح ة :اآلن القما ئ

؟ روين قصير ةدين  فيع لون  شمر  كل  ؟ فكما  رى كاحا  شيا  ال يمكن )ةن  صتفات  ال بصية

ولكن عاى   صتتتتاحب الكام نفستتتت  و  ن يظحر ا ويذكر ا  ن واستتتتطةبدو سممممت ين(  مرفتحا 

  يمحك  مثقف   أال   قار و و  ن    يمكننما  مرفمة ةمض تمممممميما م   ن خالل  ا يكت  :النقيض

ن ة  يت رر  ن خاللحا حتدود للعقل نمار  :كذن  كل  التتاريخ  و فكما   العلم ن فاسمممممميمة  متمكن

 تحث على التفكر فع ذلكلقرآن  اي  ةاآلياص التي )وا وي ف عايحا الدين واظسمممالم خصممموتممما  

ي المقاةن ولكن ف  وغير ا يتفكرون  يتدبرون  عقلونتأفا   أال : ( فجا  في واالستتتتتدالل العقلع

يكون لحا  ستتتتتتيارات النقلحتى   بالعقل مفردهال يمكن  جاو  ا  حتدود لهذا العقل والرأ  نمار 

في و  توقفف فع مكانها ولن تستتتتتطيع الستتتتتيرعايحا  عاى قد  ا  ف ذا  ات ال من حمولة معينة

 :يقول عن وجن النحي عن  كا  ورا   ا ليي ل  سبين

 .26" اظسرا  وال تقف ما ليت لك ب  علم"

ين المنقطعوعند    وال محرفع األديانالتي نش ص عند  التلوياتنيحم خطو ة  أن  ذ   :و ن  نا

ما قانا ك مفكر  اإلستتام ومنتستتبي  إلى الفلستتفةمض ثم  اةمحم فيحا لدسمم  ة  ثانيا عن الوحع

 رفيها أفكاما بي تتتتتتمتل كتل األفكتار ويؤكمدون عاى  ن المدين  ينفعون التدين نحم  نحم ةمذلمك  هنما  

ثم   قرآن وال ستتنة!! فكان  ن جا وا ةما لم ي ص ة   الفاستتفة ولم يبالف منتوجات عقولهم في 

نكار إليمن وتن ال ال ةبمضحم كاليا اةي واةن سينا  نكروا  ماو اص  ن الدين ةالضرو ة )وةال

 .(كما ذكرنا  ساةقا  مقام النبو  أو إنكار البعث الجسمانع ولكن الروحانع فقط 

 :ثانيا  

دم وع  لوجود ال تتتتر فع العالمعدم  قبن ةمض الناس  : يضمممما   بوحد  الوجود ن  سممممباب القول 

ةين  ر  ةالخير واظيمان( و الا  وي  ر ةحا  أن  ) ي التي ي بحا اإلراد  ال تترعيةفحم  لايرق ةين 

) ي  رك  لوجوت الشممممممر والكير في المالم لغرض اال ت ان الذي يسممممممبق المذاب  إرادت  الكونية

ارةمدي  و النميم ارةمدي وفق  ما  قوم كمن نيي ةممام   ن حجمة عاى نيسممممممحما في المدنيما وكهحا  

نا ل لا   مالى يمام  ا في كن نيي حين خاقنا  حرا ا  فا   كنونحما المذي يمامم  الام  لكي يؤاخذ ا ة (

بمجرد علم  يم ةى  ن يمدخمن النماس الجنة ويدخن الناس النا   عتدلت  كمتالولكن   إراد  واختيتار

( عاى   ض )عمايمما   مكنونهتتاوكهحمما   بتتامتحتتانهتتاعاى كممن نيي  جتتةالح  كال ةمممد  ن  قممام   فقط

ن ان لم  ا ت  ةن وفي اآلخرة  يضممما    ي في الدنياو كذا  تياوص اال ت اناص حسممم  كن ني  الواقع

ات يوم عرصتتفقط كما جا  في ارحاتيف الصمم ي ة  ن اختبا  م في  واحدا    نيسمحم  تقبن سممؤاال  

فاما كان  ذا المجن عن   وارتم والطاعن في السن الحرم( ) أن المجنون والميأ ريال   القيامة

وجود واحد ال ن الوجوت  كذا ةخير  وشر   ا  و كال قالوا   :لوجود ال ر اليحم  ن  ؤال  الناس

 عاى  ن  شممممممي  نتقبل كل ما يحد وعاينا  ن   !! ةمن الكن واحد فتارق فيت  بين ختالق ومبلوق
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وكما يرى كن عاقن يذ     ( !! وةذلكيقصتتدون أنهم والل  وجود واحد ال فرق) واقع لنا جميما  

والجريمة   واظيمان والكير  لسممممممي  وال سممممممنوا  والقبح والجمال  ةين الخير والشممممممر الفارق

ال ك ولذلك ال نجد يتبع  أن  ذ  ارفكا  تو ا    تتدمير لبنيتة اإلنستتتتتتان فع الحيتا والمطما  !!  مذا 

 ةن  هتذا الوجت  المرعب منهام ال ي هرون لهوحتى   بماج ةمض  مذ  الممتقمداص   أفراد قليلون

 ع المخاوق و ن الكن واحد ويج  عاينا عن وحمدة الخالق  ببعض الكام المعستتتتتتوليخمدعونحم 

قد وال لدتيان !! كل  كل  ةن و  وال لامنصممممرية  وال لاتيرقة  والو ام  والسممممالم   قبن كن شممممي 

 !! معانيهم الباطلة ن  ول و اة ليدا وا ة  عاى  لغموض األشعار والكام ظير المفهومياج ون 

وحد  التي قالحا عن  بكفريات والشمممممميوخ  عنمد ا واجح  الناس (13)ابن عربعو ن ذلمك  ما فمام  

و كذا نجد  شممما ا   ولكن ة سمماوة  الخاص !! أشتتعار ظ ل فع إحدى الفتيات  فنعم  نحا الوجود

 نعو ة في الكون  طرق انتدمتاااخترج كمن  نحم ةمن وحتى   ون و ذلمك الغ ل والبمرلحم في 

و ما سمممممما حا  حانيةاألفكار الرو) أمن  قص ةمض اليرق الصمممممموفيمة( و أن ةمض  رقص ن 

 .انا  في الكن كما قلجناةغية استشما  وحدة الوجوت واند اج كل  الطاقة  أال  و كاليوجا الجسدية

 :ثالثا  

ين كذ سمممممول لحم شممممميار  محبتهم الحقيقية لل   يضممممما   وحد  الوجودتفع البمض كلى التيكير في 

جاى و ت  بالمعنى الحرفعالا   و ننا  ن  حنين الج   إلى الكلاظني والجن  ن ذلك عال ة عاى 

 أن الحندوسممممممية والبوذية وغير ا و ا  يرج  العقائد المحرفة القديمة أن  ذ  ارفكا  في ةمض 

وكمذلممك عمدت  ن   حوتيثم اعتنقحما عمدت  ن الميكرين النصمممممما ى وال  عنحما كلى اليونممان وفما س

ف نحم  :  بة اظل  و مظيم  ع  ظاية فع التناقضورن لحا جوان    الصوفية في اظسالم لدس 

أن ال تتتتتتر هو الل   ن لوا    ويمني ةالضممممممرو ة  !! فكال حم  أال   يبفونها كذلك عن أتباعهم

القاذورات ) ن سمميمذب الوجوت نيسمم  ؟!( و ن  لعذاب النار!! و ن  ال  منى  ا  وهو الوجود أي تت

 الغشو و  الحمار و و الكلبو و  البن يرو و  النجاستتتة!! فحو  ا  وجود أي تتتهع الل  وهع ال

 : أال  !! كل  كل  الكذبو و 

كن   ن يقول لك  ن الوجوت خالق  :ومريدي  طاب  ألحدقمال  حمد  تمممممم ماب  ذ  المقيدة الباراة 

!!  حرج فل؟!  وَمن الذ  يكذب هنا :فسمم ل  الطال  والمريد ةكن  اقا ية  فقد كذب عليكو خاوق 

!! كلى آخر  ذ   الكل واحدعاى اعتبا   ن  جود نفستتتتتت الورنم  كذا كان ثمة كاذب كما يقول فحو 

لما  حيف  م جها بالدين واإلسامعند  ن   اتوا  والتي نجد ا خصوتا   الكثير  جدا  التناقضاص 

 ( لادين يتناسمم ظاهر عموا  ن  نار ) :لم يجدوا في القرآن والسممنة  ا يدعم  ةارياحم وخرافا حم

الذين هم عندهم ( لادين ال ييحم  كال الخاتممممممة )باطن)و ن  نار    ع عما مة النماس والبسممممممطا 

و ا  ت انا  ن  ا  قولون  و يحمون   نتم  و  :( !! والسممؤال الم رج لحؤال القائلين بوحد  الوجود

آخر ؟! وةاليمن نجد  ن   أال  ؤال  ضمممممالالص وشمممممط اص عجيبة في  ( وليي شممممميئا  الباطن)

                                                           

  دلس اله ع  ابن الا ب ُ  األوه بدون ال  التا ع عل.( الصو   ابن ع ب  غع    ع  األ21)
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! ! يلمرون أتباعهم بالستتجود لهمضممى كال حم كانوا حيف  ن  ةمقت   قوالحم و شممما  م و فمالحم

 !! وإنما هم والبالق واحدرن  ال وجوت في ال قيقة لخالق  نيصن  لهم كذلك وبعبادتهم

 :رابعا  

!! ولن ي قق لحم  أن  ذا الجنون  أن  لبلع صتتتتتتفتات اإللت  عليهميمدفمحم  ظرور بعض األنفت

 !! عقيد  وحد  الوجود

 :خامسا  

)رن الخالق سيكون ل   وا ر ونوا ي  بالبالق المنفصل ن االعتراف  لماحد ا حرب عدت  ن 

  لكي يقضمموا عاى فكرة  ذا الخالق وحد  الوجودو م يتكبرون عاى ذلك( وةحذا لج وا كلى  عم 

والذي   لتبرير  ذا البارن المضمم ك الفلستتفية والعلميةابوسمماص لثم سممموا كلى كلباسممحا ةبمض ا

( قعميهحروا   ام الجحاة وك ن  لديحم عام ) :و رتيد ال مقوليا   و ةاريا  كاما  عاتوا تممممياغت 

ةين الشمممباب  ماحد  العربن يروجون لذلك اآلن  ن ( !! ولدسممم  الشمممديد  نار    فريدوفحم )

 أحمد فرا علع :وعاى   سممممممحم اليينيا ي المصممممممري   ا ة  خرى ومبتفع   ا ة ظاهرةكالم 

و أا  ةمض ارجان    الشممباب الذي حذ نا  ن   ن قبن كأيرا   ضممن  (11)(بعرا عقلع)الشممحير 

 ايستتتتونديغراس تعاى اسممممت يا  لمدم جر  حم اليوم نيي تقة قوانين الكون  أن  الادينية دعيي 
                                                           

ن عمكن أن عتاامه ما  الهباب العوم لألس ُ ل  ( أحمد   ج عل ُ هذاب مص ن من أخبد مَ 22)

دكتو ا     ال عةعا  ال ظ علُ عدعو لإللحاد وكه ما ع ان    اإلسذذالم صذذ احل من دون أن عظ   
اإللحادن بالخا ج لبحد ضاع  مع   ع  الدكتو  عواد  تم تلمعا  من المجتمع ال  بكالم مباهذ ُ

    ال اب  التال  توضعح علم  لت ا ت بحد أحمد   ج عل : عاود  ع  ل  ضعل أةلعل الكونُ
In a 'Rainbow' Universe, Time May Have No Beginning 
https://www.scientificamerican.com/article/rainbow-gravity-universe-beginning/ 

وه  ال ظ عذذل  ُعل  الكون Gravity's Rainbowحعذذد قذذام بت بع   ظ عذذل قوس قةح الجذذاابعذذل 

    قبو م  ولم تل  م2113   عذذام  Lee Smolinو  Joao Magueijoالت   هذذذذذذذ هذذا كذذه من 

وقاه أن قوس قةح الجاابعل  د  سذذذذذذذ  ا ت د عمه   ج وعوا Smolinالاجعذب أن   ُلمجتمع الالما

 ظ عل وأ   ع د ت بع   تعجل   ج عل  ها  ال Relative localityجة  من  ظ عل أكب  وه    ه

ابعن ساألكث  صدمل ه ا كان تالع  الدكتو    ج وعواد قد أد كوها !!ستحدد مهاكه قد   عكون   
Sabine Hossenfelder  " :أخب كم أن ها  الو قل لو أ سلت   دعو ع دما قالت كما    الم اه

 !! "أعدت ا إلج ا  تادعالت أساسعل من جا ب الملل عنإ  و  للم اجال ما كا ت لت،اد  مكتب  ل
ل  تواجد    أهذذذ   الصذذذ حات والمباد ات اإللحادعلُ وتمتلئ صذذذ حت  الهذذذخصذذذعل    ال عسذذذبو  

   الذذدعن والثوابذذت واألحذذادعذذد واألخالقُ لذذالذذ  أكث  المال عن والتالع ذذات الت  لذذدعذذ  من  بذذال ان
مالحد  عسذذبون الل  تاال  واإلسذذالم و سذذول ُ وكان لمباد   الباحثون المسذذلمون قصذذب السذذب     
م حت   كهذذذ  ج ل  الالم  هو وصذذذدع   ماتة إمام    موضذذذوع هجوم  عل  الحبل السذذذودا   بعا

ا  موضذذذذذذوع ُ وكال  ع دما لم عسذذذذذذت ع م اجمل م هذذذذذذو ات مباد ت ا الالمعل اضذذذذذذ   إل  ح
الصذذذذذحعحلُ   ام هو وصذذذذذدع    اه  الدم داش بامه صذذذذذ حل هذذذذذبع ل بصذذذذذ حت ا عضذذذذذاون  ع ا 
الم هذو ات التا  ل باسذم ا حت  عمك  م سذاعت ا   د ا )  وس م عضذل !!( وكال  قام صدع   انخ  

 م الةائ  دون أن عاك  دلعالم واحدام عل  ال .  ماتة إمام بوص  ا به  ا   وج للال

https://www.scientificamerican.com/article/rainbow-gravity-universe-beginning/
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 مباشر ظير و  مباشرةشكن  فكن  ؤال  الذين يميدون كحيا   ذ  المقيدة  وغير م ميت و كاكاوو

)رنحا في ذا حا غير  بمفردهاال ي يونحما  :عايحما   الممالمعقال ت عشممممممراص عامما  المدين و  غم

بمحبة الل   ا ة  :كما قانا دمجهاولكن يتممدون   عقمن تمممممماحبحا( ستتتتتتفتاهتة قبولمة و مدل عاى 

وذ ب تتتتتتذو ا ة    دير نيسممممممحا ذات واحد و ن الكون  بالعلم والقوانينو ا ة   فع ذات  صوالغو

المبالغة في  مظيم ةو ا ة    متنلة و شممماعرة وغير م ن جحمية و أقوال أهل الكام فع اإلستتتام

ا ن  ن   أن قول الق  وقع فيحا ةمض الماما  والميكرين عن غير قصممد لألستفخاطئة بلقوال الا  

 و  الوجود الوحيتتد التتذاتعو و يمني  نمما  ن وجوت الامم   و   "ال موجود فع الحقيقتتة إال اللتت "

كن  وجوت  خاوق ةمد ذلك فحو  ةمكي  كل شتتتتع وظنع عن  ال يحتاا إلى شتتتع رن   األزلع

تم وي فلألس موهمة جدا  مأن  ذ  المبا اص ف  و يتقر لشمي  في وجوت  ) ي غير  تماي( حاد 

 ... وال نريد اظرالة.و كذا  تمدت ارسباب... بمعانع باطلة كثير   يسير ا

 

 أمثلة من أباطيل وضاالت وحد  الوجود 

 وفي  الجاهلو نحم  المتعمد نحم   الكفرياتموا في  أن  ذ   نمار  شممممممخاص كأيرون وق ربمما  

من بعد أن تقام الحجج ال تترعية علي  ويفهمها اظسممالم ال ن كم عاى  حد ةمين   ن  في النا  كال 

قد  كون لدى  ؤال   و ةمضممممممحم  منع  ن  توجد موانعوذلمك رنم    ثم يجحتد أو يتكبر أو يعتانتد

قول ويرتت  ن الكيريمماص و و ةممما ي جتتاها  قممد يكون  :فمأال    اهمالنتتار مثو و  ن  كون  تكفيرهم

 راجع عن تةما يقول لكن   قد يكون عالما   و يضممما    ن  ةذلك ينصمممر   بت   و  مظيم  لا  ي سممم  

 :لحذا  كان بين  وبين رب  ع  وجلفي آخر حيما م  سمممممموا  عام ةمذلمك ةمض النماس  و جحاو   و 

ولكن   دالتعيين والتلبيال نقصممد الكير عاى  :بالكفرارشمميا  فن ن عند ا نصمم    ن يقولون  ذ  

وةالطبع كما قانا  ن البمض في  ذ    اإللحاد فع الل  و  عين الكفر بتالل  وا ةم   نم   نصمممممم   ما 

) و لم يجا ر ةحا  أن البمض اآلخر( وكن كان  عد ل  الطريق !!  أخف من البعضالضمممممالالص 

  :فمأال  

قد   ثر ةبمض كتاةاص وآ ا   :في اظسالم وحد  الوجودن  كام عن     و و  شمحر ابن عربعنجد 

  فارضالابن  و يضمممما    و كذا  إخوان الصتتتتفاوابن طفيل وابن مستتتتر  وابن ستتتتينا و الفارابع

حا عاما  حكم ة التيعاي  ةالقتن لكيريا    األيوبع صتتتاح الدين)الذي حكم  الستتتهرورد وكذلك 

وحتى   اليحوتي ستتتتبينوزاو  النصممممراني برونو :لمصممممر ال ديفويقاةاحم في ا  الدين في وقت (

التي ال  شمممممتحر عند   بي   ن المسمممممامين لدسممممم  وال  لجال الدين الرومعةمض ارشمممممما  

ميعع مالذي يميد كحيا  ذكرا  و  أال   ن  اليونيسكولدى  معروفة ومحفوظةنجد  نحا  :يمرفونحا

نتج ( عند ا يألعدا  أ  بلد! فما  غاى  ذا التسمما ح )! التستتامح الدينعفي المالم ةدعوى  األديان

 وال حتى يرون في الدين  نحجا   ظ جاج ال ق سمممممبيال   القتالال يرون في  من ال تتتتتباب جيا  لحا 

 !!  الطهر والعفاف والت حية والبذللا ياة ةما في   ن  ماني 
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 )كما في كتاة  ولد جابي وغير (: و ن  قوال  كمأال

!  زرادشف حول خصر ) ي حنام(ن ر إلى زنار . بل امامة أحكمها فوق رأسع.ان ر إلى الع" 

مستتجدأ أو  ليت لع ستتوى معبدأ واحد: نصتترانع ! وبرهمع ! وزرادشتتتع !!مستتلمأ أنا ولكنع: 

 ويقول كذلك: " !! أو بيف أصنام كنيسة

 شئناهود  بين المؤمن والمجوسع والي ) ي اليرق الوحيد(إن التباين  يا خاصة الوجود !!" 

ن الرأ  والن ر  " !! م 

يحا فوالمذي  م  اميمم  في كحمدى القصممممممص و خيي  كيريما م  التي يقولحما   الحااوكمذلمك  أام  

 ( !!ملسا  الحااةدعوى   وياحا و نحا عاى غير ها ر ا )

 :وجدير ةالذكر

 ظير  ة ل ن  الحدة المصمممممر ال ديف المتسمممممترين ةالمام لاقول ة ن اظيمان  خلط متعمد ن  نار 

  ةوا!! وكذ وحد  الوجود و  اسبينوزا(  و نيس  عقيدة أن تاين) أن  ظير شبصع و  م بص

 ما عينت   بإل  معينيمني  فض اظيمان  ظير م تتتتتتبص و  ظير شتتتتتتبصتتتتتتعرن اظيمان ة ل  

  اليهودفكرة اظلمم   أن تتتتتتتتتاينيمني  أال  فض   ارتيممان التي ال يؤ ن ةحمما المؤ ن ةحممذا اظلمم 

 هل والندمالجغير المقبولمة في المحمد القمديم وفيحا  ن النقا ص البشممممممرية  ا فيحا  أن ةصمممممميما م  

  ر وغي الحلولية والب تتتتتترية واألقانيمةصممممممو     النصتتتتتترانيةوكذلك  فض اظل  في   وغير 

 ذا كا  و  (11)في كيمان  ة ل  خالق لاكون ألن تتتتتاين قوال   07 جمع البمض قراةة .. ولقد .و كذا

فالدين ال يؤخذ من أحاد األشباص مهما بلغف شهرتهم أو  و غير  ) أن تتاينن ةغض النظر ع

 فقط. ولكنحا  ماو ة   تنا  وضي حا (تفوقهم فع مجالهم

)نممذكر مما فقط  جها  و   لوحتتد  الوجود عمتتدا    مما  ن  قوال ةمض  ؤال  المؤ نين والمروجين 

 : و تاللة   بة و مظيم لا (لي ذ  ا الناس الذين ينخدعون ةحا وي سبونحا شيئا عظيما 

 :قولحم

 !! ن أظهر األشيا  وهو عينهاسبحان مَ 

 :و يضا  

 يا خالق األشيا  فع نفس  *** أنف لما تبلق جامع

                                                           

 من الحائةعن عل  جائة   وبه وغع هم من الالما  الكبا  الملم عن بإل ( 51( ا ظ : )23)

50 Nobel Laureates and Other Great Scientists Who Believe in God 
 :Pdf اب  مباه  لتحمعه مل  

http://nobelist.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/50-nobelists.pdf 

http://nobelist.tripod.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/50-nobelists.pdf
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 تبلق ما ال ينتهع كون  *** فيك فلنف ال يق الواسع

 :و يضا  

 فالحق خلق بهذا الوج  فاعتبروا *** وليت خلقا  بذا  الوج  فاذكروا

ق  ع وفر   فإن العين واحد  *** وهع الكثير  ال تبقع وال تذر  جم  

 :و يضا  

 لقد صار قلبع قابا  كل صور  *** فمرعى لغ الن ودير لرهبان

 وبيف ألوثان وكعبة طائف *** وألواح تورا  ومصحف قرآن

 :و يضا  

 ففع الصحو بعد المحو لم أ  ظيرها *** وذاتع ذاتع إذا تحلف تجلف

 :و يضا  

 د  فع توحده *** وإن تعدد باألمواا وال بدالبحر ال شك عن

 فا يغرنك ما شاهدت من صور *** فالواحد الرب سار  العين فع العدد

 :و يضا  

 فما البحر إال الموا ال شع  ظيره *** وإن فرقت  كثر  المتعدد

 :و يضا  

 أحن إلي  وهو قلبع وهل يرى *** سوا  أخو وجد يحن لقلب ؟

 ظر  *** وما بعده إال إلفراط قرب ويحجب طرفع عن  إذ هو نا

 :و يضا  

 قيقة االختيا  وحرية اظ اتة !! كان  ن لوا م وحدة الوجوت نيي ح

 :ولذلك يقول قا احم

 

 الحكم حكم الجبر واالضطرار *** ما ثم حكم يقت ع االختيار

 إال الذ  يع ى إلينا ففع *** ظاهره بلن  عن خيار

 المبتار عن اضطرارلو فكر الناظر في  رأى *** بلن  
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 :فكن  ا سبق

 ابنو فارضالابن و ابن ستتبعينو التلمستتانع أن  فستتمنتستتبين إلى اإلستتام لأل و  ن  قوال 

 كمأال:اليحوتي  سبينوزا  ا  ن  قوال   عربع

 :فقول 

ما فع الوجود إال الل ، فالل  هو الوجود الحق، وال وجود مع  يماثل  ألن  ال يصح أن يكون ثم 

 بتلفان متماثان.وجودان م

 :و يضا  

إن قوانين الطبيعة وأوامر الل  البالد  شع  واحد بعين ، وإن كل األشيا  تن ل من طبيعة الل  

 البالد .

 :و يضا  

 الل  هو القانون الذ  تسير وفق  ظواهر الوجود جميعا  بغير استثنا  أو شذوذ.

 :و يضا  

آن واحد وليت فع هذا العالم مكان لما فوق إن للطبيعة عالما  واحدا  هو الطبيعة والل  فع 

 الطبيعة.

 :و يضا  

 ليت هنا  فرق بين العقل كما يمثل  الل  وبين الماد  كما تمثلها الطبيعة فهما شع  واحد.

 

 .كتيي ةحذا القد نو

 صممممماغ ضمممممد اظيمان ةالا   ( التيأنواع ال تتتتتبهاتة ذن الا   مالى  ع ةيان ) قريبا  وعاى  وعد 

 .نقدا  وردا  و ضا  عر واظسالم
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 الثانيالفصل 

 كيف يتم بناء الشبهات ؟

 

ة في  ككالمشوشة عاى ال ق  و المش لصناعة ال بهات  يكون الحق والباطلفي  ي تمراج ةين 

حا يتم الرت عاي ة الناس وغير المتخصممصممين  و حما ةحا يتم خداج عا كبر نصممي   ن اال تمام  

قة ولكن ةطري من جديد و سمميميد ررط الشممبحة  د عليهاينكر أن  تم الرسمميظن تمماح  الشممبحة 

  خرى وكاماص  غايرة ليستمر التضاين لدس .

ان كفي اليصممن الأالف  ن  ذا الكتاب  ن الشممبحاص ونرت عايحا لذلك... وقبن  ن نتمرض لاكأير  

حول اإلستتتتتام  ام و و: كي  يتم ةنا  وتمممممياغة الشمممممبحاص  شمممممي لنا ا  عاينا  وال   وضممممميح 

 ةمض  شحر  اك الطرق... ما  نرى تمالوا ف ؟صا  خصو

 

 استغالل الجهل(( 1
  

نيحم ف  اآلالفكلى  عدت الشممبحاصيصممن  ن  يمكنوالذي ةسممبب    لاشممبحاص مصتتدر كبر  و  الجهل

في اظسمممممالم تين ال ق  أخطا  و  ثغراتسممممماعتحا  ن  ال عالقة ةين كأرة الشمممممبحاص وةين وجوت 

كاما  ات عدت الشبحاص التي    فكاما  ات الجحنال  كأر وال  قن جهلتف تع ال:  ذا تلين عاى وكنما

 :   فمأال   نحا  صد  لاشبحاص  تال   ال يمكن  خينةن و جدا  عادية  كون في نقار 

 ن !! و أخطا  علمية قاتلةرن  اكتشممم  ة   ألحدثم  للقرآن حاف ا   مستتتلما  شمممخص يقول  ن  كان 

 تعنا نسممتييد  ن عامك ؟. و ا  و  ذا الخط  المامي القا ن..ا  حسممن   ذا يأبأ  ن  ليي  ن عند الا 

ثم  !! الرحمعضمممممو وليي في  الكبدعضمممممو في   خاقتم : القرآن ينعم  ن اظنسمممممان ييقول لك !

 ا  اقر وا يا  سممممامين  ام الناس:  ويشمممممأ ةناينتشممممي ويماو تممممو   وك ن  يكشمممم  لنا  ا نخيي  

  :وال  يحمون  !! اقر وا في قرآنكموال  قيون عند   كتاةكم في ا اقر وا  و  !!  خيون  عن المالم

 .2" !! سو ة الباد  داإلنسان فع كبَ لقد خلقنا " 

ديمني حتى لم يقر  كاممة   ب دك)ةيتح البما ( ةمالتشممممممكين الصمممممم يح الذي في القرآن وكنما قر  ا  كبتَ

ل تتتتد  والم تتتتقة ا)ةكسممممر البا ( و و المضممممو الممروف  في حين  ن المقصمممموت  ن الكب د  و 

  اةط لالرالج عاى اليرق ةين الكامتين في المماجم: ذا   والعنا 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D8%A8%D8%AF/ 

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%83%D8%A8%D8%AF/
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و  ا دا    ا   و نصمممراني يكون جا ال  قد ف) قائل هذه ال تتتبهةالمصممميبة الكبرى  نا ليسمممأ فقط في 

! و ذ   ةاليمن ر  ن المسممامين   ن يصممدق  ناليكذب عاى المسممامين( ولكن المشممكاة  ن  ا   تخيي

ةين المسامين اليوم   و ةممنى آخر  دلنا عاى  ننا نميش وقأ  تف تع الجهل دلنا عاى  دى  كارثة

 .اإلعامو التعليمى عشراص السنين في رةنا  المسامين عاى  د التجهيل المتعمد)ثما (  جنع

 والسؤال:

: فحن نتمج  ةمد ا تاف  جدا  كهذاكذا كان الجحن وتممن كلى  ذ  الد جة لصممنع شممبحة  ن شممي  

ثر  لك( الشمممبحاص التي حول اظسمممالم ؟  ن يمكن لماقن ةمد ذلك  ن يطمن في اظسمممالم كثر  ن )

 ( ؟!ال يوجد دخان بدون نار) :ن ال ق و  ن يقول آخر  شككا  في تي ال بهات التع علي 

 نظن اظجاةة ا ض أ...

كما قال  سممولنا الكريم تمماى الا  عاي  وسممام في    و الستتؤال و  العلموعالج الجحن الوحيد  و 

 :ال ديف الص يح

 ."  وا   ةو تاوت وغير  وت    ارلباني السؤال) ي الجحن(  شفا  العع"

 :ساسحا يتم نسج الشبحاص  أنتو  الجحن التي عاى    شحرليكم وك

 

 .ني الكأير  ن آياص وكاماص القرآنةمما الجهل -

 .ةص ة  و ضم  ارحاتيف والمروياص الجهل -

 .(فع شبهات نصيب المرأ  وخصوصا  ) ة حكام الموا يف  أال   الجهل -

 .(عند زعم التعميم وخصوصا  ة حكام الجحات والقتال ) الجهل -

 .(التعايش والعدل ن غير المسامين وحقوقحم ) حكام   ن الذ ة ة الجهل -

 واستخدا ا حا.  ماني الكأير  ن الكاماصالبيان وةقواعد الاغة المرةية والبالغة و الجهل -

 .ةصياص الا  و سما    ن القرآن الجهل -

 (.دعوى أن اإلسام نقل من األشعار) ةتا ي  المرب و شما  م قبن وةمد اظسالم الجهل -

 .(دعوى نقل اإلسام منهم) تا ي  ارتيان القديمة و ا  ي  قدم كتبحم ارتاية ةاليمنة الجهل -

 .(فع شبهات اإللحاد والتطور الطب والفي يا  واألحيا  خصوصا  كةالماوم الطبيمية ) الجهل -

 .(مثل دراسة نفسية الملحد والمت كك والمعترضةالد اساص النيسية ) الجهل -

 .صواظلنا الطاص المنطقية لاتحرب  ن ارتلة ة العي  المغا الجهل -
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 .خط  المخطئينةسب  ةضواةط اظعجا  المامي فت دن فتنة  الجهل -

 .ةال كمة  ن الدعا  وشرور  الجهل -

 .ةال كمة  ن االةتال اص والم ن لدفرات وار ة الجهل -

 .عاى كافر ةسنن الا  في خاق  و ن  ال ي اةي في سنن   ؤ نا   الجهل -

 محم.واظل اتية و صا بحم وجرا والالتينية والمامانية ةالوج  الخيي لامجتمماص الغرةية  الجهل -

 .ة قوق ارريال في اظسالم وحقوقحم عاى آةا حم و  حا حم الجهل -

 .ةمظمة ال ضا ة اظسال ية والتا ي  اظسال ي وكيجاةيا حم الجهل -

 (.راالنتباه للمكائد التع تتكر) م في آخر قرنينةتا ي  الصراعاص ال ديأة ضد اظسال الجهل -

 .(استف از المرأ  المسلمة)ة ركاص النسوية في الخا ج و ذناةحم في الداخن و  دافحم  الجهل -

 .ة قوق المر ة في اظسالم وعاو  ننلتحا  قا نة ةنسا  الماضي واليوم الجهل -

 ا. ن جاد نا وة لسنتن ل  وخاتة عند ا يشتري  عوانا   ةالمدو عمو ا   الجهل -

 سامين. ن غير الم نصيينةسيرة النبي تاى الا  عاي  وسام و خالق  التي  ةحرص الم   الجهل -

 لدس . ن الجدت  كأر  ن  ةنا  وةجمالياص اظسالم التي ةاص يمرفحا المسام الجهل -

 .ةرتوت و جحوتاص الماما  القدا ى والمماترين عاى الشبحاص الجهل -

 م ةالسي .كذب انتشا  اظسالعن التشوي  و ةالتا ي  الص يح لايتوحاص اظسال ية ةميدا   الجهل -

 .مكلى اليووالمستمرة ةيظا ع وجرا م ال روب غير اظسال ية التي سجاحا التا ي   الجهل -

 .و ا يستحويحا  ن شبحاص ك   التمين والظحو لامرا ق والشاب ةالمراحن الممرية  الجهل -

 

 :ر والكأير... لنس ل ةمد كن  ذاالكأيوغير ذلك 

ون ةالكات يمرف جيل كاملوالتي  ؤثر عاى  آالف ال تتتبهاتكذن  ن نجد  المنطقع ال  رون  ن   ن 

التي سممحاأ التمرض لحذ   وستتائل التواصتتل االجتماعععن تينحم ؟! وخاتممة  ع انتشمما   شمميئا  

 ؟شرعع و  علمع و  ساح  داداستع وةدون  ي ما قصدتون وفجل ةن  ونهارا   ليا  الشبحاص 

 وسوف نجي  عاى الكأير  نحا كما قانا في اليصن الأالف ة ذن الا .
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 القلوب الرقيقة وقسوة االبتالء(( 2
 

ذلك  ن  يتصمم  ةالشمميقة والاين   في اظنسممان المحمود (  ي  ن ارشمميا  رقة القلبال شممك  ن )

لكن المشكاة  نا  ي في انقالب   حيواناتو   ب رسوا  كان اآلخرين   واالنيمال آلالم اآلخرين

في  حمة الا   مالى نيسممممم   والطعنةن عن وجن  عاى  قدا  الا   للتستتتتتبطالرقة كلى  كبر ةاب 

 .شرو  المالم واآلالم والممانة ة وكلصاق 

كا اة  )وال  لنا سنيرت لحا كتاةاص م تكلة ال تر فع العالملقد   دثنا  ن قبن ةشمكن  ختصمر عن 

حا عن ) ي التي ي ب إراد  شتتتتتترعية  وكذلك   دثنا عن اليرق ةين ك ات ين لا   مالى  ام (ةم ذن ال

رر ةحا ) ي التي يت ةوإراد  كوني(  أن التخيي  والتيسممممير عاى المسممممامين  أال   وجن وي  ر ةحا

وقوج الضمر والمكرو  والمماناة وشر ارشرا  ليمت ن ة  الناس  ؤ نحم وكافر م(  كذ اليرتمة ل

رر   ولكن يتالناس بمجرد علم  النافذ فيهميؤاخذ ال   كمال عدل الا   نانا  ن قبن  ن   ن كمما ق

  فمايا   ثم يؤاخذ م ة خير األخيار وشتتتر األشتتترارلحم اليرتمممة ةاالةتال اص واال ت اناص ليظحر 

م النار هفقام بإدخالسمممممماعتحما  وكال  خياوا  أال   ن  يمام حقيقة ارشممممممرا  ةمام  النافذ في النيوس 

! ؟ أنف عذبتنا دون أن نفعل شتتتتتتيئا   ن قبمن  ن يمماوا  ي عممن !  لن يقولوا ل  وقتحا  مبتاشتتتتتتر 

 كمال عدل كال  ن   ن   اعتراضتتتتتتهم ؤثر في في  اكم  عن وجمن وال ي ذر و غم  نحم ال يمأاون 

   .حموثواة اآلخرين قبن عذاة   و اعتراض عاى نميم جةح  سب ان   ال يكون رحد عاي  

  ...ن  ناو 

ذي ينظر كلى المم اإليمتتانةين   فن ن   ممام نقطممة  ن  كبر النقممار اليمما قممة ةين اظيمممان واظل ممات

ينظر  الذي اإللحادوةين   )الأواب والمقماب والخاوت( اآلخر وعين  التدنيتا: عين بعينينارحمدان 

 ا   عقاةوال يرى ثواةا  )فال يرى كال اآلالم والمماناة والشمممرو ( تون  ن  الدنياكلى  بعين واحد  فقط

ارعج   ن  !! ةن الا  و حمت لم ن كان  ذا هن  ةمدل  بئيت   وضتتتع   و يؤ ن ةحما !! ويا ل   ن 

فان ! !  ن وجوت ووقوج الشممر واآلالم والمماناة شتتيئا   انلن يغيرنظر    اك و سممخط  عاى الا  

 عتحا.ساخسر نيس  سي الذيوكنما  و  ( ةالا  !يلحديتوق  كن ذلك عند ا )

 ...كذن

وكةرا  الشممممممرو  التي في المالم وارلم والمماناة  االبتا عاى و ر  اتممممممطنماج الشممممممبحاص عنفا  

ةن  و الباب المام الذي ال   اإللحاد و  ن  كبر  ةواب ( وخاصتة لألطفال وال عفا  والمرضى)

لياسمميية اص اوذلك ةمكي الشممبح  ت جة  مينة  ن التمايم  و اليحم  و الجني  و السممنيتوق  عاى 

ولكن يبقى  .والتع ال يفهمها إال القليلغير ا  تطو  واليينيا ية  و ال و الشبحاص المامية  ارخرى

.. .نعم :د  لاشبحاص ؟ واظجاةة ةكن   كيدال الجحن  ن ينين ذلك المص العلم ن يستطيع  :السمؤال

  اكذا انصمماح قا  تمماحبح إزالة هذه ال تتبهات كن عام ةالا  وكن عام نافع يسممتطيع ةسممحولة جدا  

 :(سنذكره مبتصرا  وسنتوسع في  فيما بعدةيان اآل ي )يمكن ذلك عن رريق و
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 أوال :

( الرقة) و ا يقاةاحا  ن  ماني  ةالنسبة لا   مالى أال  ( الرأفة( و )الرحمةةيان اليرق ةين  ماني )

ا د ممنى ال قيقي عما  و سلنمرف  دى اختالف ال سريما   ولن خذ  أاال    ( في اظنسانال تفقةو )

أال يصاب مة ح ن  ن  ماني الر :ل( ونسم الرحمة  منى )حيف سمن خذ  أال    ةين الناس لدسم 

ولو أصتتتابك قبلها حتى رة واليو  والنجاة سممم  ؟  م  ن  ن  مانيحا وقوج الم   اإلنستتتان بمكروه أبدا  

 لطبي  الذي يمالج المريضفا  ؟ وال قيقة  ن الممنى الأاني  و الصممممممواب بعض المكروه واأللم

  يحوالمكي تممم  ( !رحم فحو في ال قيقة قد )  ةمض ارلم حتى كذا  سمممب  المالج في ن تا   

 يتللم و  المريض يموتو ةما  ااأللم العيمرض  : فان وتغلبف رقت  على قلب  شيق عاي  لو  كذ

اجة لاتمري  ةمماني ن ن ةاليمن في ح ...! كذن يرحم ولم  ضتتتتترهةحذ  الصمممممو ة قد  فحو  أكثر

  سانبالنسبة لإلنو اذا  مني   بالنستبة لل و اذا  مني   يجهلهان ةمض الكاماص واروتماف لم  

 و ذا  ا سنيما  عند  تنا عاى  شكاة الشر ةالتيصين ة ذن الا  فيما ةمد.

 

 ثانيا :

والت    حا  نذيتمذب في شمممخصممما   كذ  حما رال المذاب فيحا )ولنتخين  أال    قصتتتر وقف الدنياةيان 

( البلود) الوقأ كذا قا نا  ةممنى: كم يسمماوي  ذا سممنة( السممؤال 000 و حتى  70  ةمد كلى  ما 

 كن اظنسمممان  نا يكون في  ؟!! وسمممب ان الا  المظيم ؟  ن يسممماوي شممميئا   كلى ارةد في الجنة  أال  

عمن   و الجا مة  و في حيا   ) أن الد اسة في الأانوي المرحلة الصعبة و في  ال روف الصعبة

و  ن    الوقف ال يتحر شاق  و سجن هام  و عذاب  و حتى حمن ارم ةجنينحا كل ( فيخين كلي   ن 

ر كلى  ا نظحتى يكات ي ينتهعثم  ا كن   يكات ييقد  م    ا  في  جاو   ذا ار ر يمر ببط  شتتتتديد

 ن: كذ   حما كان رول  لح ات وكلن  كان ر  ن  

 .لدلم ستمرا   ال يمطي  منى  ولذلك   هو قصيرف كل ما ل  نهاية

 الج يل بالثوابفالا   مالى وعد كن تاح   لم و ماناة في الدنيا و ع تبر  واحتساة   ...وعاي 

يوم القيا ة  ن كانأ  أهتل العتافيتةحتى  نم  )وكمما جما  في ةمض الروايماص الصمممممم ي مة( يتمنى 

   ن البال  !!  ثوابيرون  ن  ا  عظيم ن  اوت م  قرض ةالمقا يض في الدنياج

لو أن جلودهم كانف قرضتتتتتف فع  ،عطى أهل البا  الثوابيود أهل العافية يوم القيامة حين ي   "

 .وحسن  ارلبانيعن اةن  سموت  ضي الا  عن   وا  التر ذي  " الدنيا بالمقاريض

التي كذا  الغمستتتتتتةالخاوت كلى ارةد ؟  اذا عن   ع مذا عن ال سمممممماب فمماذا عن ثواةحم في الجنمة 

 يقول  سول الا  تاى الا  عاي  وسام:نسوا كن  ا كان ةحم  ن ةال  ؟!  الجنةفي  ا مسوغ

يحا غمي ف) ي ي   صتتتتتتبا فع النار صتتتتتتبغةفي   ،يؤتى بتلنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة" 

  والل  يا ربال :فيقول؟ هل مر بك نعيم قط ؟ قط  هل رأيف خيرا   ،يا ابن آدم :ثم يقتالغمسممممممة( 
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 ويؤتى بلشتتد الناس، ) ي  ن شممدة ارلم والمذاب نسممي كن  ا كان في   ن نميم الدنيا عاى كير (

 بؤستتا   هل رأيف ،يا ابن آدم :فيقال ل  ،صتتبا صتتبغة فع الجنةفي   ،فع الدنيا من أهل الجنة بؤستتا  

لجنة كن  ا  ر ة  ) ي ينسممى  ن جمال نميم ا ال والل  يا رب :فيقول ؟ هل مر بك شتتد  قط ؟ قط

"  وا  اظ ام  وال رأيف شتتتتتتد  قط ،ما مر بع بؤس قط ، ن  لم و ممانماة في المدنيما و و  ؤ ن(

  سام في ت ي  .

 ةن...

كان لو وكال ويقتص  ن  )حتى  ظالما  الذي لن يترر  عدل الل عن اظيمان واليقين في  يضا   اذا و

؟!  ( ن حسنا   كن كان لدي   ا يكيي مو يمطيح  قبن تخول  الجنة فيلخذ من  حقوق الناس ا   سمام

و و الممذي يمم  ر والممدينمما في القرآن ةرعممايتنما  نممذ ؟  رحمتتة اللتت  بنتتا ماذا عن اظيمممان واليقين في 

ولحذا كا  وغير  نجد   !!(  ةنا حمة الناس  حم  ا مال من والرضاعة والكسوة ) غم  ن الوالدين 

 ضمماعية عاى   من الشممدا د والمماناة والمصمما     و  قد  ة ضممماف صتتاحب اإليمان ن  تو ا  

يبقى  م   ولنةن   األلمفام يمرف كال رمم  بوصتتتتتتلت  فع الحيا وفقد  الدينوفقد ارحبة  م ن فقد 

  .الا  قدا  عاى  لدس  الشديد  ا تام ساخطا   المماناةكال 

 

 ثالثا :

 رج  تمممممم اب  ذا بيان  ما ي  و ذا ال  بالحيوانحتى  بالرحمةةيمان  ا في اظسممممممالم  ن  وا ر 

 وارآلملاشممممرو   نالتيكير و م ي اولون  صمممموير الا  عن وجن  و اظسممممالم وك نحما  صممممد ا

عالم لما ةالتمايم واظتينحم ضياج وكما قانا  لوال الجهل المتف تع بين ال تبابة !! ووالا  اوالممان

 .طريقا إلى مسلمفكا  وال الشبحاص كانأ وجدص  أن  ذ  ار

 : أال   قول  و يقر  في  حاتيف  سول الا  و جد رريقا   أال    كيكذ 

ت ا ) ي ةمواتياص  مينة حد فلحسنوا القتلة ،ان على كل شع ، فإذا قتلتمإن الل  كتب اإلحس" 

ارض ية ) ي ارنمام لدكن و، وإذا ذبحتم الشمرج ةميدا  عن التمذي  و شوي  القتاى والتمأين ةحم(

".  حت رح ذبي، ولي  ) ي يجماحا حاتة لسرعة القتن( ح، وليحد أحدكم شفرت فلحسنوا الذبون و ( 

 .وا  اظ ام  سام في ت ي   

ال حتى و ذيبتعوال  تمثيل بالجثثفانظر كي  ي  ر اظسالم ةاظحسان حتى في القتن !! يمني ال 

اب حتى ال يوان عن الطمام والشممر نع اظنسممان  و  كلى الموص  يكلى الموص )الصممبر  الصتتبر

 جا  ةمأن ذلك ؟! ن ام فع العالم و  ي  آخر دينموص( !! فحن  نار ي

 :قول وكذلك عن  سول الا  

 .(ير اغالام  ةالر ي عاي  ةالنبال و". ) ي قتا  لمجرت  لعن َمن اتبذ شيئا  في  الروح ظرضا  " 
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 :لتميين ( فقالي ةالنا  في الوج  وسوم في وجح  )و ي عال ة ةالك    حمارلما  ر عاى  و يضا  

عضو خاص وذلك رن الوج   ن كن شي  )كنسان  و حيوان(  و !! "  م ستَ لعن الل  الذ  وَ " 

 .ال يج  ك انت   و  لم ل   كانت  

 :ذكرنا ة  تاى الا  عاي  وسامذي ي  ال ديف الشحير ال كذلك نار وةالطبع 

ذبتف امرأ  فع هر  " نتار  ال هع أطعمتها ستتتتتتجنتهتا حتى متاتتف فتدخلتف فيهتا ال) ي قطمة(  عت 

 ."  هع تركتها تلكل من خ اش األرضوسقتها إذ حبستها، وال

 وقد  وى  ةو تاوت في سنن  عن اةن  سموت  ضي الا  عن  قال: 

ا ر )و ي ر مر كنا مع رستول الل  صتلى الل  علي  وستلم فع سفر فانطلق لحاجت ، فرأينا ح  " 

) ي  رفرف و  وم(  مر  تعرشفجا ت الح   كن( ) ي لد عها فرخان، فلخذنا فرخيهامتغير( 

ورأى قرية ، ولدها إليها : َمن فجع هذه بولدها ؟ ردوا  النبع صتتتتلى الل  علي  وستتتتلم فقالفجا

. قتال: إن  ال ينبغع أن يعذب بالنار إال رب ن حرق هتذه ؟ قلنتا: نحننمتل قتد حرقنتاهتا، فقتال: مَ 

 عن  مذي  اظنسان ؟فماذا   ف ذا كان  ذا في ال يوان والطير ". النار

 :ن حكيم ةن حنام  ضي الا  عن   ن  وى اظ ام  سام في ت ي   عن  شام ة

، وقتتد ) ي اليالحين  ن عجم  ممذ  المنطقممة غير المرب( مر بتتال تتتتتتام على أنتتاس من األنبتتاط" 

ب على رؤوستتتتهم ال يف ) ي لكي يغاي في حرا ة الشمممممي في رق  أقيموا فع ال تتتتمت وصتتتت 

ي ح بسمموا ف )وفي  واية:اا رَ ؟ قيل: ي عذبون فع البَ  فقال: ما هذا مذي (  ؤوسممحم كنوج  ن الت

ول اللم   صتتلى الل  علي  وستتتلم يقول: إن اللم  يعفقال ه تتام: الجنية(.   ذبأشتتتهد لستتمعف َرستتت 

 ". حم() ي خاوا سبيا فلمر بهم فبلوافدخل على األمير فحدث ،  ،الذين يعذبون الناس فع الدنيا

وكنما  مامحا المسمممامون وعامحا ةمضمممحم   عاى و ق ليم  ن اظسمممالم لم  كن حبرا  كن  ذ  التماو

التي ال و ألمم المتحد كالل عارات الرنانة فام  كن   البمض و ةاغحا   ن سممحا كلى   ن لم يسممحا

( الكبا  في حروةحم و ما اتحم )  ريكا و وسمممممميا الفيتووال  مي  تمممممم اب ) الظامةيمممن ةحما 

 اترا وفرنسا( !! والصين وانج

( وقد غا    ثر  الماريي والنيسممممي عاى رقيقع القلب ن  ؤال  ) والمجي   نك  رى شممممخصمممما  

 : أال  يقول  با حتى أدنى تفكيرعقا  فصا  يرتت الشبحاص 

ن   في حين  ألحدتولذلك   اإلستتام ذا  و   حول المالم ووحشمميتحم جرائم المستتلمينانظر كلى 

لى ك الفلبين ن   وغرةا   شرقا   وضتحايا لوح ية ظيرهم ت تررا  ر ض المسمامين  م  كأر   ن ا

 سورياى كل العراقكلى  أفغانستتانكلى  بورماكلى  ك تميركلى  ندونيستياإكلى  الصتينكلى  روستيا

 والقا مة  طول !! كوسوفوكلى  الصومالكلى  وسط أفريقياكلى 

 ...والسؤال
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 ع تترات ومئات القتلى يوميا  عن   يضمما   أيمفحن ع  و اأعمف عين  تلك الغ تتافترضممنا  ن  كن 

 ؟ (المتح ر الراقع المتمدنلغرب )ةصوا ي  ورا راص ا سوريا وظيرهافي 

 .تمانوالا  المس ةصاحبحا  األفاعيللدس  الشديد  يمن  العاطفية والنفسيةالغشاوة ... كذن

 

 رابعا :

 القلوب الرقيقةتمممممم اب ور  (إنستتتتتتان وكذلك  ي) عمو ا   للمستتتتتتلمةيان  ن  ليي  ن ال كمة 

 اصيلفتالقتن والتمذي  والتمأين ةالجأف والمسامين وغير م و تبع  م اهد:  ن يتتبموا خصوتا  

 :مكان وال  ن المقن وال المنطق كذفحذا ليي  ن ال كمة ة  ارليمة والفيديوهاتذلك 

 لجحات  و السممممي ؟  وعن الممن  و ا قعدالتثبيط الم  ؟  و  الح ن القاتل اذا سممميجني  فاعن ذلك كال 

  اظل ات والمياذ ةالاوالرتة والتسمممخط  و  الفتنة فع الدين )و ذا المحم في  وضممموعنا  نا(  خيرا  

 !؟

 تمممممم ماب  ذ  القاوب الرقيقة لم ينتبحوا كلى وجوت اليتن واالةتال  الشممممممديد في القرآن وكمذلمك فم

 نتبحوا كلى سمممو ة البروج وعذابةن ولم ي  (صتتتفو  الل  من خلق  رظم أنهمؤ نين )املو لدنبيا 

 :  الا  عن وجن   أ سمم  وةصر المؤ نين فيحا الذي ي كي

 سو ة البروج."  النار ذات الوقود * إذ هم عليها قعود" 

)والحظوا كم  رة ذكر  من القتتتل أو التعتتذيتتب يمنعهم كيمممان المؤ نينفظنوا ةجحاحم  ن النبوة  و 

 :ص يحالا  عاي  وسام في ال ديف ال! ونسوا قول النبي تاى قتن  نبيا  ( !فقط الا  في القرآن 

  وا  اظ ام  حمد وغير . " !! ثم األمثل فاألمثل ،ثم الصالحون ،أشد الناس با  األنبيا " 

 ينسممممون كن آالم ال ياة والدنيا و ا فيحا ةمد  ن: فكي  سمممميكون لحم  عاى الد جاص في الجنة وكال

 و ن  نا... م ؟!و ا عايحا ةجوا   ةحم الكري

 والفيديوهات القصتتتتتتص(  تبع  أن  ذ  وال لغيرهمايي  ن ال كممة رتمممممم ماب  ذ  القاوب )ف

كلى حكمة  سمممول الا  و حمت  وفحم   لننظرو  المام ةحا واظلمام ة حوالحافقط يكيي كذ   لدسممم 

 ال: ق تاى الا  عاي  وسام في ال ديف الص يح التالي في  سند اظ ام  حمد وغير  عن عروة

أخبرنع أبع ال بير رضتتع الل  عن  أن  لما كان يوم أحد أقبلف امرأ  تستتعى حتى إذا كادت أن  "

، الل  علي  وستتلم أن تراهمقال: فكره النبع صتتلى ) ي  صممن كليحم و را م(  ت تترف على القتلى

 ي)و ي عمة النب المرأ  المرأ . قال ال بير رضتتتتع الل  عن : فتوستتتتمف أنها أمع صتتتتفيةفقال: 

 !! "، فبرجف أسعى إليها فلدركتها قبل أن تنتهع إلى القتلىو خأ حمنة  ضي الا  عنحما(
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 تمحوها فا  كن ةمض المشممممما د  نطبع في النيي والذاكرة؟ فانظر كي   نمحا  ن  ؤية القتاى 

  عملعتين   واقععاظسالم تين ... كذن  لدس  القهر والح ن المتواصتلوال  و ن كال   األيام

قصممممممير  و في  اةتمات عن الت ولكن  يكبأ النيي جمود وبرودوليي في    مثتاليتة زائفتةفيم   ليي

 في الموار  والمشا د و ا يو ث  الت ثر ةحا. الغاو
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 القلوب الرقيقة وعدل الله(( 3
 

جوت الشر في ووةما يشممن  شمكاة   االبتا   دثنا في النقطة السماةقة عن القاوب الرقيقة وقسموة 

لكن الغريم  في النقطمة التي  منما اآلن  و  ن ةمض القاوب  تم ثر كذلك   ةاالممالم وارلم والمممانم

لكافرين اعذاب  أن (  و في اآلخرة )الحدود أن كقا ة سمممممموا  في الدنيا ) العتدل اإللهعةمظما ر 

 العقلوضد   الفطرورن   ر  ؤال  الممترضمين  و ضد   (والملحدين والم تركين وال المين

 ص و  ئا ا و اليين ارةري )وخاتممممة عند ا نتخين تفاعحم عن  جر ين  ةاتوا شممممموةا   والمنطق

 فدعونا نوضممممممح ةمض النقار التي  ييد في ةيان ذلك وكهحا    اآلالف ةكمن تم ةا ت  و عذةو م(

 :قول ذ  االعتراضاص  نحم فن أن غير م  م ن يسممون  و يقر ون و ذكير م ة   م  ع  لحم 

 

 أوال :

 ةممن وحتى  ع  فيممما سممممممبق عاى  ول نقطممة ننطاق  نحمما في حوا نمما  ع الما ممد لقممد  كننمما كأيرا  

ن و   النقصوكي   ن   نن  عن تممممياص   إثبات كمال الل  تعالى أو البالق: الالتيني  ال و ي

يقول   موالصيتان  ةمد  ا يكونان عن الظا  فحو حكيم وعاتل سب ان   ال لم: ةين تمياص النقص

 :عن وجن في القرآن

 .20" النسا   إن الل  ال ي لم مثقال ذر " 

ي اآلخرة فويميد ال ق كلى وضم  الطبيمي ةتنبي  كن غافن وكن هالم  ن  ا يصيب   ن شر  ...ةن

 :وليي هام الا  ل  !! يقول  مالى جرا  نفس  هوسو  المذاب سيكون  ن و ن 

 ...كذن. 22" يوني  الناس أنفسهم ي لمون ولكن إن الل  ال ي لم الناس شيئا  " 

في اظسممممممالم )التي  ي عقمماب لامجر ين  و الممتممدين(  و يمترض  الحتتدودالممذي يمترض عاى 

 يئا  :  ن هامحم الا  شمممما عايك كال  ن  سممم ل  و جما  يقرفي النا  ف عذاب الكافرين وظيرهمعاى 

عاى الكير  و اظل ات  و الشمممرر  أجبرهم عاى الجريمة  و االعتدا  ؟  ن الا  أجبرهم؟!  ن الا  

.. ولكن  كان .نحم التحرب كلي  سممماعتحا  و قولحم: ال.. ةن  قصمممى  ا يمك.: التو ا   ي؟ واظجاةة 

 !؟ فلماذا خلقهم وهو يعلم أنهم سيعاقبون.. .يا  ثم يكون المقاب(  نحم سييماون  ذ  ارشيعلم)

 

 ثانيا :
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في  طائع و  مؤمنال يصممممد  عن  -3: نالحظ في  شمممميئين و ما  السممممؤال الذي  وقينا عند  اآلن

!! و ذا ل   دلول كبير عاى  ن ار ر ال  الملحد و  الكافرةن يصممممممد  عن   المماتة  و في الغمال 

ا   حيف( لصممماحب  ال  كأر وال  قن !! دمحاولة تبرير الكفر أو اإللحايمدو تمممو ة  ن تمممو  )

! ؟ وتتقع عذاب الل  تؤمن اآلنعنحم  ن الميترض(  ن يمنمك  نأ ) و غيرر  م ن  دافع المذي 

؟!!  مامال؟!!  و حتى  ال يتقبا  المقنشع  صعب ؟  ن اظيمان ةوجوت الا   أحد هل يمسك لسانك

 ن  -1و  ا الما وهة الأانية  نا فحي   نمتقد  ننا قد اسممممممتمرضممممممنا الكأير  ما ييند ذلك كلى اآلن

فلماذا تهتم بلمر تعتقد أن  ظير : حيف كذا كنأ ال  ؤ ن ةوجوت  ؟!! ةوجوت الا   م ال  ؤ ن  تال  

ةذلك ؟!  ن   مد الدنيا ضممممممجيجا  ! فاماذا ؟)يمني ال جنمة وال نما  وال حسمممممماب وال كل (  موجود

بابا ) زسانتا كلوستنكر ويجاتل في  ن ييجاتل ويمترض ويشمج  وشمخصما  ةالغا  عاقال  سمممأ 

  رن  ظير و  ط  نفستتتتكف ذا كنأ ال  متقد في وجوت الا  ف  ط  ؟! (14)لم ي ص ل  ةالحدية( نويل

و   بالعذاب والحستتتتاب لل المين وظيرهماناس يمتقدون لالا  ف ن  ركك ة  ؤ نعاى ارقن لو ال 

!!  ذا  ن ةديحياص المقن السممممايم واليطرة  لل المينحستتتتاب  والعدم وجود عذاب  فضممممن  ن 

  ن الدينع التي  تم ةميدا   مآالت اإللحاد والتستتيب والجرائم ر كال عند الما د الذي ال يد  القويمة

  أ  ي  سممممممى )وسممممموف نمرض لكن ذلك  بعض المؤمنينوال  قا نة ةينحا وةين  ا يقع  ن 

  ...والشا د  ةالتيصين في  راص كأيرة قات ة وةاظحصا ياص(

ت  ط نيسك وال يج  عاينا الر: ف  ذا كان الف؟!   تال   وجود الل :  ن  متقد في اس ل   ذا السؤال

 هلعك!! وكذا كنأ  ؤ ن ةوجوت الا  و ذا سممممب   فاقد لألستتتتاس الذ  نتحاور حول عايك رنك 

و نأ كافر  و  ا د  و غيرر كافر  و  ا د و شمممممر ةالشممممميقة  عذاب  لكعند ا  يكر في  وخوفك

ن ةم   أرحمو ن  نأ  ن الخالق ؟  أحكم ن الخالق ؟ و ن  نأ  أعلم: و من  نمأ فنقول لمك   يماع

 :يقول عن وجن سب ان الا  المظيم !! يست ق الرحمة  ن الخالق ؟!

 :ويقول  020" البقرة   أنتم أعلم أم الل " 

 .406" البقرة  والل  يعلم وأنتم ال تعلمون" 

 

 ثالثا :

ينما ح الا   مالى  حسنا   ؟ لماذا خلقهم الل : قول  ة  الممترض و وتحرب الذي ينموت كلى السؤال 

يمان اظ ي ) معا  ؟قابلين للصورتين أو الحالتين  م خاقحم ؟  مجرمينخاقحم عاى  نحم     نخاقحم

                                                           

خعالعل ع د هو هذذذذذخصذذذذذعل خ ا عل  Santa Claus سذذذذذا تا كلوة أو Papa Noelبابا  وعه (24) 

 25عوم معالد )ال ب( أو )ابن ال ب( ع دهم     ال صذذذذذذذا ى لالحت اه ب أس السذذذذذذذ ل المعالدعل أو
دعسذذمب  من كه عامُ حعد عاب  ع  ا بهذذخص سذذمعن ل  لحعل بعضذذا  كبع   وةن أحم  اللون كما 
م لل دعس  عكو س من  صذذذذو ت  هذذذذ كل دعاعل كوكاكو  أوه م   ب ا  الصذذذذو  ُ وهو ع مة غالبا

   م  أس الس ل. ال  ن الخامس المعالدن عل  أ   عوةع ال داعا عهعل عو
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:  ن ذنك  قابلين للصورتين أو الحالتين أحرارا  : خاقحم اظجاةةو  و الطاعة والممصمية(  والكير

و  تيضممممممن عايحم ةن    ال: المقالنية والمنطقيةفي شممممممي  ؟! اظجاةة  قد ظلمهم و ةحذا الخاق 

يي كذن عدنا لن  ب  و فرط المؤ نين والطا مين  نعمة!! والدلين عاى  ن ذلك  د من العدميجابتاإل

لا  ا يجبرهولم   وحد  الملحد و  الكافر و  المجرمالمرةع ارول و و  ن الال ممة الوحيدة  قع عاى 

ي  ؟! ى شممممممي  لم يكن ل  يد فعا يعاقب ثم ةممد ذلك  يجبرهكي  كذ    ممالى عاى اظجرام  و الكير

و  ا  ن    ذا  ن جحة  ةال نقص ؟!  سمممممت ين عقال  ل  الذي  ثبتنا   الكمال ع ذلك  ن يتناسممممم  

 و  دافع عنحما  ا   و  ا د ا  : و اذا يضميرر  نأ  يحا الممترض سوا  كن كنأ كافرىخرالجحة ار

 ..تر  و  صير  لنيس  ؟ لنرى. لم يخ ؟! لنفس الذ  اختاره بنفس  كن  نحما  صير   قد وجد ن 

 : بالنسبة للحدود 3سؤال 

عاى  ...كذن  يعرف : م ال ؟ اظجاةة حد و  عقتاب ن لم   كتان يعرفالمجرم و و ير كم  جر م  

 ؟ !  ال  رى ذلك  نك  و  ن  عجيبا  ؟ القاه فاعل  كما يعرف  وسعى إلي  اذا  مترض عاى شمي  

كذا ا  ك  الم ر اص ليقع عاي  ال د ) أن  بالتحريم ما  عالوقد اشممممممترر اليقحا   ن يكون المجرم 

ال يقع عايم  ال مد  أن فلم يمرف     ما كذا  ن يمرف   ريم الننما وشممممممرب الخمر في اظسممممممالم 

 كال في حقوق الناس البديحية التي ال   تاج لشرج  المسمامين الجدت  و البميدين عن ةالت اظسمالم(

ف االلتيا حد سممممممتطيع ي: حتى  ذ  لن كذن  ن الغير ون و (لممرفمة  نحما خط  ) أن السممممممرقة وقت

؟!  ن  االعتراض!! فمالم  لن ياقع إال مصتتتتتتير متا فعتل وستتتتتتعى بتإرادت رن المجرم   عايحما

 عاى شي  ؟! االعتراض عاى عام الا  النافذ الذي ال يجبر ة   حدا  

 :بالنسبة لعذاب النار 1سؤال 

جة اإلستتتتتام ظير م تتتتتوهة بلغت  ح    الا  في النا  كال كذا الكافر  و الما د  و المشمممممرر لن يمذة

ثم كير  و  ل د  و  شممممممرر و و يمام ةالمقاب الذي ينتظر  )سمممممموا  آ ن ة   م  عم عدم  وفهمهتا

يكون هو الذ  ستتعى لهذا المصتتير ولم يجبره شممرك  وكل ات  وير   ليي ةك :السممؤال  كيمان  ة (

 غم  فرعونكلى عايحما السمممالم و خا   موستتتىا   سمممن جت  كم؟! ةن   سمممن الا  ل  ح   علي  أحد

 ساةق عام  ة ن  سيموص عاى الكير والج وت ؟!!

 .22" ر   لعل  يتذكر أو يب ى لينا   فقوال ل  قوال  " 

 :كذن )و ن جديد( كي   اوم الا  عاى  ن خاق  ؤال   غم  ن 

في  )حتى  ن لكن كنسممان  كانا  خاقحم قاةاين لاصممو  ين اظيمان والكير والطاعة والممصممية  :أوال  

 الجنة و كانا في النا  !! فحن  نار  كأر  ن ذلك( ؟!

 .جةةحم كال ةمد  ن يقيم عايحم ال   لن يمذ :ثانيا  

 .05" اظسرا   وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال  " 
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 المجنونو ماألصوحتى   الذي نيخأ في  الروط و اص قبن ةاوغ التكاي  الجنين و  الطفلوحتى 

ذلك  ن قبن فاحم ا ت انحم يوم القيا ة كما  شممممممرنا كلى  :الذي ال يمي الطاعن فع الستتتتتتن الهرمو

 .وسنيصا  في حين  كذلك

 .تصلح لاعتراضجة واحدة نريد ح   ...كذن

 وال يكون الاوم فيحا عاى المجرم  و الكافر  و الما د ؟!!

  .ال يوجد :واظجاةة

 

 رابعا :

 ن المقاب الموضمممممموج لحم  :عن لوم  ؤال  و و االعتراض ةميمدا   كلى نوج آخر  ناآلن ننتقمن 

؟  م في   مدي  ن الا  وعقاب  كبر  ن  العذاب األبد  و  الحدود؟ سمممممموا   كف  لفعلهم حقا   و 

ط ةاختصما  رننا نستمرض فقاظجاةة نرى تمالوا ف؟! )وحاشما  سمب ان   ن يظام  حدا ( جريمتحم 

 كما  وض نا. يكون في كتاةاص  خرى قات ةيصين سوالت   ؤوس  قالم اآلن

 :بالنسبة للحدود فع الدنيا

يمة لاجر  ن يكون  ناسبا   :األول  ن يتوافر في  شمرران ( يج   ماوم  ن ال د ) و المقاب عمو ا  

   ن يكون في  عظة وعبرة ليرتج  تممممم اب النيوس الضمممممميية  و المريضمممممة :الثانع  ونوعحا

 :اةة؟ اظج ظير العقاب اإللهعفي  ي عقاب في المالم  عاى الدواميمكن   قق ذلك  ن  :والسممؤال

تاميع عن لغة ال !! وةميدا  في المقاب  تفريط و  إفراط سمممت ين !! ف نأ  ع عقول البشمممر   ام ك ا 

  ن عقاب المجر ين ال الي في :السؤال  التي  سمتحوي البمض بالمجرمينواظنسمانية والرحمة 

ثم  أال  ؟!  ن اغتصمماب  وجة  حد م  ب قلوب ال تتحايا أو أهليهمظ تت يطفئ  قى تول المالم 

حا التي وحيا  قلبهاغض   يطيئ ن  ذا  :وي رب وينام ويلعبفيها يلكل سنواص ل المجرم سجن

؟!  ك عرض  وجت   و حتى ارةنا  ت م الذي  قلب زوجهاغضمممممم   يطيئ و كاتص  و  تتدمرت

 ن  (  ع الضمممم ية  و   احا ؟رحيما  كان )  ن محم ؟ المجرم  و (  ع عادال   ن  ذا المقاب كان )

 ( لكن   ن  سول ل  نيس  جريمة االغتصاب ؟رادعا  كان )

 . الت ايد الرهيب فع جرائم االظتصاب فع الباراةالنظر كلى  عاقلنترر اظجاةة لكن 

(  و ة)فج  المجرمعند  ن يقع في شمممبار  ذ  الشمممبحاص  ن يصمممير فيم   لماذا  باغ السمممط ية تو ا  

؟! وةذلك يسممممتطيع كن  طموس القا   ن يتالع   من ال تتتتحية وأهل  محط الن ر للرحمة بدال  

)المجرم(  وظروف)المجرم(  ونفستتتية)المجرم(  حالةو و يحول  ن  القلوب الرقيقةة تمم اب 

 ؟!  على عقب رأسا  )ةالمجرم( فيقا  كن شي   مةحوالر



  كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
      

- 111- 
 

The.Muslim.researchers 

الردع ل   من في   ي نوج  ن  :كمأمال اغتصمممممم   من  أمن  مذا المقماب لامذي :والسممممممؤال اآلخر

 يكيي  طعاما  ويؤي   سجنا   و   ن ييكر  ن ييمن  أا  وقد ينجو  ن المقاب  و ال ينجو فيجد  وألمثال 

عتاة المجر ين الذين يريدون  انت تتتار هذه األفكار ن نشمممك  ن خا   ؟!! لعبا  لهوا  وو وشتتترابا  

  ن اريام ؟! كذا  م القبض عايحم في يوم ضمان العيش الرظد

عقاب  األول :كذا  م القبض عاي   تابسمممما   عقابانييكر في السممممرقة و  ا    شممممخصمممما    خياوا  أال  

ي  ف؟ و رحمة بالمجتمع  يحما في !!   و قطع يد  والثانع   ا كانأ المدة والظروف( السممجن ) يا  

  كلى  وضمميح !! حسممنا   ال   تاج :؟! واظجاةة ردع ل  وألمثال  في و؟  اليد الستتارقة بعقابعدل 

لكن جا ن ةاليق  ثم  جد  يتياس  في ال دوت وك ن  اكتش   ا  سمؤال آخر )و و  وج  خصميصا  

 اذا عن المر شي والمختاي والياسد المالي و و و و ؟  :سمنة( و و 0200لم ينتب  كلي   حد رياة 

؟  (15)ر  ون و  ن حِ  أن السرقة  (قطع يد السارقرن  ولئك فيحم   ن ال  نطبق عاي  شمرور )

و ةاب و   التع ير  أال  فحنار   قاعد  ينطلق منهاكال ووضممع ل   لم يترر الشممرج شمميئا   :اظجاةة

كبر أو أوقد يصن في ةمض ارحيان كلى  ا  و   لحاكملمترو  تقديره للقاضتع أو  ن المقوةاص 

ال  ي  جال  كبير واليق  اظسممالفليتناسمم   ع حجم الجريمة المر ك  !!  أشتتد من بعض الحدود

لقتممن افييمم  عممدل  :ةممال جمما ة الرجمحتى حممد   يقرأ ويفهم ويتتلمتتذي ق  ن يت ممدن فيمم  كال   ن 

) ي  ا  محصتنكان  ذا كذا   (والج ا  من جنت العمل)  جا ة ن ال كما  دم الناني ةيتا   ل جا ةةا

 ا ا عدعن البادة عام فالجاد والتغري  عام ) ي اظةمات  ظير محصن  ا كذا    تنوج  و  تنوجة(

و نما يخرج سممممممؤال قد يتبات  كلى ذ ن   المر ة غير المتنوجمة كذا لم يكن لحما ولي  غترب  مم (

سوا   ؟ كتب اإلحسان على كل شع  لم ي ص في ال ديف الص يح  ن الا   مالى قد  :البمض و و

؟  ا فع الرجم مثا  ين إحستتتتتتان القتل هنأ :والسممممممؤال  نمم :في القتمن  و الذةح ون و  ؟ واظجاةة

ر   جد السمما ن ق ةن غالبا    الفق وال قيقة  ن  ذا السممؤال ينم كذلك عن عدم قرا ة  و ارالج عاى 

 :في ذلك المصر ال الي )و ا  كأر م  ع  يشي الجحن( ونس ل الطاعنين فع الحدودرحد 

 :لدى  تممغر رين ؟ واظجاةة البديحية الستتارق؟  المغتصتتب؟  القاتل ال نماق   اإلحستتان ن  ن 

 نحم ولرتج  اآلخرينل ماية  هؤال  و  ماقبة  قمة اإلحستتتتتتان للفرد والمجتمعال ةمالطبع !! ةن 

في كن ةاد  طبق شممممممرج الا  في ال دوت كلى  ن  دخن فيحا الغرب  )و و  ما كان  وجوتا   ظيرهم

 و  ا  !!(فمانتشممممممرص الجرا م  لغما ما  و خي   نحما كأيرا   ةم نيم  وة قوق اظنسممممممان المنعو مة فم

 )فايي كن فهو فع تقصتتتع األدلة وال تتتهود وانطباق ال تتتروط :اظحسمممان في قطع يد السممما ق

ما  ويمتني يكون سريوكذلك في قطع اليد نيس  حيف   سمرقة ينطبق عايحا شرر قطع يد السا ق(

                                                           

( مواص ات الس قل    اإلسالم والت  عكون  ع ا ق ع العد ه : أن تكون الس قل من ِح ة )أن 25)

من هاا الِح ة  متامدام  هذذذ   م،ل  أو م بو  أو م  وه علع ( بحعد عكون السذذذذا ق أخ ج  عامدام 
ل    س ُ وأن وهو مخت   عن األ ظا ُ وأن عهذ د عل  الس قل هاهدن عده أو عات   السا ق ع

عدع  المال  السذذذ قل أمام ال اضذذذ  أو الحاكمُ وأن عكون المسذذذ وق   هذذذب ل  ع ُ وأن عكون مما 
عتموه    الااد ُ وأن عبلغ ال صذذذذاب )أن ما قعمت   بع دع ا  اهب  ما  وق(ُ وأن عكون السذذذذا ق 

م        .بال،ا مكل ا لعس   ال و  مج و ا
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ر فحنا  قتلالعقاب ال الو  ا اظحسان في الجاد فحو  مرفة  ن الغرض  و   ة  ةمد القطع  باشمرة

قارب بين يال يرفمحا الضممما ب ليحبط ةحا ةكن قو   وكنما ف لليد التع ت تتترب بالستتتوطوضممممية 

حتى ال تنك تتتتف ل  عور  المضممممروب جسممممد يراعي سممممتر   يضمممما    ذراع  وإبط  وجستتتتم 

  و ن ارفضمممن  عم ةمض الجا اين   في الرجم و يضممما  .. .و كذا  إذا كانف امرأ  وخصتتتوصتتتا  

 ي  ييف!!  منكر ال نعلم !! و ذا والا   يطول األلم ووقف الرجمي الرجم ةال جا ة الصمممغيرة لك

 ن و  جدا   وال كبيرا   جدا    ي كتاب  متبر ؟! ةن الصمممواب  ال يكون تمممغيرا    نحذا وجا وا ةفق  

 ر نالمجي   ن  ةمد كن ذلك ف ن اظسالم ينظر لاواقع عاي  ال د   و كذا  ا  الستر أي يراعى في  

في ن:  ر يواحد الذن  ال!! ف ن الا   مالى ال يماق  عاى  و الذ  تطهر من ذنب التتائب إذا تاب أ

 و  سمممول الا  وكالم نص عاي  اليقحا  ول  شممما د  ن  عجيبا   نجد شممميئا  اآلخرة !! ةن في الدنيا و

تراجع عن اعتراف  قبل كذا  ن   : أال   كننا الم صمممن  دالعترف عاى نيسممم  في الذي ا في حالة

 ! ؟ ف ين سممتم ةمأن  ذا في  ي  كانف ن  يتوق  الرجم وال يقتن !!  :تى وسط الرجمالرجم أو ح

 :واحد  ما سبق و و الرجم  أال ذا  اةط  أال رحكام وفق  

http://www.al-

eman.comالكت / وسموعة%40اليق %40اظسال ي/تية%40كقا ة%40حد%40الرج/

 i582&d921249&c&p1م%40عاى%40الناني:/

 

لكن ! ! يتوب طالما ستتتتره الل يي   ن ةن يك   ن يمترف ةذنب  سمممالمال يوج  عاي  اظ ةن  تمممال  

يف ن وقأ النبي ح)و و  ما حمدن ةماليم لت قبتل أن ياقع ال يتطهر فع التدنيتا ةى البمض كال  ن 

ولم يت قق الشمممرر الصمممم  في   ةمة شمممحوت  باعتراف مباشتتتر كون الننا  جم  كات كن وقا ع 

 نا المجاهرين بال ذا الشرر كال عند  أن  ين نجد ةن ويرون عماية الننا ةكن تقة وةغير شمك !! 

 ؟!(  د عن أن ار الناسالذين ال يهمهم حتى االبتعاو ب  وبالمجتمع أو المستبفين

  نتركحا ل ينحا كذلك و نار  قا ناص وكحصممممما اص واعترافاص  ا ة جدا    وةالطبع ار ر يطول

ال تت ايد وو ي  :جرائم كل الدول التع تبتعد عن شتتتتتترع الل  أو العقوبات الرادعةويكيي  ؤية 

 مام  في الداخن !!  ما   أكبر إجراما  يدخن السجن وقد يخرج  ن   الصغيرحتى  ن الاص   تقل

 

 :بالنسبة للعذاب األبد 

هل مات وفع نيت  لو طالف ب  حيات   : ذا الذي كير  و  ل د  و  شرر عند ا  اص ...نقول كبداية

الممذاب ارةمدي  و  ن جني عقماب  ما  ماص عاي  الكافر  و  :. كذن.ال :؟ اظجماةمة أن يؤمن قليا  

 ؟ أ نتم أعلم أم الل  :!! والسؤال  رة  خرى ولم ي لم  الل  تعالىالما د  و المشرر 

 :عن وجنيقول 

http://www.al-eman.com/الكتب/موسوعة%20الفقه%20الإسلامي/صفة%20إقامة%20حد%20الرجم%20على%20الزاني:/i582&d921249&c&p1
http://www.al-eman.com/الكتب/موسوعة%20الفقه%20الإسلامي/صفة%20إقامة%20حد%20الرجم%20على%20الزاني:/i582&d921249&c&p1
http://www.al-eman.com/الكتب/موسوعة%20الفقه%20الإسلامي/صفة%20إقامة%20حد%20الرجم%20على%20الزاني:/i582&d921249&c&p1
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كا إنها كلمة ، فيما تركف حتى إذا جا  أحدهم الموت قال رب ارجعون * لعلع أعمل صتتتالحا  " 

 .000  55" المؤ نون  هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

 :ويقول كذلك

ا نرد وال نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * قفوا على النتار فقتالوا يا ليتنولو ترى إذ و  " 

" ارنمممام  دوا لعتادوا لمتا نهوا عنت  وإنهم لكتاذبونولو ر   ،بتل بتدا لهم متتا كتانوا يبفون من قبتل

47  41. 

 :ويقول سب ان 

ر ذكأولم نعمركم ما يت ،صتتتالحا ظير الذ  كنا نعملوهم يصتتتطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل " 

 .27" فارر  فذوقوا فما لل المين من نصير ،م النذيرفي  َمن تذكر وجا ك

 !!  ذا المصير المنكوب ع عاى التخين  كنحا آياص قاسية فمال  

ي  ت دن والت  عاى الا   مالى المتكبر والمستتتفستتتطة المجادلة  ناسممم   اك النيوس  :لكنحا ة ق

ب ان !! وس يرشتبص قاصتر العقل أو التفكوك نحا  ت دن عن  وتنتقص من عدل  وحكمت عن  

  الا  المظيم !!

القوا مصتتتتتتيرهم ن ووفا تحم حكمت  !!  ؤال  الكيا  والمالحدة والمشممممممرك  فما حم كممال الا لقمد 

اق !! فالا   مالى خ امتحان الدنيا القصتتتير أصتتتا  التي كان رجاحا  وحياتهم المستتتتمر  إلى األبد

لجنة جدير بالعيش فع افقد  ثبأ  ن   :ت  ن احترم  بة الا  ة  افم    أكرمهم بتالعقل واإلراد  خاقما  

 ن اسممممممتممن  بة الا  فيو  ا      ل  شممممممغا  فيحا و و  ن الياكحين المنممين  بجوار الل  إلى األبد

لذ  ياقع مصتتيره اكنكا  الا   و كنكا  وحدانية الا  !! فحذا و االسممتخياف ةمقا  وعقول اآلخرين

 :عدل الا  وحكمت !!  ذا  يناسب  تماما بتمام وال ح ن علي 

 " !! دوا لعادوا لما نهوا عن  وإنهم لكاذبونولو ر  " 

 :و نار نقطة  نا قد  خيى عاى البمض نجد ا في قول 

فقط الذين  النتاس العتاديينتافع عن   نما   ال تاهر إجرامهم نما ال  تافع عن المجر ين والظمالمين 

نا كال  ن  النقار السممممماةقة والقات ة  يضمممما   رت عاي  ! و غم  ن  ذا ! كفروا بالل كن جريمتحم  نحم 

رائم الج أف علم يكن لير كبوا  :(وبستتتتبب كفرهم بالل  وهم يعلمونو ا  ت ار  ن  ؤال  ) :نقول

؟! وسممموف نترر  يصمممين ذلك فيما ي ص  ن  إذا أتيحف لهم الفرصتتتة وصتتتارت القو  فع أيديهم

ون ن كلى شمممباب سممماتيون يتاذذوكي  انقا  شمممباب عاتيو ستتتجن ستتتتانفوردكتاةاص  أن  جرةة 

ةتمذي  اآلخرين حتى لو كانوا  تمممدقا حم !! وكذلك سمممنسمممتمرض  ن التا ي  نيسممم  كي  كان 

ولكن عنممد تخول   في ةمض الباممدان تون  ي  شمممممماكممن أال  يميش المسممممممامون  ع النصمممممما ى 
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 !!  ن قبن عايم غير المذي كمانوا  ظهر وجت  آخر من النصتتتتتتارى ؛االحتالل اظنجايني وغير 

 !! فيها إال خالقها األعلم بها سبحان  يحكموال  :فالنيي اظنسانية  مقدة وعميقة

 :شي  آخر

 ...ال يوجد أع م من الل 

 :!! والسمممؤال بمنكر وجود الل  أصتتتا  فما ةالك   ال تتتر  بالل وجد جريمة  عظم  ن  ال  وةالتالي

مني ( ؟! يمستتتتتاوية للجريمةفع نفت مد   نذ  تى كان يمرف الناس وةالمقن  ن المقاب يكون )

يستتتتتتغرق ثوانع أو ف ن عقاة   :فع ثوانع أو دقائق ن الذي قتن  و اغتصممممم   و سمممممرق  : أال  

 .!  ست ين !!  ذا ال يقول ة  عاقن؟ دقائق

اللتت  الع يم األزلع عاى  مماذا التمجمم   ن  ن يكون ذنمم  الكير  و الشممممممرر  و اظل ممات في  :كذن

 ؟! أبد نعيم ن آ ن ة   و  راع   و كما  ن النميم لم   ا  !!  ما  عذاب أبد  و  :األبد 

 ... ذا قد  الا  عند الا 

 يصتتترخ؟! ثم عند وقأ المذاب  لمواله يرى فع نفستتت  ندا  فمالم االعتراض  ن اظنسمممان الذي 

 ؟ إصراره وتكبره وجحوده؟!  ين  و اآلن في  عود ويسلل ال

 ...  كذا   اتفاينقذ نيس ا  ي حيا   ةين يدي  قبن الموص  
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 العوامل والمؤثرات النفسيةاستغالل (( 4
 

ال شك كذ .(16)(ليستات) و (دخلك بتعرف)لصمي تي المالحدة: و ذ  النقطة نحديحا ك دا   خاتما  

: النصممممما أ الكأير  ن   و  حيا   فقط عقل اظنسمممممان كاحا   أ  حكام  ن  لو اسمممممتقا أ حياة 

عاي  ؟ كنحا لدسمممممم   ن  كبر  عوامتل ومؤثرات نفستتتتتتيتةنمد ما  تمدخمن ولكن  ماذا ع  وقرا ا م 

ا لم مويكذب   ما لم يكن ليصتتتتدق  من قبلفيصممممدق   الغمامات على نور عيني  ونور بصتتتتيرت 

 !!   يكن ليكذب  من قبل

 ...لنيحم  كأر  اذا نمني ةذلكوتعونا ن خذ   أاة 

 

 3مثال 

شمماف وخبير في اكت   كم في الصممو الشممحير في الت الفوتوشتتوب ةرنا ج شممخص   ترف في

لى هنا إعاى وسما ن التواتن االجتماعي وغير ا ) و نشمر ا الصتورتلك تتاعب بارخبا  التي 

  اتي لاجيشةا جا   م في  حد ةالتنا المرةية ونتيجة   ثر  نيسممميا  ولكن   (هذه هع حالت  الطبيعية

ب !! ر  ن الجيش ةاليو وشوالتي  سمخ م تاركة وتصتديق بعض الصتورقع في و ة ن  قد فوجئ

                                                           

وسائه التواصه ا جتماع  )وخاصل ال عسبو ( م ا أواخ   التةاعد الملحوظ    استخداممع  (26)
م بسذذذذذذبب األحداد الت  ج ت    الو ن الا ب  وتسذذذذذذا ع اُ ا ت ه المالحد  إل  تل  2111عام 

كا وا عجاه ون    البداعل بإلحادهم الص عح مثه مباد   )أ ا حعد الهبكات لعبثوا سموم م عب هاُ 
عذذذذلذذذذ  الذذذذ ابذذذذ  الذذذذتذذذذالذذذذ : أصذذذذذذذذذذدق الذذذذاذذذذلذذذذم( كذذذذمذذذذا كهذذذذذذذذذذ ذذذذ ذذذذا مهذذذذذذذذذذ وع  اصذذذذذذذذذذد 

https://www.facebook.com/737053459786773  ثم لما وجدوا   و ام من المسلمعن
البسذذ ا  عل  ال عسذذبو  من هاا ال جوم الظاه  عل  اإلسذذالمُ لجهوا إل  األسذذلوب غع  المباهذذ ُ 

ن حعد عدسون مُ من البس ا أكب  قد  ممكن ب ا الالمعل الاادعل لعخدعوا  هكث وا من الم هو ات 
خالل ذا الت وعج لإللحاد والت و  واإلباحعل والهذذذذذذذاوا والخم  والخ ةع  والمخد ات بخداع علم  

ثم توالت صذ حات م اإللحادعل األخ ى تحت ستا  الالم وأبحاد مهذبوهل   وةن ل ا ع د التح ع ُ 
ال  ع ل ه  األقوى واألس ع    التهثع  عل  المسلمعن دون أن عها واُ  ه ههوا  لما وجدوا أن ها 

)الباحثون السذذو عون( و )الباحثون المصذذ عون( و )الباحثون الم،ا بل( و )الباحثون اللب ا عون( و 
)د ب الما  ل األ د  ( وغع هاُ وةعاد     التضذذذذذذذلعه اسذذذذذذذت،لوا ا كباب عامل المسذذذذذذذلمعن عل  

ومات الخ ع ل والتا  ل لع  لوا اإل سذذذذذاد إل  ها  ال وععل الت  تسذذذذذت وع م  بدأوها ب  صذذذذذ حات المال
)مجلل وسذذذذذع صذذذذذد   اإللكت و عل( ثم أع بت ا )لعسذذذذذتات( و )دخل  بتا  (ُ  الاتب لعس علع م 

 وحدهمُ وإ ما عل  المسلم الان عتابا م وهو ع اهم ع ا ون وعسخ ون من الدعن لعه   ا  !!

https://www.facebook.com/737053459786773
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ف كي: وعند ا جاي  ع نيسم  )وةغض النظر عن تم ة  و خط    ي  في الجيش( كال  ن   سا ل

 ن  سيطرص عاي  في : !! والسر وهذه!!  فع تلك الصتور ( )الواضمح جدا   لم ألحظ هذا التاعب

 !!  دوافع ومؤثرات نفسيةذلك الوقأ 

 فحن ةد  م في فحم  ا نمني  ؟؟

 1مثال 

شمخص  ن عات    ال يصدق  ي شي  في  ذا المصر الذي تا  لكن كنسان في  فرتة ا تالر 

ةن وةمض الجحاص   يبف  ن خالل   ا يريد منبر على وستتتتتائل التواصتتتتتل والمدونات والمواقع

  عن قصممممد وعن توافع حكو ية  و غير ا تحترف الكذب وتتفنن في اظخبا ية نيسممممحا ك ا  نحا 

 غبة في  ياتة التياعن وةالتالي  بالتحقق من المعلومات التع تن تتتتترها م أصتتتتتا  ال تهتوك ا  نحا 

 ذا الشمخص تا ص لدي   ذ  القناعة  نذ سنواص    ياتة الدخن اظعالني لامشما داص  و الموقع

يمرف  ن   مأ تمممممناعت   ظاهر الكذب يتناقن خبرا   جدا   شمممممحيرا   كخبا يا   قاياة عند ا   ى  وقما  

ييسبور ن يكت  في ال!! ف ذا  ضينا كلى ذلك  ن  كأر     بص عاد  على الفيسبو شتو  ليي   ن 

ال ر ة  و المكي وقممد   نت ال   )قممد يكون  جال   مجهولع الهويتتةو ويتر وغير مما  م  شممممممخمماص 

ف ن   نكرة ينت ن تية كبيرة و كذا( ل   كأر  ن حسماب وقد يكون شخصا   واحدا   يكون شمخصما  

بعد التلكد ( ري خبر  و ري شمممي  كال الفور عدم التصمممديق ) لماتستتتَ الم  ار ر عند  ةاص  ن 

لقضممممية  غ تتتتبالن وقع   أ   ثير كولكن  ا   وانتظا  اليترة الكافية لت قق الخبر  و  كذيب  من 

وال  ريثتوال  تثبفتون  ي  بعض الفيديوهات عنهايشمممما ر وينشممممر  وجد نيسمممم   اقا يا  فقد :  ا

 بالم تتتتتاركة والن تتتتتر على أوستتتتتع نطاقينة التي  قوم كاا  كالم!! فقط تممممم تحققوال  انت ار

 !! دوافع ومؤثرات نفسية ن  سيطرص عاي  في ذلك الوقأ : ( !! والسر) و و ا يكيا  

اتنم  ن ي فم نك ال  توقع كأيرا  : صتتتتتتوت العقتلعنمد ما  ماو  امك الموا من والمؤثراص عاى  ...كذن

 ال تتتتبهات!! فحا  م  تمممم اب  فات  واختيارات بعقانية ردود أفعال  وأقوال  وتصتتتتراظنسممممان 

 !! العوامل والمؤثرات النفسيةيتالعبون ة  وةغير   ن خا  ستا  

نفستتع االنفعال ال!! ولكن  عنوان يأير  للمحتوى عنوان مبالف أصتتا  فكم  ن فيديو يوضممع ل   -

 كن كذب و دليي ( ثم ال  جد في الييديو كال(17) قوى تلين عاى تممم ة التطو : ) أال   والتلثر ب 

                                                           

مالحد  والت و عون     عدعوهات م   س أسذذالعب السذذح   وخدع العد والت  تاتمد عسذذتخدم ال (27)
بصذذو   أسذذاسذذعل عل  إع ام المهذذاهد وتوجع  ت كع   إل  ما ع عدون وإبااد ت كعة  عما   ع عدو   
ا من اختعا  الا وان الخادعُ وم و ام بالملث ات ال  سعل من الت وعه وإبدا  الدههل  أن عالحظ ُ بد م

لتاجذب وا قت ذاع عل  وجو  المهذذذذذذذا كعن    ال عذدعو أو تمثعلذ ُ وغع  الذ ُ و    عذدعو للملحد وا
الت و ن  عتها د دوكع ة حاوه  ع  إق اع المهاهدعن بوجود )خ ه(    الاصب الح ج ن ال اجع 
م  وعالم من الذدمذال إل  الح ج   م و ام بذال لذب بذدون حذاجذل لال ُ     الة ا ذلُ وأ ذ  عذهخذا   ع ذا
وبذال بع لم عتوق  أمذام إعجذاة خل  الة ا لُ و  إعجاة ضذذذذذذذا الدما  من ال لب إل  الدمال عل  

مت  !! و  انلعات المدههل الت  تم ع ت ج  دماغ ا ع دما ت ح   لته ب !! هاا  3ا ت اع أكث  من 
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!! ولكن  (18)في الخا ج وحتى المالحدة  نيسمممممحمالذي يسمممممخر  ن  الماما   دوكين  ن المحرج 

 !! النوعية التع نتحد  عنها هناالمنوان وحد  كافي لات ثير عاى : لدس 

                                                           

م  م وغها اهد للمه كل   ضالم عن أن ما قال  من عدم وجود  ائد  للاصب الح ج ن ال اجع كان تدلعسا
البسذذذذذذع  وغع  المتخصذذذذذذصُ إا أن الاصذذذذذذب علدن أكث  من وظع ل    م   ل ال لب والصذذذذذذد  
وهذذذ اعع  ُ والسذذذلاه: إاا لم عكن ل  وظع ل بكه هاا ال وه الان عكل  الكائن  اقل   جدوى م  ا: 

بعا   لمااا أب ا  ا  تخاب ال بعا  المةعوم مالععن السذذذذ عن حسذذذذب ت دع ات م ا أم أن ا  تخاب ال
عب  ن عامه بكه دقل ع دما ع عدون  سذذذذذذبل اإلبداع إلع : وهو   سذذذذذذ  غب  وأعم  ع دما ع عدون 

 تب ع  ما ع ولون ع   )أخ ا  تصمعم( !! 
ع د كه المواقع والصذذ حات والمباد ات الت  ت وج  هذذخصذذعل عظعملعاد  عتهذذا د دوكع ة  (28)

احعل الالمعل والا لعل واألخالقعلُ لك   تهثع  لإللحاد باسذذذذذذذم الالمُ  غم أن ال جه هةعه جدام من ال 
ُ وإلعكم باض أهذذ   ان ا   ع  والت    ع هذذ ها المالحد  ع د تلمعع الم سذذدعن لألسذذ المعدعا    

تخيل : " Terry Eagletonتلمعا  أمام ال اسُ ع وه ع   ال اقد الب ع ا   الكبع  تع ن إع،لتون 
بلغهه فيهه ال يتجهاوز مها ورد في كتاب الطيور يُسهههههههههب في الحهديهل عن علم البيو رجالا  لوجيها ومب

 ,Lunging, Flailing, and Mispunching, (2006) Vol.28" !! المصد :  البريطانية
No.20 وحت   كون م ص عنُ  إلعكم ما قال  مالحد  أ  س م !! ع وه ب و عسو  البعولوجعا الملحد .
السههابق بنشههاط دوكينز، لكنني أخشههى أنني من بالرغم من إعجابي : " H. Allen Orr لعن أو  

أولئك العلماء المضهههطرين لمفارقته هناا بالتأكيد يبدو لي كتاب وهم اإلله معيباا بشهههدة، فأنا مجبر 
 A Mission to " !! المصذذذذذد : بعد قراءة كتابه الجديد السهههههتنتا  أنه في الحقيقة مجرد هاو

Convert, New York Review of books, vol. 54, no. 1 – Jan. 11, 2007 .
وع  ذه ألسذذذذذذذت  مك ذا د    كتذاب  )وهم دوكع ة( عن أحد األكادعمععن الملحدعن ةمال  دوكع ة    

 The" !! المصذذذذذد :  ال تحاكموا بقيتنا وفق هذا الزيف الفكري الصهههههبيانيأوكسذذذذذ و د قول : " 
Dawkins Delusion, p.20 وهم اإللذذ ( ع ذذد ُ   ذذه  أعتم الم ةلذذل الح ع عذذل لكتذذاب دوكع ة(

 Michaelالمالحد  أ  سذذذذذ م ا! ع وه  علسذذذذذو  الالوم والبعولوجعا الملحد الهذذذذذ ع  ماعكه  وس 
Ruse " : المصذذذذذذد :  كتاب وهم اإلله جعلني أشههههههعر بالخجل من كوني ملحداا !! "Richard 

Dawkins: The God Delusion". Chicago Journals. Retrieved 31 May 
! " ! دوكينز ملحد وقح في جهله بالفلسههههههفة والالهوت وتاريم العلمل : " ُ وع وه ع   كا2008
ُ ومَمن كا وا The Death of Man as Man, Ronnie W. Rogers, p.125 المصد :

والملحد بع  ا د بعكعت  Tom Chiversماجبعن ب  ثم ا ت دوا ت اهات  الصذذذذذذذح   توم هذذذذذذذع  ة 
Bernard Beckett ُدوه  8أل  عالم من  21دعثل أج عت عل  ولال    عجب أن د اسذذذذل ح

غ بعل أكدت أن الالما  الب ع ا ععن أ  سذذذذذ م   عحبون  عتهذذذذذا د دوكع ة وع ون أ   عهذذذذذو  الالم 
 وعخدع عامل ال اسُ المصد :

http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-
study-rice-university-science-scientists-
a7389396.html?&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Scientists
+hate+dawkins+-+dawkins+foreign 

 
 

http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-study-rice-university-science-scientists-a7389396.html?&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Scientists+hate+dawkins+-+dawkins+foreign
http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-study-rice-university-science-scientists-a7389396.html?&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Scientists+hate+dawkins+-+dawkins+foreign
http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-study-rice-university-science-scientists-a7389396.html?&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Scientists+hate+dawkins+-+dawkins+foreign
http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-study-rice-university-science-scientists-a7389396.html?&utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=Scientists+hate+dawkins+-+dawkins+foreign
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ثم : عالية ماف م  صممممموير  في  و  تمثيلع وليت حقيقع في ارتمممممن فيديووكم  ن فيديو كان  -

 م  ةاآلالف  لتجد التياعن حقيقععاى  ن  وةمض ارخبا  اليو يوب ووسا ن التواتن في  انتشر

  ر !!لد بعقل لو  جرت الشخص  ويصم   ن يكون ت ي ا  ةن  ظير صحيح و الماليين و و 

ون  ن  اك النوعية ت التي  مر عاى المشا د  يضا   بالمغالطات المنطقية  متائوكم  ن تمو ة  -

 حة لاتيكير !! ن يمطي عقا   سا

 ن النوجاص في  % 99: ويقولون جدا   قاسمميا   ةصممو ة ال ر ة  ضممروةة ضممرةا   في  ون  أال   -

  !! والسممممؤال تبعا آليات القرآنالبالت المرةية واظسممممال ية يضممممرةحم   واجحم ةحذ  الصممممو ة 

؟!!  حيتت ؟! في  متتدينتتت ؟! في  محتتاف تتت  ن حولمم  ؟! في  بلتتده ممذ   ممن يرا مما  حممد في  99%

  نحن ةكد اص وعا اص 55ا ر ة يج  عاينا  ن نشممممما د  000 ذ   مني  ن   ن ةين كن  99%

لانوجة  و  القرآنو ن الضرب المذكو  في  ؟! من حولنا!! فحن  ذا ةاليمن  ا نرا   وكتاةاص

 كذا ؟  م  ن  ذ  الصممممو ة المشممممو ة  ي المنتشممممرة  النبعةحذ  الطريقة المشممممو ة ؟  ن قال ة  

 في جن  شبحاص المر ة ؟ بالمراجع والتوثيقاتكما سنوض    مريكا وأوروباأةاليمن في 

اسم  دون ذكر أ  و ي  ون ةصو ة رين تغير ثم عبا ة ةجوا    ن ربي   و ربيبة سموتية ) -

ية تم ثلثع األطفال فع الستتعود ن  يقولون( طبعا  من قمة استتتبفافهم بمتابعيهم أو رابط للتحقق

ن ون في السموتية ويصدقون يميش!! والسؤال  رة  خرى لم   فع الصغر االعتدا  عليهم جنستيا  

 م االعتدا  عايحم في الصممممممغر ؟!  ذا لو  4 والت  نار  2 ن ةاليمن  ن ةين كن :  اص مذ  التر

!! فما  كمحل شفي  و وةا  و   ريكا سميكون  كما  تمال   ال تذوذو بيح  متفستبة أخاقيا  في ةاد 

ذلك  و ٍسرة !! فضال عن  ن  غير  شا د  مايما   بالتعاليم اإلستاميةمسمك ةالك في ةاد ال  الأ  ت

 ( و و غير  وجوت !!على ال بص ملحوظا   نفسيا   را  ثألن االعتدا  فع الصغر يتر  أ  ة رالق )

يين اإلنجلي  والفرنستتتتتت و يم  ون ليترة  وا ن القرن المشممممممرين عند ا كان يتم  شممممممجيع الجنوت  -

التطوج في الجيوإ المذا بمة كلى ةالت آسمممممميما و فريقيا في  سممممممتممرا حم  وغير م عاى واأللمتان

ت لجذب الجنو صتتتور مرستتتومة للنستتتا  والفتيات العارياتفيقو ون ةممن   (وأظلبها إستتتامية)

يمين ملكات الو ا ة عاى  نحن   في  اك البالت المرةية بيوت دعار !!  ا ة عاى  نحا  ب تتتتهواتهم

خصممممممص ل  ( !! و ذا ار ر كان ي  الحرملكلبيوص والقصممممممو  ) و تاخن ا أو اإلما  والجوار 

 عن جهلهم وكل ذلك مجهول ألظلب المستتلمين اليوم بالطبع ف تتا   ما ض وكت  في  و وةا )

 ،بتاريخ االستتعمار األستود الذ  كان من أهم أهداف  عند ن ول  ببلد ن ر الفساد والدعار  فيها

!!( والسممؤال المنطقي لم ن يصممدق  ع الصتحافة واإلعامتر  ذيول  وأذناب  فيوحتى بعد رحيل  

يوم في كلى ال ستنكرا  ( ال  ال     و  اك ةحذ  الصو ة التعر  ذا ار ر ) ي :  و يت ثر ةتاك الصو 

 وخاصتتة مع المابتفسممات ال جاب )كفسممات ارخالق المنتشممر وكال ية  غم سممةالتنا المرةية واظٍ 

!!( فما ةالنا في ذلك الوقأ )ةداياص القرن   تتتتع وظيرهواالستتتتترتش والب ةوال تتتتفاف ةال تتتتيق

الشمممر  ة جابالمتم  ي تممو ة لشمموا ج ةاداننا في  لن نقول سممتجد النسمما  رالمشممرين( الذي كن 

 !! بالنقاب والبرقع واللبت السابا والف فاض: ةن فقط
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ا  عارية لفتا ةن عند التدقيق في ةمض الصمو  التي ينشممر ا المالحدة  ن  ذ  النوعية عاى  نح -

يق حال الرق: عاى الصممو ة نرى  مايقحم)   يتم اظيمان !!(  ليتوضتتل صمم  لرجن عجو   تماما  

!! وال نمرف  والعبيتتد فع اإلستتتتتتام

 ا  ذا اظسالم الذي يسمح في   ...والا 

  ةتصموير نسمما يصتلع ويتوضتتل جن 

ا ةكمما ير عتتاريتتاتةيتمم   ن تاخممن ةيتمم  

!  ين ! سي اهدها اآلالف أو المايين

؟! ةن  المصممممممدقمة لحمذا الكذب المقول

موضتتتتتتوعة المجي   ن  الةي اليتاة 

لم ن لم  فع نفت الصتتتتتتور  بجوارهتتا

يممالحممظ )يمممممنممي ار ممر  ممكممتمموب لممم  

سممممممينمما يو  صمممممموير  تي   ن قبممن 

لبيوت و مكشمممممموف( !! فمحم يممم  ون 

وخاتممممممة في ةمض   اكن  التدعتار 

البرةر  و ةمض ارفريقيممماص المرايممما 

شمرون  و ينشر ويصمو ون  نحا ثم ين

أحوال اإلمتتا  أو الجحاممة عاى  نحمما )

أو متلتكتتتات التتيتتمين فع  الستتتتتترار 

 .(اإلسام

 Marcelشتتاتيلي  مارستتيلولمن  ن  شممحر   ن قا وا ةحذا الدو  القذ  كان المصممو  اليرنسممي 

Chatelain أورياس  محد  اضمممراص  ا ثبتتح   وكن  ذ  ال قا ق ORIAS    كما سمممنوضممم

ا  تاخن رحوال النس التاريخ الت ويهع ذا  الم اضراص حيف اسمتمرضمأ  ةالتيصمين فيما ةمد

!! و و  ا  م الترويج  ورقص وخمر أشتتباه عرايا و  عراياوك نحن يمشممن  القصتتور و  الحرملك

فيام  أن  اسمممينم نذ الرةع ارول  ن القرن المشمممرين في ال األفام القديمة والكوميديةل  حتى في 

 .Thief of Baghdad( لص بغدادو ) Lost in a Harem( ضائع بين الحريم)
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في  Malek Alloula مالك علوالو م ن سمممممجن  ذا الخداج القذ  كذلك الشممممماعر الجنا ري  -

  حيف  مرض في  لتياتممين عمن The Colonial Harem( حريم االستتتعماركتاة  الشممحير )

  تمثل الج ائرى  نحا عا ملصتتقات بريد فرنستتيةووضمممحا عاى  رستتمها و  الصتتور العارية ذ  

 في ةمض وال نا بالدعار و  اكن خاتممة  استتتوديوهاتفي حين  نحا كانأ  صمموير خاص في 

 يرنتتام  نممارق البرةر وغير م  والكتمماب  م كتمماةتمم  ةمماليرنسمممممميممة و رجممم  لإلنجاينيممة كممن  ن

 بتاربتارا هارلووقمد مأ لم   Wlad Godzich زيخدفاد جوو  Myrna Godzichجودزيخ

Barbara Harlow صو  ةسب  ال للمبتصين. وال ننصمح عمو ا  ةتتبع  أن  ذ  المواضيع كال

 الما ية والتي  خدإ ال يا  فيحا.
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 يضممما   و ن  ذا النوج -

 لمفييوجممد  التممدليي ن 

   حيممفوثتتائقع أمريكع

  حد الشممممممبابيتكام فيم  

)المممدةاجمممة  ةمممالممممرةمميمممة

ةممماظنمجاينيمممة +  ماق 

تم يعن كي   كنجايني(

كن  في كستتتتتتر القتانون

ان في المممالم  حتى  كمم

 )السمممممممممممممموتيممممة(فممممي 

ال سممممممماعحمما الكبير  ع 

ضممممم  اظ كانياص في 

ذلممممممممك المممممممموقممممممممأ 

)المممخمممممسممممممممميممممنممميمممماص 

ماشة قبن انت والسمتينياص

ظتتلتتوا   حمميمممف (الممنمميممط

 أشتتتهر 6يبحثون لمد  

للنباستتتتتتة عن سمممممموق 

 ببيع العبيتتتد والتمتتتعتتتة

) غابحم يكون  خطوفمما  

  حتى وجدو   ن   ام (

عمماممى رممول الممخممامميممج 

رق الممميممما سممممممممي شمممممم

السممممممموتيممة  حيممف يتم 

جام   غا  الضمممممم ايا 

أظلبهم من األفتتتارقتتتة )

( في رجتتتاال  ونستتتتتتتتا   

 خالية سممممممافرة لقوانين 

المممممممماممكمممة المممممرةمميمممة 

السممممممممموتيمممة وتيممنممحممما 

تي وال من أول الفيديو الدقيقة األولىةاسممممممتبمات  كعادتهمو نما يقوم المالحمدة المرب . اظسممممممالم

 شتتع )ظيحام المشمما د  ن  اك المما سمماص  وقم تتاهد الستت شممرط الوضممع كا ال   لينشممروا فقط 

 وسوف نذكر  ياتين كن ذلك فيما ةمد. ( !!عاد  ومسموح ب  فع السعودية إلى وقف قريب
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ن ليقولوا   وتعمل بكد بامرأ  تحمل الطوبويقا نو ا  مستتتلمين يصتتتلون و ي  ون كلى تمممو ة  -

أ  ممن ولم يدخن غيبوةة ن لمديم  ذ ة عقمن ال  الم مذ   فضممممممن  ن  ؤال  !! والسممممممؤال لكمن    

؟!  ساعة فع اليوم 14يصلون طيلة الـ و ن  ؤال  المصاين : ةمد العوامل والمؤثرات النفسية

 وقتتسامرأ  في  قاةن تو ة  رجال يعملون بكد وتعبف حضرنا تو ة  عكستنا األمر اذا لو 

عاى  قة الام  ي رري؟  م  الستتتتتليم العقلرريقة نقاإ  ي ؟!!  ن  ذ  ال   أ تلعب رياضتتتتتة و 

 ؟!! أوتار العاطفة والجهل

 تبرج  بممثلة متعرية من هوليودويقا نو ا  الحج فع اإلستتتتتاميمرضمممممون تمممممو ة  وكذلك -

ار م  ن ةرو وكوالص المممن في   غم  ن  ما  قوم ةم   و  ن تممممممميم عماحمما وتعمايتحمالايقرا  )

الهد   ذبح مايينج  ذا يتم في   وسمممم ال : ( والسمممؤال ةنيي الطريقةالمت دة والا   عام ةنوايا ا

  لثلثها على األأقويتم  و يمحا  فع كل باد العالم و لكن المسمممممامين  مكةسممممموا  في  واألضتتتتتاحع

 اعلع البيرفو ن انمد أ ةالت المسامين  ن : !! فيي  ي ةاد في المالم يتم  أن  ذا ؟! ةن لفقرا ل

! ؟ منافقون ودجالونالمسمممامين كاحم وك ن  ممثلة من عاريات هوليودتمممو ة لنا حتى  بر وا 

المرتبة األولى فع اظسممممممالم ولا  ال مد وةاعتراف  كأر اظحصمممممما ياص في  و وةا و  ريكا  و 

نجد  ةن  فقط األظنيا رن اظسممممالم ليي تين   ) و الصممممدقاص ةميحوم اظسممممالم( التبرع البير 

 ...كذلك يتصدق ومتوسط الحالفي   الفقير

 

ةخبر عن ت اسمممة ةريطانية  ؤكد  ن المسمممامين  م اركأر تفما  لدعمال  تمممو ة  ن الحافبوسمممأ

  ...الخيرية في ةريطانيا  كأر  ن النصا ى واليحوت والمالحدة
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Muslims ‘Give Most To Charity’, Ahead Of Christians, Jews And 

Atheists, Poll Finds 

 الراةط:

http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/21/muslims-give-

most_n_3630830.html 

 وقد نشر خبر الد اسة  وقع خد ة  خبا  ارتيان:

Survey: UK Muslims give more to charity than Jews, Christians 

http://religionnews.com/2013/07/24/survey-uk-muslims-give-more-to-

charity-than-jews-christians/ 

 

(  روصتتتدقة الستتت يعملون فع البفا الذين ال نمامحم )عن ةمض ارغنيا  ار قيا   فضمممال  وذلك  

من عبدالرحالذين اشممتحرص تممدقا حم لوتممولحا كلى  حد  شممكال المالمية  أن الشممي  فضممال عن 

 .عبدالع ي  الراجحع حم  الا   والشي   السميط

ي  عاى  ا يتم التالع  ف: دوافع ومؤثرات نفسية  أ   يضا   القياتة المميا  )لامقن(  نواجو ن  -

  والتي  متمما  ةممالتمرت وحمم  االنطالق ال تتتتتتبتتابو المراهقتتة أممن  مراحتتل عمريتتة معينتتة و مما  

ذكر ري  فقط )وةالطبع تون  ضايقحمالتي ال  يمن كال  ن  القيودفي تو ة فيصو ون لحم الدين 

المر ة  و ةمض اسمممممتغالل  شممممماكن  وكذلك  قيوت في الدين  و اظسمممممالم(ال  ن   داف  اك دف 

ثم !!  ال وااواألستتتر  نظام وكن  النستتتا اى كن ع  مميمحانوجية في السمممرية  و المشممماكن ار

المطمالبمة ةالت ر   ن كن ذلك و د   وكلغاؤ    أ تعاوى المسمممممماواة ةين الجنسممممممين  و حقوق 

حتى عند الغرب  قوام أ  مجتمعواسمممممتحانة ةمالقاص  ي  إجرام أخاقعو ذا في  ( !! ندريالج)

لبنا  لنعنعة  ذا ا اليونسكوم  خططاص وال  الأ تول كأيرة كلى اليوم  ق    ا  المتيسم  نيس 

 ند  !!يفي  ؤ مرا   المشبو ة و ؤ مراص النسوية والج

ف ذا عدنا   باب التلثر باألكاذيبةن وةالتا ي  نصمممي  ارسمممد في فتح  للجهل باإلستتتامةالطبع و -

 فع بقواعدهم وحقوقهموجحن  غا  المسممممممامين اليوم  وملكتات اليمين أال   العبيتدلموضمممممموج 

صرفا  ماظعانة عايحا جمن الا   ( التيالمكاتبةحقحم في   رير  نيسحم ةالـمممممم )والتي  نحا  ساماإل

 غذيحا تممممو ة  صتتتور  قاتمة لإلستتتتامنقول  ن الجحن ةكن ذلك يخاق !!  من مصتتتارف ال كا 

و و ةاليمن  (ظتصاباالهام المبيد والتمدي عايحم وعاى نسا حم ةالجبر )ارفالم والمساسالص في 

في ال روب حتى عند   ن يسمممممممونحم  كتل األمم القتديمتة والحديثة وإلى اليومفي  ما ي   وقع ما 

 اأعلى نسب اظتصابات كانف فع حروب اليابان والصين ودول أوروبا بع هالمالم المت ضمر )

دة (  غم  ن  لم  رت  واية واحالبعض مع روسيا وأمريكا وكذلك فع أفريقيا كما سنرى فيما بعد

http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/21/muslims-give-most_n_3630830.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/2013/07/21/muslims-give-most_n_3630830.html
http://religionnews.com/2013/07/24/survey-uk-muslims-give-more-to-charity-than-jews-christians/
http://religionnews.com/2013/07/24/survey-uk-muslims-give-more-to-charity-than-jews-christians/
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تبيلوا مع كل   غم   ة  و جا ية عاى الجماج ) (  ن  سمماما  حتى ولو ضتتعيفاحد )وال حديف و

 (  فار ر  الع  نيسي!! االتهامات واالفترا ات ليل نهار: ال توجد حادثة واحد  فقط فيها ذلك

ن  ي كلى  ذا الجن  في الرت عاى الشبحاص ة ذن الا   مالى عاريي ة أ ال  كأر وال  قن. وعند ا 

و ن  كانة وتمممماأ ةحم  مما للعبيد واإلما  وملكات اليمين من حقوق فع اإلستتتتام ستتتتتذهلون

ي ف مساوا  العبد مع سيدهنيسحا !! ةن وسنقر   ما  عن   و   ذ اة في  البافةوةحن كلى ةيوص 

الم كن والمشمممرب والمابي و سممماعد   في عما : وةما ال نرا  اليوم في  عاى البالت والشمممركاص 

كما ي او لابمض السمممباحة في  أاليت  وخيال   ن ريا  وليي  عمليا   ا   وكن ذلك والمؤسمممسممماص  قد

 ةميدا  عن   ض الت قق والواقع.

واق ( ارسيمأل ن  ) ستذاجةويقولون ةكن  ظ تا  بكار  صتينع صتناععي  ون ةصمو ة  وكذلك -

ةكن  كذةونةميمدا  عن ار ض !! حيف ي المريخوكم ننما  أال  نميش عاى كوكم  !! اآلن المرةيمة 

الستتتتويد وألمانيا  م عن ؟  حقا   عنا!!! فحن  ؤال  يت دثون  اليوم حال بادنا ذا  و  تممممياقة  ن

والم الص الما ة يبيمون في الصممميدلياص  ن م   وظربا   وأمريكا واليابان وع تتترات الدول شتتترقا  

و ت فيديمحابنواد  التعر  والدعار  الرستتتمية و متائ شممموا عحا  و  أدوات المتعة الجنستتتية

؟!! لقد وتمممن حال الننا في ةمض  نهارا   جهارا    أفام البورنو اإلباحية وستتينماتواستتطوانات 

ين  اليو األمراض الجنستتتية والتفكك األستتتر ةالت الخا ج كلى  مدالص كا ثية انمكسمممأ عاى 

 كما سنرى ةاظحصا ياص ؟!! سنويا   اإلجهاضحاالص  و اليين أم فقطالما الص التي  ن 

في  قاةن تو ة  خرى   قباصا ن  جباص  و نسا   ن ونظر م كان ي  ون ةصمو ة لرجال  و  -

ليصمممممو وا لاناس  ن  ذا : شممممماةاص شمممممب  عا ياص ن ةاد غرةي لرجال  وج  نظر م ةميدا  عن 

الوضممممممع في  ؤال  و ولئمك  و عن عممد و نم   مأن لاوضممممممع في ةالتنا وفي الغرب  كذا ةكن 

 دس لةالمقول لم ن سمح لنيس  ةمتاةمتحم االسمتخياف نحا   واج  ن وال قيقة  !! سمذاجة و مميم 

 ن  ذ   ي والسمممؤال: ( !! تحكم  مباد ال دين وال فع أصتتتل  حيث رظم أن الملحد = الكذب )

ن   سممممموف نرى كن ذلك ةاظحصممممما ياصوال قيقة ةاليمن ؟!  ن الناس في الخا ج  م  كذا ؟!! 

 وغير ما.   و وةا و  ريكا

   ا ة ال لمالتي  تالع  عاى  وكمذلمك ار أاة كأيرة جدا    ار ر يطول ويطول ويطول ال قيقمةو

عدم وضتتتتتتع أ  روابط لألخبار و اةمة في   ثمالأة المبيمدوحمال   ة  خرىا  م المرأ وعاى حمال 

!!  ير تثبفبغال يمتات  تاةميحم عاى  صمممممديق كن  ا يقكلى  ن لات قق  نحا  مفبركة أو المكذوبةال

عين )المقن( ةالتالع  ةالموا ن والمؤثراص  ممالذي يغ ستتتلستتتال الوهم والتجهيلتمر و كذا يسممم

 ....)النيسية( كما قانا وشرحنا اآلن
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 التشنيع على حال المسلم أو المسلمين(( 5
 

 كتيب شتتروط القياد  أوفحو يطا  : المخطئن ف ن  لكي ي دت      رو يا   ثا  اتحعند ا يرى الماقن 

فيمرف حينحمما  ن الخطمم  قممد وقع في   ستتتتتتليمتتة ذا وجممد الشممممممرور والقواعممد فمم  قواعتتد الطريق

وليي  ن  األفراديمرف  ن الخاممن قممد وقع  ن   (القواعتتدو) (األصتتتتتتتل( وليي في )التطبيق)

 ..........!! كال في حالة واحدة الت ريع

 !! عند الملحد عربع أو أجنبع فع نقده لإلسام

في  يصمم  بستتبق اإلصتترار والترصتتد اتهاما   نحما  ع ةدال   نا يخاع الما د المقن والمنطق ليضمم

!! وكليكم ةمض  جماعات  و  أفراده ي خط   و خان يقع  ن : كت تتريع ومنهج  مين )اظسممالم( 

 ....... رجة رت اةحاة  ع ةمض ارسئاة الم  اار أ

 

 حواد  اإلرهاب الفردية -3

ةن   ا  والعالمع عموم خصمموتمما   مريكعاإلعام األو مد  ذ  ال الة  ي ارشممحر والميضمماة لدى 

ي سممميي فن(  ن اظعالم المالمي وذيول   ن اظعالم الم  يويكات ال يصمممانا ن ن )المرب والمسمممام

 غم  ن )و نا   م تتتتتتب  فيها مستتتتتلم و حتى  مستتتتتلمكال حواتن اظ  اب التي يقوم ةحا : ةالتنا

! ! هع األقل مقارنة بغيرها:   في المياج ة( نسممبة حواتن اظ  اب التي فيحا  سممام  و حتى  شممتب

ولكن   كذلك( وماحد ير كبون  جا   وك  اب وحواتن ةشممممممة )ةن  يهود ونصتتتتتارىفحنار 

! ! باالختال العقلع والجنونوتمميحم عن رريق عاى ارقن(  عاتة يتم احتوا  الوضممع )كعال يا  

 ( !!الماحد  إرهابيينو )(  النصارى إرهابيين(  و )اليهود إرهابيين) يقال  ةدا  عند ا:وال 

 وضح  ار ريكية  سمميا   FBIعاى ةياناص نشمر حا   مايقا   جلوبال ريستيرشحذا خبر  ن  وقع ف

!! في حين  بالمائة فقط 6الهجمات فع أمريكا لعقود كانف نسبتها من المسلمين ال ت يد عن  ن 

 !!   بالمائة 7اليهود 

 "ئة من كل الهجمات األمريكية فع أمريكابالما 90ظير المسلمين مسؤولون عن أكثر من "

NON-MUSLIMS CARRIED OUT MORE THAN 90% OF ALL 

TERRORIST ATTACKS IN AMERICA 

 : اةط الخبر

http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-

of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619 

http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619
http://www.globalresearch.ca/non-muslims-carried-out-more-than-90-of-all-terrorist-attacks-in-america/5333619
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 الرسمي : FBI ذا  اةط  قرير و

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-

2005#terror_05sum 

 : و  ا في  و وةا

ا  كةر لوون ووتش ممد  وقع  ةن!!  ألبواق الغرب الم توهة لإلسام فكان ال ال  كأر كحراجا  

 :ذلك اظحراج في عنوان  الساخر

 " نهمم % 9996.... ما عدا .كل اإلرهابيين مسلمون "

Europol report: All terrorists are Muslims…Except the 99.6% that aren’t 

 : اةط الخبر

http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/ 

 

مت   ون 

 مسلمون

مت   ون 

 ع ود

 هعوععون

ج اح العمعن 

 المت   

  تع عون

  خ ون

https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005#terror_05sum
https://www.fbi.gov/stats-services/publications/terrorism-2002-2005#terror_05sum
http://www.loonwatch.com/2010/01/terrorism-in-europe/
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 مممما يمممممنممي  ن الممحممجمممممماص 

وا تبيلوةا )اظ  ماةية في  و 

كتتتل متتتا يتم تهويلتتت  وإلقتتتا  

 ( ال يتمدىال تتتو  علي  فقط

رة ةممالممما ممة  ن  ن عشمممممم 2

اظ  مماب والجرا م والمممذاةح 

 التي يتم ا  كمماةحمما في  و وةمما

وال نرى وال نستتتمع تعاضتتتد 

العتتالم وأستتتتتتفتت  واجتمتتاعتت  

للحتتتداد إال على ضتتتتتتحتتتايتتتا 

الجرائم المتهم فيها مسلمون 

 !! فقط

 والسؤال:

سممنيترض : بق غم كن  ا سمم

فهل لذلك عاقة : (  ن النسممممممبمة اركبر  ن جرا م اظ  ماب  ي في المسممممممامينمجرد افتراض)

قتل الناس األبريا  أو ظير المحاربين ؟  ن جا  في القرآن  و السنة  بالت تريع اإلستامع نفس 

ة لحم (  و في ةالت الكيا  وال عالقولهم عهتد وذمتة وأمانسمممممموا  في ةالتنما ) واالعتتدا  عليهم

بل منهم َمن ين مون احتجاجات على حروب جيوشتهم واعتدائهم على المستتلمين أو ةال رب )

 ( ؟ظير المسلمين

لكن يحمنا اآلن فقط  وضيح  ذا    ذا  ا سموف نرا  في  ياتمين  توتنا عاى الشمبحاص ة ذن الا 

 .لدس  في الذي ال  دعم  ال قا ق ويتم التالع   التناقض

 

 الجماعية  حواد  اإلرهاب -1

ات ات التع ذكرناها منذ لح يبل فع الحقيقة اإلحصتتتائعن ال ال اليرتي ) و ي ال  ختا  كأيرا  

حيف المياج ة الأانية  نا التي ال ينشر ا اظعالم ولذلك   (بعض الجماعات اإلرهابية ت مل أي ا  

 رفة نصتتترانيةأن  يوجد جماعات إرهابية ومتط: ال يمرفحا  كأر الناس والمسمممامين والمرب  ي

!! ولكن  نحم سجن حافن  ن الجرا م واالعتدا اص  ويهودية وإلحادية وحتى من عبد  ال يطان

في الشا ج  ن يذكر  أ  مستلم رابنا  ن ن لو ... فحن سمممتم عنحم ؟  والمجا   رسمباب وا ية

  متقدوا سممممميمرف واحدة ن : جماعة إرهابية أو متطرفة واحد  من ظير المستتتتتلمينلنا اسمممممم 

ياتين عند ا ن  ي لت و ذا  ا سمنكشي   يضا    ( ؟! يمكنكم  ن  جرةوا ة نيسمكم و رونواحد  فقط)

 .الرت عاى الشبحاص ة ذن الا 

 إسالمعون
 الج اح العسا ن

  خ ون

 ا  صالعون
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 زعم أن اإلسام سبب تبلف بادنا -1

تطبق  ا  ي الدول التي : ( !! كذبل من أكثرها إثار  لل تتتحكو ذا  ن  سمممخ  االعتراضممماص )

!! ؟ نصدق هذه األضحوكةحتى يمكننا  ن   و حضا يا   متخاية( عاميا   ن الدول )ال اإلستام اليوم

تحكمها أن مة علمانية أو اليوم  وحضمممممما يا    ن كمن المدول اظسممممممال يمة المتخايمة عاميا  : وال ق

ن  اك ة يف لم يرحن ع  وغير  الفرنستتع واإلنجلي   واإليطالعكذيول لالسممتمما   ديكتاتورية

 ! ! وزارتع التعليم واإلعاموخاتة (  ن ةمد  مسلسل إفسادها استمرارالبالت كال وقد ضمن )

كم الوقف الذ  كان يطبق في  الح(  نك كذا ة أأ في التا ي  عن ويا للعجب) ةن اركأر كضم اكا  

االزدهار اإلستتتتتامع فع الحكم والعلوم والح تتتتتار  عصمممممو   في لوجد  : اإلستتتتتامع بالفعل

 و فيحا  ن خالفاص تاخاية كان  غم  ا  قرون كاملة 8أو  9!! و و  ا يماتل  قريبا  واالقتصتتتاد

 !! اإلسامحكم خافة واحد  كبير  شعارها   أ  كال  نحا كانأ  نضوي تو ا  خا جية 

 ؟! عجي  !! جلب  لبادنا عندما حكمفحن  ذا  و )ال ال( الذي  سب  اظسالم في 

 

 حروب المسلمين وأوقات ضعفهم أمام عدوهم -4

ين البافات والحروب بيقول  ن سمممب  كل ات   و   تياسممميا   كذلك سممممع الما د المرةي ا ن كأيرا  

( ال كما نفستتتتع وعاطفع ال يدل  ذا عاى  ن كل ات  ): والسممممؤال  كل  كل  المستتتتلمين وتلخرهم

كل  كل  ؟!  ال يدل ذلك عاى  ن   علمع وموضتتتوعع وأدلةي اول كهحا   عند الت قيق ة ن  كل ات 

 !! التلون والنفاق!!  ا  ذا  لما كان ملحدا  في عصممممر ا ت ا  المسممممامين   أال   ت   م واللو كان 

 ؟ ماديون حتى النباع ال يدل ذلك عاى  ن   أال  ذا التيكير  م 

 :تد  اظسالم الذين قال الا  فيحمفما  شبححم ةمنافقي 

" ذا هم يسبطونعطوا منها إن يلم   فع الصتدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم ي  ومنهم مَ "

 .51التوةة 

ة وخطو  داخل اإلسامخطوة  جما    فحم كالواق  عاى ررف  و حافة اظسمالم كما قانا  ن قبن

 !!  اتباع لل هوات والغنائم وما يحبفقط   ةدون  ي   ي   ترم  خارج  جما  

لى ب عن يعبد الل  على حرف فإن أصتتتاب  خير اطملن ب  وإن أصتتتابت  فتنة انقلومن الناس مَ "

 00" ال ج وجه  خسر الدنيا واآلخر  ذلك هو البسران المبين

 :لمسامين  ا ةالنسبة لخالفاص ا

ي ذلك ف مي   خاصتتة فع عصتتمتهمفايي لامسممامين   االبتا  واالمتحانفحذا  ن حكمة الا  في 

  القتالوب وف ن  يقع ةينحم ال ر اختلفوافحم كن   في سنن الا  متمي ين بين الب رحتى ال يكونوا 
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ا  ولذلك لما سم ل  سمول الا  تاى ال  تتباين األنفت وي متحن اإليمان ب تتى الصتوروالذي في  

بها قدر الل   ألن  جرى جاة  الا  عاى اثنتين ولم يجب  في الأالأة : عاي  وسمممممام في تعا   لا  ثالثا

ال   خذ   مالى ة ن جاة  الا  : ولكن في المقاةن  وق تتائ  وهع وقوع بلس المستتلمين فيما بينهم

وكذلك  جاة  عاى  ن ال يتمكن  نحم عدو يست تاحم   (  ست تاحم جميما  أو كارثةالمسامين سنة )

يفستتتر ستتتر بقا  اإلستتتام إلى اليوم مهما مر علي  من كوار  وتجبر ال  حما كان )و ذا  جميما  

 ( !!يتبيل  ب ر

 فيي ت يح  سام وغير  :

كا ثة ) ن ومنعنع واحد ، ستللف ربع أن ال يهلك أمتع بالسنة، فلعطانع ثنتيستللف ربع ثاثا  "

ة )وفي  واي فلعطانيها، وستتتتللت  أن ال يهلك أمتع بالغرق فلعطانيها  ن ةحم  ن ق ط ون و ( 

 ." وسللت  أن ال يجعل بلسهم بينهم فمنعنيها خرى ةمدو(  

 ...كذن

 .عاى المسام  ن يمتد ةنيس  وتين 

ق يوم القيا ة حيف ال  ارجر في  يكونا  ابتا  الباد أو األمة عمومو   ابتائ  الباصويمام  ن 

 . ن الظامة والمتجبرين والكاذةين فيقتص  والمدل المطاق لا 

المل مون من  وعليهم ) وجتم  و ةنما م ( فحم  إصتتتتتتاح حتالت  وأهلت عاى المسممممممام  ن ييكر في 

مد ذلك  ن ثم ال عاي  ة  نهم ونصتتحهمبن تتر البير بي  ا ةاقي الناس فماي  فقط   ستتيحاستتب  الل 

 :يقول عن وجن   راعو   و  عرضوا

يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفستتتتتتكم ال ي تتتتتتركم من ضتتتتتتل إذا اهتديتم إلى الل  مرجعكم جميعا "

 .005" الما دة  فينبئكم بما كنتم تعملون
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 الميديا واإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي(( 6
 

لن ييحم  :؟ اظجاةة تفاصتيل هندسية ميكانيكية دقيقةكذا خارب   حد في  ب جراحلطبي اذا ي دن 

ة في  جال ال يمرف  وليسممأ ل  خبر وستتيصتتير كالطفل الصتتغير ن خط   ولن يمين تممواةا   شمميئا  

 في  !!

لن  :؟ اظجاةة تفاصتتتيل طبية وجراحية دقيقةكذا خارب   حد في  لمهندس ميكانيكعو اذا ي دن 

ل   في  جال ال يمرف  وليسممأ وستتيصتتير كالطفل الصتتغير ن خط   ولن يمين تممواةا   ييحم شمميئا  

 خبرة في  !!

 ...جمين جدا  

بين يد  الميديا واإلعام ووستتائل لماذا يسممت ي  كأر الشممباب والناس عند ا نقول لحم  نحم : كذن

ل     وليسممأفي  جال ال يمرف الطفل الصتتغير أن  ذا   م  ما ا  : التواصتتل وشتتبهاتهم فع الدين

 خطئ  ؟؟ خبرة في  ولن يمين تواة   ن

و ذا   ( كلى فئاص  وسع  ن الناسأية أفكاركن النتشا  اظعالم تو   ا ن في الوتول ةارفكا  )

  ثم  طو  قديما   ينادون فع األستتتواق والمجاميعفحو عبا ة عن ناس   عالم يتطو   ع الن ناظ

ةمض الدول في ال رب المالمية  اقي  سممما ن كاذةة )وقد كانأ  الكتب والرستتتائلفانضممممأ كلي  

عاى المدو وشممممب  و د ير  وح  الممنوية ةاظشممماعاص( ولكن ليي كن  ةالطا راص لات ثير نيسممميا  

  الستتتينماقنوات التلفاز و كلي ثم  طو  اظعالم فانضممممأ   الناس  أقيين وال حتى  تعيا  الأقافة

م   ريكا واليحوت(  وتين  ا يريدون   ن  فكا  وةاليمن اسمتطاعأ تول و شخاص )وعاى   سح

 و   بجملة واحدولو  فيلم و  تمثيلية و  إعانةطريقة )غير  باشمممممرة( في  عقر دار أعدائهمفي 

ولكن  يؤتي الغرض )وكان ذلك  ن  حد  سباب  يكك اال  ات السوفيتي  م هد لثوانع و  قصير 

  (ة ةالتد يج ةالتوا ي  ع فشمماحا عاى   ض الواقعوانحيا  شممما ا   الشمميوعية واالشممتراكي ثقافيا  

عن رريق الرقاةة  تحاول حكومة كل دولة أن تحمع شتتتتعوبها من  و كذا تمممما  ار ر   دوتا  

(   ممام حكوميتتةعن  نمم  ال يجمم   ن  ق   ي عوا ق ) األمم المتحتتد حتى ةمممد  ن  عانممأ   الينيممة

 غا  ةرا ج ار م المت دة  ي  ة  نسمممب  ذلك وخاتممم  ماوم ربما  و) حرية التعبير وم تتتاهدت 

 يد لارقاةة التي ال القنوات الف تتتتتتائيةثم جا  التطو  الكبير في   !!(يقوت  يحوت ةتمويمن   ريكي 

كلى  ن جا ص الخطوة اركبر في  ذا   وهو نادر وقليل كال ة ظر ا نحا يا   ال كو يمة عايحما غمالبا  

 !! عاإلنترنف ووسائل التواصل االجتماعالمجال و ي 

وة  ع ةق ال تتتتتيوعيةنجد  ن  فكا    وجوتة  نذ انطالق   ف ذا   تنا   ديد الكالم  كأر في اظل ات

  ولم  تغير كلى اليوم  عا ا   050 وجوتة  نذ  كأر  ن  يمني  فكا    وازدرا  األديان الماركسية

 اآلن ؟؟ وعالميا   إعاميا  ةحذا الشكن الذي ا خذ   موجة اإللحاد فما الذي حصن و هحر 
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و ذ    والبطاباتالروسمممية  الكتبكان في  الماركستتتية وال تتتيوعيةالذي حدن  ن  غا  كل ات 

وةالطبع لم يكن لحم  فالم وسممممممينما يمكن  قا نتحا ةما   قاين  ن الناس   ن كان يقر  ا  و  ترجمة

 !! فع أفام أمريكية ومسلسات بث اإللحاد علنا  ي دن اليوم  ن 

ا حم  فرتمممة ظحيا   ر كستتتيين وال تتتيوعيينالمارنترنأ تممما  لـمممممممم )ةقايا( ثم  ع انتشممما  اظ

دياص فظحر لحم  نت  وةاليمن تممممما وا يكتبون في ةمض المواقع والمنتدياص  اظل اتية ونشمممممر ا

  ماججحم و بين عوا  كل مات م ةمارتلمة والبرا ين المماحقمة رن كتماب  ذ  المنتدياص  إستتتتتتاميتة

 حيدالتو) أن  نتدى   ما   ال رعية والعلمية التبصتصتاتالية  ن اظسمال ية كانوا عاى ت جة ع

م( وغير   ما  خصمص ةمد  في عدة  قسام عن اظل ات  أن  نتدى 4002الذي هحر في  واخر 

 ا.( وغير محراس العقيد )

م 4000 ع ةمض الأو اص المرةيمة في  لوستتتتتتائتل التواصتتتتتتل االجتمتتاععثم  ع الظحو  الكبير 

 :!! حيف الييسبور يوفر لحم  ا يايةغيتحم  وجد المالحدة  خيرا   الييسبور( )وخصوتا  

 

 االنت ار الكبير -3

اتين وال عام ةالدين وال  ي ال خبر  لهم أصا  و غابحم   ةكن سحولة مايين الب رفحو يصن كلى 

 .( واقع التواتنالشرج وال الشبحاص )ةن و نحم  را قين و ريال تا  لحم حساةاص عاى 

 

 ة فع الكذب والتدليت والتهربالحري -1

نأ التي كا حواراتهم ومناظراتهم فع المنتديات اإلستتتاميةعايحم في  حيف كان كن ذلك  منوعا  

 ال تحف إشتتراف مستتتلم عادل وحياد حيف كانأ  تم ال وا اص  و المناهراص   جهلهم يضممح 

ي كما   ينا ف حا  تمممال  )وال  ت ل ال يستتتتطيع الرد عليها  ام ارسمممئاة التي  بتهرب الملحديسممممح 

 ن يرت عايحا حيف يج   ناظرهحاوره أو م  إل امات م  وكذلك حصمممر  في   نقار ضمممم  الما د(

لاتشممممممويش عند ا ال  قف  كالقرود من شتتتتتتبهة إلى أخرىي   ال  نينتقمن كلى غير ا  ن قبمن  وال  

ب واليو يو فاآلن في وسمممما ن التواتممممن االجتماعي  و الميديا عمو ا    و كذا  يستتتتتطيعون الرد

 .ي ةال  قكما يريدون والتحرب الكذب فيحا  ونيستطيم زخم حرية با حدودفحم في : وغير 

 

 الحجم الكاذب  -1

 و   باألخبار الكاذبة( عدت الما دين !! سوا  ضبامةلـمم ) المخاتجحيف  ع الميديا يمكن الترويج 

 بالحسابات الوهمية و   الا ( )كما سمنكشم   حد ا عند ا ن  ي كلي  ة ذن اإلحصتائيات الم تحكة

 إن تتا  ع تترات الحستتابات فع الفيستتبو  وتويتر وظيرهاحيف يمكن لاشممخص الواحد   الكثير 
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( يع وشرا بفينشر ويماق ويمج  لنيس  ويميد التغريد كذلك !! نا يك عن  سالي  )   قي تون 

تماعي التواتن االج التي  وفر ا ةمض المواقع عاى وسا ن اإلعجابات والتعليقات والم اركات

 واليو بوب !!

 

( ليغني كن عاى جمهور( تمموص  سممموج !! وتمما  لكن   ن ال ييحم )نكر و كذا تمما  لكن )

( في  جال ال يمرفون  وليسممممممأ لحم خبرة في  ولن األطفالليال  !! و كمذا تمممممما  لمدينا  اليين )

 يمينون تواة   ن خطئ  ؟؟ 

 

 في الستتتتتتب وال تتتتتتتم القبيحن رريق ) ممممد( كهحمما   ولئممك المالحممدة ع يجتتتذبهم مما  ةممن كأيرا  

ب ستتيغ تتالرسممول( رنحم يمرفون  ن  كأر الشممباب المؤ ن ةيطر     اظسممالم  المقدسمماص )الا 

الذي ال ينجو  ن  كال القاين لدسممممم  !! حيف يدخن المرا ق  و  يقع فع الفخو نا   ويلتيهم للرد

 اتع رات ال بهحتى  تجمع لدي   مدوتاص م فما  ي كال  يا  الشماب لارت  و ةسب  شبحة واحدة

أن المستتلمين ليت عندهم :  ن المالحدة  يات ا  غيبة لاوعي ما يقر   !! ثم ي خذ  م  حبة توا  

وعدم عام  ةما حول  في عالم اظنترنأ وجحوت  ن فرر جحا   المسممممكين!! و كذا يصممممدقحم  رد

 !! ضعف اإلسامال  ن  وجهل  هو  ضعفأ تع من   ن يرتون عاى المالحدة  فال يد ر  ن  

ذيول الماركستتتتتتية وال تتتتتتيوعية ( عشممممممراص السممممممنين  ن ثمراتفن ن نميش اليوم لدسمممممم  )

 يال كا اةفي ةالتنا لتس    ن  ج اإلعام والتعليمالمماتية لادين والتي  غاغاأ في  كيةاواالشتتر

 ععض الم اهر والفروبوال يبقون  ن  كال   العقيد  والتنفكير والدين الصتتتتحيح ةسممممط  تممممول 

 ( !!الحصاد( ووقأ )الثمر!! فاآلن وقأ ) ال فائد  منها فع ظياب األصلالتي 

 

روح االنتباه واليق ة لبطور  الوقف الذ  ولكن  لبف   لبمف اليم س في القاوب و مذا ليي كال ما  

( لحاديةإتممي اص ) في سممن الماشممرة ولد  أو ابنتك الصتتغيرينلخطو ة  ن يتاةع   نعي تت  اآلن

موم الس وننشري ةاسمم ) نا  تدق المام(  و )الباحأون المصريون(  و )السو يون( وغير م  م ن

ة كاذيبحم حول الننا  األخاق نفستتتتهاوعن  و نأ ال  شمممممر ةن الدينفتخرجحم عن  باستتتتم العلم

 وال رية والشذوذ الجنسي والنيمية الماتية المميا  !!

الحدة برا ج  ايا ية  و فضا ية  ستضي  المل البستطا ن يالمستلم  تاةمة ويماثن ذلك في الخطر

يخ كلن يلتوا ب تتتتال يمرف الرت ) بعناية سممممام ضممممي   اختياريتم  و  إللقا  ال تتتتبهات بغير رد

الملحد ال تتبهات العلمية من في يا  وكوانتم وتطور !!  علي  تبصتتصتت  ال تترع والفق  ثم يلقع

كذ  ن  (التمثيلية الببيثة التع تم تطبيقها علي فيبرا الم تتتاهد العاد  وقد ت ع ع إيمان  بهذه 

الما ر ولو ةصو ة جن يةةين شمبحا وفي كعال حا  نار ةمض الدول ال ييرق  محا نشمر اظل ات 
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مينان ة !! وذلك كا  يجري شغالهم ب إلكورقة ضغط ضد اإلساميين أو على األقل ستستخد   

ن في ( وفاسدين وغا قيكلهم ملحدينن شباةحا )ينيع  ي تولة  ن يكو ن  سوب رن  في النحاية ل

؟ فحن الما د لدي   َمن التذ  ستتتتتتيحارب ويدافع عنهم إذا وقعف حرب أو قتال: الشممممممحواص وكال

 !! مترو  بحساب يتحكمون هم في ؟! فار ر لدى ةمض الدول  اإليثار و  للت حية ماني 

 ...و  ا ن ن

ييمن   يا   ن يحن   س   اض نافعا   شتيئا  يشما د  عند ا المستلمفادسم  نميش في   ان يكتيي في  

أو  وخطور  الق ية التع ستنال  يجب في  على كل مستلم أن يست عر الهم  ذلك في الوقأ الذي 

 ( يمماون ةكن جد في الية شممممممحريا   المجي   ن المالحدة )و غابحم يتاقون  جو ا    ما أبنتائت  يوما  

الشمممباب الجا ن يقتنع فقط ةتاك ارةارين  ما يرا   حتى  ن الكأير  ن  ن تتتر وم تتتاركة أباطيلهم

 و ال يمرف  نحم   جو ين ويتاقون و) فيظن  نحا حقا   إصتتتترار هؤال  عليها وعلى ن تتتترها ن 

لديحم  ال  جد كستتالى لألستتففي حين  تمم اب ال ق ال قيقي  غابحم   ةمكسمم  المسممكين !!(  اال  

 .كال   ن  حم الا  ة و شا كت  والتوعية  (الجماعع يكير في الصالح )
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 ااانقص االكتشافات العلمية(( 7

 الوسواس القهري اااقصور الخبرة الشخصية
 

ي اليصن ةالتيرغ فلنقوم ةمد ذلك    شمحر ررق ةنا  الشمبحاص نختم  ما    ذ  النقار الباقية اآلنفي 

 ي  منا فحي كالتالي:الأالف لارت عاى  نواج شبحاص عديدة ضد اظسالم. و  ا النقار الت

 

 نقص االكت افات العلمية -3

فهم و بفلستتتتتتفة العلم التجريبعولحا عالقة   بالجهلو مذ  الطريقة لحا عالقة ةمغالطة االحتجاج 

في  نقص يسد  ةاالكتشافاص( و ن  لم يقن يو ا  ن   وكي   ن  قاتمر عاى الدوام ) ي تو ا   حقيقت 

 ا !! وذلك ةمكي المالحدة الذين يخدعون ةسممممممطا  الناس في  جال  احتكر الحقيقة والنهايةقد 

  .ليجماوا  ن ذلك  ما ضاص  ع نصوص تري ة في القرآن ويواجهونهم بقصور العلم

 ... أال  

ة أنها ب تتتتعة وفادحعلى يؤكد  ويجب أنقرآنكم في   خطا  عامية فاتحة ): يقول الما د  بتسممممما  

 ا  ذا الخط    !!( المحم مين ولم يجد لها حا  فع كتب المستتتتل وفاضتتتتحة وأن  قد لف ودار وقرأ

 : جا  في القرآن... الياتط يقول

 .25" القمر  إنا كل شع  خلقناه بقدر" 

!! ثم يسممرت لك ةمضممحا  ليت لها فائد  فع جستتم اإلنستتانفي حين  ن  نار عشممراص ارعضمما  

 Appendix   الدوديةال ائد: المضمو الواضمح  ن اسمم   ن   ا د وةال فا دة وعاى   سمحا ربما  

 :والسؤال

عدم سمميقول  ن : ؟ اظجاةة قبل قرن من ال مان اذا لو قين  ذا الكالم لمسممام  و  ي كنسممان عاقن 

 كروسكوباتالميقبن اختراج  البكتريا!! عدم عام البشرية ةوجوت  بالعدم العلم بال ع  ليت علما  

 ن  ليي  ال يمني ال ائد  الدوديةم ةوهيية !! وكذلك عدم الما لم تكن موجود ال يمني  ن البكتريا 

 لم نحا ل  وهيية : !! وكنمما المنطق يقول ةالنظر في كا ن جسممممممم اظنسممممممان وكةداع  لهتا وظيفتة

يية وال يموص اظنسان  نحا ةال وه ليي  منى  ننا نسمت تماحا عند ا  اتح  !!  يضما   نكت تفها بعد

لكن   االسممممتغنا  عنحا ولن يت ثر المبنى في شممممي يمكنك  أال   طفاية الحريق و   مية !! فكذلك 

 لم  الحظ  ننا لو ةترنا يدي كنسممان االثنتين  و قطمنا ما ف ن  لن  ؟!  يضمما   ماذا عندما يقع الحريق

 ؟! فهل يعنع ذلك أن يدي  كانتا با وظيفة أو فائد يموص ؟ 

 ...كذن
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و دليي و الع   اظل ات خداج )و كذا  و كن مغالطات فع مغالطاتكن كالم الما د عبا ة عن 

 ن  اك القا مة الطوياة ةارعضمممممما  التي كان يظن  والميماجم ة  نما  اص( مةمال قما ق والمصممممممطا

مع  قدم المام  نذ  واخر القرن التاسممع ف  في جسممم اظنسممان با وظيفةالمالحدة والتطو يون  نحا 

 !!  وهع تتهاوى الواحد  تلو األخرى عشر كلى اليوم

 ...دة الدوتيةوحتى النا 

  وكذلك في تو  ا  هرمونات  نذ  كون الجنين في تنع عدت ا  ن  وظائف هامة جد ااكتشيوا لحا 

   ي ةما  ختنن الهجمات البكتيرية ال تتتتار لا ماية  ن  الجهاز الليمفاو ةالتداخن  ع  المناعع

فع بعض  إذا فقدهااثيم  و  مد الجسممممم ةحذا النافع  ن البكتريا والجر !! بكتريا وجراثيم نافعة ن 

!! ويكيي  ن   –الذي يسمممتيرغ ار ما   نحا  اإلستتتهال ال تتتديد و  الكوليرا أن  رض  – الحاالت

 Scientists Find Reason Forةضممممممغطة    الب ف اليوم في اظنترنأ عن عبا ة  أن )

The Appendix; Protects Good Germs نجد عشممممراص المواقع المالمية الطبية و ي )

 :(  ن قبن !!!..  أن المنوان التالي  أال  زائد ترف ةيا دة  ا كانوا يطاقون عايحا ) م

 " ال ائد  الدودية تحمينا من الجراثيم وتحمع البكتريا النافعة" 

The Appendix Protects Us From Germs And Protects Good Bacteria 

 : ن الموقع الطبيوذلك 

http://www.medicalnewstoday.com/articles/84937.php 

 

ن ة الجسممم  ارة ان التي  نص تممراحة عاى   ميتحا في حماي ةخصمموصخر اآل الخبر  و  أن

 الساينتييك   ريكان ةمنوان : ن مقال  ذا ال   أن  جوم البكتريا الضا ة

 !" ! تنقذ حياتك ال ائد  الدودية قد" 

Your Appendix Could Save Your Life 

 :المصد 

https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/your-appendix-could-

save-your-life/ 

 

شتتتيا  أ ن  كلى اليوم يتم اكتشممماف : يعرف  ويبفي ارعج  والذي يجحا  الما د  و ةن ارغرب و

 الذي يريد الما د  ن ي اكم العلم النهائع!! فحن  ذا  و  ووظائف جديد  فع جسم اإلنسان نفس 

 نصوص القرآن والسنة كلي  ؟!

http://www.medicalnewstoday.com/articles/84937.php
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/your-appendix-could-save-your-life/
https://blogs.scientificamerican.com/guest-blog/your-appendix-could-save-your-life/
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  انةطن اظنسفي  ع و جديد فع المساريقاانتشرص  خبا  اكتشاف  م4007فيي يناير الماضي 

ي ال  ال يتم االكتشاف كلى اليوم ف: بعد هذا العمر المديد للطب الب ر  منذ آالف السنين خياوا 

 !! جسم اإلنسان نفس 

 عنوان الخبر :

Mesentery: New organ discovered inside human body by scientists (and 

now there are 79 of them) 

 :المصد 

http://www.independent.co.uk/news/science/new-organ-mesentery-

found-human-body-digestive-system-classified-abdominal-grays-

anatomy-a7507396.html 

 

ح ةوهيية كنتاج تيا  فع الرئتينجديد  خايا  م اكتشماف ( م4007قاياة )كةرين   سماةيعو نذ ةن 

 ت وية !! ويتم اكتشاف  خنين لخاليا الدم !!

The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for haematopoietic 

progenitors 

 :صد الم

http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7648/full/nature21706.ht

ml 

رام  قرب ارج مجموعتنا ال تتمستتيةةن وفي  الكون نفستت و ا يقال في جسممم اظنسممان يقال في 

امام   ا اليا م ل  وكيف ينموللجاهل بالعلم فقط  يماجئة  ي  أمن  مذ  ارخبما   ن  وال قيقمةكلينما  

 ةةن  نار قصممو  تا م لالكتشممافاص المامي  ولن  نتحي االكتشممافاص أخبار عادية جدا  فيمرف  نحا 

في الط  وعام وها    جائ   نوبلويكيي  ن   ةقصممممممو  و  دوتية حواس و تواص اظنسممممممان

 !! ألظلب االكت افات من هذا النوعا سنويا ارعضا  يتم كعطا ح

 

 قصور الببر  ال بصية -1

  كلى حد  ا رن تاحبحا لدي  فكر  شب  ةالطيولي حتى لو كان كبير السن م حكةو ذ  الطريقة 

و يرى كذا    ةممنى  على نفس  فقط ن قياس كن ار و   انطالقا   بمرك ية التفكيرفحو  صماب 

  ن يكون رمام البا ية لديحا  ذاق  سي  !! الب رية كلفيج  عاى : سع طعام البامية مذاق   ن 

http://www.independent.co.uk/news/science/new-organ-mesentery-found-human-body-digestive-system-classified-abdominal-grays-anatomy-a7507396.html
http://www.independent.co.uk/news/science/new-organ-mesentery-found-human-body-digestive-system-classified-abdominal-grays-anatomy-a7507396.html
http://www.independent.co.uk/news/science/new-organ-mesentery-found-human-body-digestive-system-classified-abdominal-grays-anatomy-a7507396.html
http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7648/full/nature21706.html
http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7648/full/nature21706.html
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 ...ال  ض كوا

 .يكير ةالضبط ذ   ي رريقت  في الت

 رأ  كل الب تتتتتتر اآلخرينفيج   ن يكون  ذا  و : ال يرى فما مدة في وجوت  ةمار ال ذا  هوكذا 

 وكال كانوا غير عقال  وال   تر ين في   ي  !!

س   ن لد أصتحاب هذه العقلية الطفوليةولنمرف كي  يتم اسمتغالل  عمايا   وتعونا ن خذ  أاال  

 . روجي الشبحاص

 ضمممي الا  عنحا  نحا كانأ وقأ حيضمممحا  عائ تتتة نا  ا ) و  مظمنا( سممممع  و يمرف حديف كان

دليل محبة  :و ذا اليمن في  ينان ار واج والنسا   تاى الا  عاي  وسام تت ر ثم يباشرها النبع

في  مذ  اليترة ال رجمة  ن  يمام شممممممحر ما والتي  كأيرا   روحهتتا المعنويتتةةممن ويرفع  ن  ع يمتة

 .ةضيق نيسي ون و   صاب فيحا المر ة  حيانا  

 غم فترة  مرظوبتتة من زوجهتتاال زالتتف  بر ن عاى  نحما    متمما ة لحمما مستتتتتتانتتد  عتتاطفيتتةفحي 

 .(شر  فقطإذ ال جماع ساعتها وإنما مباوذلك ةما ال يخرج عن الشرج )  ال يض

في وقأ كان  ن المرب   ن يقاد اليحوت وينظر لامر ة في حيضممممممتحا  ذلكفم ذا نظرنما ليممن النبي 

  كل  يؤاكلونها فع طعام وصتتحائف واحد  وال يامستتونها وال يجالستتونهاال  نجاستتة نحا عاى 

ق تو و في المسجد المال لما را   نحا النبيكما في تم يح  سام نيسمحا  عائ تةحتى  ن   نا 

خبر ا !! ف  حائض)ةضم الخا  و ي  ا يوضع لاصالة عاي ( قالأ  نحا  مر خ  ن  مطي   لغرفتحا 

من  لي تترب من الموضتتع الذ  ت تترب كان يتممد  !!  يضمما   حي تتتها ليستتف فع يدهاالنبي  ن 

 :ةف ذا فحمنا ذلك و  ا ةة النبي لحذ  الممتقداص البارا  نفت مكان 

ا  لانبي المطوف الم   الرفيق ةنوجا   وةنس لتربية الع يمةالستمو النفسع وافسمنمرف  دى 

 .منا الرفق ةالمر ة في كن احوالحاو و يما   ت  وةالنسا  عمو ا  

 ...واآلن

 ...ن  ي لصاح  اليكر الطيولي

 .سنة( 01كلى  05)وقد يكون في سن  لم يت وا بعد جد  

 هوانعش ن النبي كان : والتي  يات ا ةالم تحكةحذ  الشمبحة  الماحد  و  النصتارىثم يقاةا   حد 

 !! يباشر زوجت  وهع حائضةاغأ ة  شحو    ن 

  خين يا  ستاذ !!

 )وقد ال يمرف  منى المباشرة  تال (. !! يباشر زوجت  وهع حائض

  ا  ذ  الوحشية !!
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  ا  ذا القرف !!

 :فتس ل 

 !!  نعم:  ليسأ  وجت  ؟ اظجاةة

 و نجاست  ؟ ن جا محا في   ن ال يض و ذا   

 !! ال: اظجاةة

  ن اشتكأ لك  وجاص النبي  و  ي  وجة ي بحا  وجحا ؟

 !! ال: اظجاةة

  ن لديك خبر  ن النبي كان يباشر ا كن وقأ وكن يوم و ي حا ض ؟!

 !! ال: اظجاةة

 نأ  تنوج  تال ؟   ن 

 !! ال: اظجاةة

 ........وال  مايق

 

 الوسواس القهر  -1

!! رن  رد على ال بهةكذ  ن عالجحا ال يتمأن في وجوت  حاالت ال بهاتو ذ   ةما  ن  تم  

طرح نفت ال بهات مر  ( عاتة  ا سيموت كلى وخاصتة فع العقيد تماح  الوسمواس القحري )

ع ك نك !! فالوض اقتنع بالرد أول مر  غم اعتراف  ةنيس   ن    ةمد فترة رالأ  و قصرص أخرى

 !! الة قاع إز و  مأ  ال قعر ل  مد وعا  

اة فحنمار في ال ي  فقط العقيتد فحو ليي ةمالضممممممرو ة في   الوستتتتتتواس القهر ولم ن ال يمرف 

ثم  جد  كن ةضمممممة تقا ق يذ      أن  ن يغاق  حد م النافذة مصتتتابون بهذا الوستتتتواسالماتية 

يد مثم ي  لاتم كمد  ن كغالق النمافمذة  غم  نم   و المذي يغاقحما ةيمد  في كمن  رة !!  و  نم  يتوضمممممم 

 ...و كذا  ثم يميد الوضو   الوضو 

  ) ي  ياتة في ةمض  وات الم ع تتتتتتو  جانبو شممممممكاة الوسممممممواس القحري  ن  قد يكون لحا 

!!  كتئاباالكلى قد  ؤتي  تويتحا  لكن المشمممممكاة اركبر  ن. وكيميا يت   سمممممتوج  ةمض المالج(

 ...بدون أدوية الج  والولم يتم   اولة الم  اإلفراط فع وصفهاكذا  م  وخصوتا  

 :تمأن المالج ةدون  توية في اآل يوي
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 ...أوال  

ي قد  صممممن كلى والت تلتيك فع عقلكاليقين ة ن الا   مالى لن ي اسممممبك عاى ارفكا  السمممميئة التي 

ا  غير  اض عنحا و نحا  ؤلمك نيسممي  نك: والدلين  نحا ليسممأ ة  ات ك  سمم  الا   مالى ون و ذلك

 .ا  الأ واختيأ نح و شتكي  نحا ووتص لو

 ا ...ثاني

 لكفراو و نوج  ن  نواج  تفكير إراد في الا   و في وجوت الا   و  فال ك  واس غير الشكسالو

 ي اسمممتوا  قولك ة ن الا   وجوت  و غير   رن الشمممك  و اسمممتوا  الشمممي  وضمممد   والمياذ ةالا 

  لوسممممواس ليي كيرا  فا  عن ظير إراد  منكفيكون  فكا   ق مة عايك  الوستتتتواس  ا    وجوت

 ولذلك لما شكى ةمض الص اةة لانبي  فكا  الشيطان التي    يحم في الا   فقال في آخر ال ديف:

 "  وا   حمد و ةو تاوت. الحمد لل  الذ  ردم كيده إلى الوسوسة "

 ...ثالثا  

ا مفكا   حمما  ماجممأ  يكيرر القتدر  على تجتاهتل كتل هتذه األفكتار كمن  قوى نقمار المالج في 

واالنخرار في حيا ك الماتية  ع   اك و تمممدقا ك وت اسمممتك  و عماك  و  تجاهلهااعتدص عاى 

 وضتتعففان وى الوستتواس القهر  من نفستت  كاما    ياضمتك الميضمماة و يا اص وخروج كل 

مر فت كد  نك سممتشمم: ف ذا اسممتطمأ المواهبة عاى ذلك لمدة شممحرين  و ثالثة شممحو   ا  قوت  كثير

 .ا  ةيرق كبير جد

 

 ...وأخيرا  

 رجر كبيأو ن لامصممماب ة     أن  ي اةتال  ةمرض ون و  ابتا اعام  ن الوسمممواس القحري  و 

حملوا يتوعايحم  ن  تقدير ذلك وت تتتتجيع  على التبلص من عاى   ن حول   و ن  عند الا   مالى

ى التجاهل لتدريب نفس  عويرشدون  كلى  ن ال ن ار أن ليي في الرت وكنما في  تكراره لألسئلة

  .وخاتة ةاالةتمات عن   اكن كثا ة الشبحاص كذا كان يختاط ةمالحدة ون و   مر  من بعد مر 

 

كذ   انا  حد    على الفيسبو الرسائل الباصة لصفحتناوقع  منا ةاليمن في  ولمانا  نا نذكر  وقيا  

لكيرية  ذ  ارفكا  اةالوسواس القحري وةمأن  قصمة  خي  الذي كان  صاةا   عايناالمتاةمين وقص 

 ؟ حكم انتحارهوكان يس لنا عن   منتحرا  ثم  اص   ويجا د ا

 وذلك رن الوسمممواس  في الشمممرج القانطالمنتحر ال يمكن قياسمممحا عاى  حالة خاصتتتةف جبنا   ن  

فيوجئنا   على ظير إرادت وقد يقوم اظنسممان ة فمال   و يتطو  كلي   االكتئابالقحري  ن   ا يشممب  
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 ظهر فع أحستتتتتن صتتتتتور  ل  وألم  وأهل  فع المنامخ  ن  تاةمينا و و يخبرنا  ن  خي  ةحذا ار

 و ةاغحم ةرضا الرحمن عاي  !!

 

 ...كنا اقتبسنا كال   نيس  وعرضنا للوال  ن ال الة شخصية  ربما  و

 !!ليسأ تعوة لالنت ا  القصة حذ  ف وكذلك  يضا  

 .لوسواسللصبر واالحتساب من كل صاحب ابتا  ومن  اةن 

يوت  ن    ستهولة حساب أصحاب االبتا  يوم القيامةخبر النبي تماى الا  عاي  وسمام  ن  وكما 

 !! جلودهم قرضف بالمقاريض فع الدنياارت ا   ن لو كانأ 

يود أهتل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البا  الثواب لو أن جلودهم كانف قرضتتتتتتف فع " 

 تر ذي وحسن  ارلباني."  وا  ال الدنيا بالمقاريض

 

 وكلى الاقا   ع اليصن الأالف فصن الشبحاص ة ذن الا   مالى...

 فانتظرونا

 

 


