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هذذذاا الكتذذذاب وكذذذه مذذذا ت ذذذدمذذذ  مبذذذاد   إن 

البذاحثون المسذذذذذذذلمون الالمعل سذذذذذذذوا  عل  

صذذذذذذذلذحتسذذذذا ال يعسذذذذذذذعذذذذل    اللعسذذذذذذذبو  

www.facebook.com/The.Muslim

.researchers   أو عل  موقاسا ال سذذذذذذذم

res.com-http://muslims/   هذو ملذذذذ

لكه مسلم ومسلمل    كه مكان    األ ض 

م  بذذاعتذذ   وبكذذه ل،ذذلُ وع حظ  حظ ام تذذامذذا

ب، ض الت بح المذذذادن م ذذذ ُ  كذذذه مواد ذذذا 

متاحل للتحمعه المجا   عل  اللعسذذذذذذذبو  أو 

الموقع بمذذذا عتمذذذاهذذذذذذذ  مع هذذد  المبذذذاد   

و بعاذل ال ذايمعن علعسا وجسودهم الااتعل    

سذا إل  اننُ إا  حن    تبع جسل ماع ل دعم

    التموعذذذهُ و    لذذذب أج ام عل  عمل ذذذا

 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 

ى اليطرة السممممممايمة والنيي القويمة والمقن الم ايد  لد مرفوض ن  ذا م  و رروحما    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  ونالباحثون المستتتتتتلمو 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  

ةمد يوم  و غم  ن  يو ا   ن 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 والمعرفة سمتر  ةسمتا   وخصموتما   (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 ص لهاالهائل من كتاباتنا عن التطور فع الكتاب المبص

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 يريد عد  مواضيع مترابطة معا    .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 العقيد حراس  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  (  وئلدالو 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 نمرف  و ن  ال نمرف . المعاصر    وغير م(  فشكر الا  لحم جميما :   
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 الفصل األول

 التأسيس

 

 مدخل تعريفي باإللحاد وما يتعلق به(( 1
 

 ؟Atheistومنها ملحد  Atheismى )اإللحاد( ما معن

ي   لحد الستتتتهم عن الهدف :يقال  اظل ات في الاغة المرةية  و المين عن الشممممي  واالةتمات عن 

( في الدين  و في اظسالم  و  عم و شمن ةكأير اإللحاد. ولذلك فوت  ). 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  يؤمنون بالل  وباإلسام(  غم  نحم ملحديناظسالم ة نحم )

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

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

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

ذلممك لد واف فقط !!  و يقول  ن وحي  الوثنيين ةمم نةمض 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 خاوقما    و يت د ة  !! كلى آخر ذلك  ن ارقوال وارفمال التي يخر  ةحا عن 

 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.جة في اظسمالم ال  قوم كال ةالمامرن ال     وفحم   ن 

  فهذا يحاستتتب  الل  على قدر ما فهم :ظسمممالم كال القايناظسمممال ية  و الاغة المرةية فام ييحم  ن ا

 .وار ر كا  لا 

                                                           

عن اإلسالم ال سالل الح ل لل : أ     عتم تكلع  أحد المسلمعن بالتاععن )أن ( من  حمل وع ال عل د1)

بهخص  وعع   تحدعدام ولعس األحكام الاامل بهوصا  الكلا ( إ  من باد إقامل الحجل علع  والتهكد 
من ا تلذا  موا ع الكل  ع ذ ُ حعذد قذد عصذذذذذذذد  م ذ  قوه أو  اه كل ن ولكن عن جسه م   بالدعن 

ص   عاا  بال  )وهو ما عسم  ع د الل سا  الاا  بالجسه(ُ و سعما ع د المسلمعن وهذ ع  و صو
الجدد أو عامل المسذذذلمعن    أةم ل تلهذذذ  التجسعه الدع   الان عما سذذذ  اإلعالم والتالعم مثلما    
أغلب بالد ا العوم لألسذ ُ وقد صذد  عن باض الصذحابل والمسلمعن األوايه    عسد ال ب  باض 

أو األ اذاه الت  ظاه ها الكل  لحداثل عسدهم باإلسذذذذذذذالم:  لم عحكم ال ب  و  ال   ن علعسم األقواه 
بالكل ُ وأل   لم عكن اكتملت  صوص الوح  وأحكام الدعن باد ولم ت ته  ا تها ام بعن ال اس عمت ع 

 ما  الجسه بما  تسا.
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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  و و

 :يقول عن وجن وفي ذلك  الخالق فقط

 .080" 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  إن الذين يلحدون فع آياتنا ال يبفون علينا" 

 .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  اإللحادف ن سماسماتنا الطوياة عن 

تي ال المغالطات المنطقية أن  شممحر  بها من أمور يجب البوض فيهاما يتعلق وسممتشمممن كذلك 

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

 لمواقفألشهر اسمتشممن التمرض   يضما  و  التي  سمقط في تمو  اظل ات المختاية ال تبصتيات

سممممممنتمرض كمذلك لمجموعة كبيرة  ن  :وليي آخرا   را  و خي  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

 : اك ارشيا  نذكر عاى سبين المأال

 

 Agnosticاأدر  الومنها  Agnosticismالاأدرية 

غير فن ن   ام نوعين  ن   Theism عالدينفي  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  و نم  لدي   تلة عاى ذلك )  وجوت خمالق ال يمكن نم  

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

 .(1)(بالمائة 300نسبة لوجوده أقل من 

                                                           

 Richard عتهذذذذذذا د دوكع ة( من الملاجئ للملحدعن ه ا أن أهذذذذذذس  ملحد    الاالم العوم وهو 2)
Dawkins  م من  Theد جات بعن اإلعمان واإللحاد    كتاب  )وهم اإلل (  7قد وضع ب لس  م عاسا

God Delusion   د جل الملحد الضاع  أو الالأد ن( !!  6ثم هو عص    لس     الد جل( 
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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 في وجوت اظل   المت كك

عتتدم وجود البتتالق، وفع نفو الوقتتف التتتءكيتتد ملع  بتتاألدلتتة التع  وال يوجتتد دليتتل قتتاطع على

  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  كما قانا فالال ت ية  الحقيقة

 .كن شا  الا  ما   باعا  

 

 م4004فبراير  42   ن جريدة التايجراف ةتا ي تو ة

 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   7يتبم  المالحدة في المالم  ن المرب وارجان ( عن  قياس  ذي الـممم 

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

                                                           

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

الظالمعنُ حعد ت اه للان ع صب  لس  للد اع عن َمِل  م سم أكث  مما عدا ع المل  عن  لس ُ حعد 
لو كان الَمِل  عل  ح  لدا ع عن  لسذذ  لك   عا   ج ايم   عسذذكتُ وه ا عظس  َمن ع ب ن للد اع 

من ال ضذذذذذاعا أكث  من ع   !! ولال  ا تهذذذذذ ت الابا   وصذذذذذا ت ت اه لكه َمن عةاعد عل  قضذذذذذعل 
 صاحبسا  لس  أو أكث  من الهخص الما    لس .
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 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  اةط المقطع  نيصممممممال  عاى اليو يوب  ن  نمماهر مم   ع  سممممممق  كممانتبري ت. 

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  وبطبيعة الحال تقبل وجود البالق)

 !! ((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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لآلتاب والينون ةبريطممانيمما  أمينمم  لاجممانمم  الروحي  هتتا لمحرجممان  دوكين حيممف ةممدا  ن كالم 

  ن الالحم في الخا   !! وسممممب ا كنائووالمراسمممميمي 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 وسميروا في رريق  رسوم في ال ياة  عايحم  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   الم اليوم  والذي  ل ( في الملحدأشتتتتتتهر مف ذا كان  ذا  و حال )

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

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

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

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

ةمد ا كان ينشر  ويروج  ركأر  وقد تر  اإللحاد فع أواخر حيات عا ا   87الذي  اص عن عمر 

 حوى والنيغ؟عا ا (  فماذا عن  ولئك ار باج الذين ال  يكير لحم كال الو م وا باج ال 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 دين الذي كان عاي  ) أال  قد سممما   ال 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    ولم يسمممع ةدين وال اظسممالم  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  مع  ويتمنى أن  لو تواصتتلوجوت 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 مكةالتي  آ ا حول  في  رفمة ةمارتيمان الم  

في  ةقيأ آثا  ا رستالة ورسلن  كان ل    وعاى يقين ة 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 يكن يسممممجد لدتممممنام  أا  

 :  ضي الا  عنحا وعن  ةيحا أسما  بنف أبع بكرقول  نسا ييروي  ال  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  )يقصممممد الا  الذي ةيد  كن نيي( نفو زيد بيده

 ".ثم يسجد على راحلت  ،ك ب ، ولكنع ال أعلماللهم إنع لو أعلم أحب الوجوه إليك عبدت"

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

 وسام كما عند ال اكم في  ستد ك   ن : 

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

رين الع تتر  المب تتو و  ن عند ا هحر   ن  وا ن المتبمين لانبي  د بن زيدستتعيولذلك 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 بكر

فحذ  اليطرة اظيمانية في  (.الرحمن بن عوف رضتتع الل  عنهم أجمعين عبدوبن الجراح عبيد  

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

 :عن وجنالرسول الذي يكون وهييت  ارساسية  مري  الناس ةالشرج( يقول 

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

                                                           

( كان أغلب الا ب عحج إل  بعت الل  الح ام الكابل    مكلُ حعد و ثوا ال  التاظعم واله ايع 4)

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

أن ال ب  لما  أى الصو     البعت لم  صحعح البخا ن عن ابن عباس  ض  الل  ع   وعن أبع : "
لسم قات :و أى إب اهعم وإسذذذماععه علعسما السذذذالم بهعدعسما األة م   اه ُعدخه حت  أم  بسا  محعت

" أن والل  لم عست سما باألة م ق ُ واألة م ه  أسسم عتم كتابل  ست سما باألة م ق والل  إن ا ُالل 
 عل  باضسا ا اه وانخ    تلاهُ ثم عتم خل سا والسحب م سا عهوايعا عل  أن ال   أن ال ب.

م دقع ل ل بوه وجمع األحادعد    صذذذحعحعسماُ 5) ( ل د وضذذذع البخا ن ومسذذذلم كه م سما هذذذ و ا

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

 عكن هد سما 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 ارندلسي وقصت  عن  ابن طفيلالمسام  شمحر م المالم وكان  ن فيحا  

قأ   ثم  ع الووحد فيحا نشمم  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 

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

 يي النتيجة التي خر  ةحا عاما و ي ن  الخالق وحد  ال شريك ل توتن كلى اظيمان ةيوكةداعحا 

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

 !! "األطفال يولدون مؤمنين بالل "

 

 4008نوفمبر  42تو ة  ن جريدة التايجراف ةتا ي  

                                                           

  من أضذذذا وا إل  قصذذذل )ح  بن ع ظان( ولعس ماللسا األوهُ وإ ما كتب ( ابن  لعه هو أهذذذس6)

 عسا أوه م   ابن سذذع اُ ثم السذذس و دنُ ثم ابن ال لعس وهو  خ  من أعاد صذذعاغتسا باد اسذذتبااد 
أهعا  لم عوا   علعسا من  سخل ابن سع ا األصلعلُ ولك   سماها )صالح بن كامه( بد م من )ح  بن 

بدأ بةواج أخت المل     الخلا  من  جه اسم  ع ظانُ بسبب م ع أخعسا الةواج ع ظان(ُ وال صل ت
ع ساُ  لما ولدت اب سا خا ت أن ع تل  أخوها المل   وضذذذذذات     تابوت وأل ت     البح ُ وقد تهث  
بلك   ال صذذذذذل وب ايسا الكثع  من كتاب ال، بُ  ظس ت  ثا ها    قصذذذذذص هذذذذذسع   مثه قصذذذذذل 

ك وةو( و )ماوكل   ت  األدغاه(ُ وعهذذمه ال  باض مهذذاهع  الملك عن )  ةان( و ) وب سذذون 
 والكتاب مثه جان جا   وسوُ وجون لو ُ ودا ععه دعلو.
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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 

 "  لو ألقينا مجموعة على ج ير  لين ءوا بمفردهم، أعتقد أنهم سيؤمنون بالل " 

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 نا النوج حمذف

  .كذا عرفحا ووتات  وفحمحا رسالت  تباعالارقرب   ةن وإليمان بالل إلى االعود   و  اإلسام

 

 Irreligionالادينية 

ن  و الوتمم  المام لك األولالمعنى ( 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(  

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

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

 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 

 يوت(.يد كرالقحا ةغير قك ا ةسب  وجوت الشرو  في المالم وك ا ةسب   قييد  لشحوا   التي ير

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   شترير  ن يصم  الخالق ة ن  

ن  ) ي   بالتجاهللخالق عاى اعتبا   ن الخالق يريد ولكن ال يسممممممتطيع !!( و نحم   ن يصمممممم  ا

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

   كمحم لدس   و يرجمون كليحا. دون أ  مرجعية عقلية منطقية واحد  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 اتالحريو 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 الم ايد( فحم ةذلك

 بيح  :فمأال  ظير واقع فع الحال و  رمباشتتتتتتإيذا  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  !!حسممممماةا حم المال الوفير في 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 ةمن و نمار تول  ترخص في 

 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 ةن الشممممماذين جنسممممميا   م  كأر   ن ير كبون جرا م   (7)والا 

                                                           

( عمكن كه  كاب الاعن عخدعون ال اس باسم الالم    ت وعجسم أكاوبل أن الهاوا الج س  هو 7)

م أو أسذذذذذ ودام ولعس ألحد عد    مو ود    الجع ات مثه كون الهذذذذخص  وعالم أو قصذذذذع ام أبعضذذذذا
ت،عع  ُ وال  ب  ع تعن سذذذذذذسلتعن جداُم األول  )وباللاه علعسا د اسذذذذذذذات كثع  ( ه  الم ا  ل بعن 
ُم مثه  اإلخو  التوايمُ حعد أن جع اتسم تكون 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 لسم باض الدوه لألسذذ  تب   
م مثه المج معن الاعن  أ لاهُ حعد وجدوا أن عددام من ها   األ لاه عصذذذذذع ون هذذذذذااعن ج سذذذذذعا

مالحد  وغع همُ أمذامسم لعذه  سا ُ وهاا دلعه عل  أن الهذذذذذذذاوا   عالقل ل  بالجع ات كما عةعم ال
م وإ ما بالتل عن والت لعد وا ت اه اللك  الس   إلعسمُ وإلعكم ها  الد اسل  وال  أل سم لم ع ثوا م سم هعيا

م: %31من جامال كامب عدج والت  تاكد ال  ب سبل   من األ لاه 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  

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

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

رننا  ةالليبرالي و  لعلمتانيتةلنما 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 ق األخاو المرو   طمن في 

 ود  أخرىع  ولذلك... فسمميكون لنا 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 

 ة الناس والمسامين ةحا.لتوعي 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(. ة اإلستتاميةالليبرالي(  و )العلمانية اإلستتاميةالتي يتم الترويج لحا ةاسممم )

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

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

 التي   مي ارقاياص  عد المعاي تتةقواوكلى 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 قبول المامانية  و

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

واةن  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 رؤ  نحا كما ييمن الكأير  ن الجا اين اليوموليي نصمممموتمممما  يتم   شمممميتحا  و  جا احا  و التب

 ا .فيما ةمد والرت عايحا ة ذن الا 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   والنما  والمال كممة والجن والممجناص والروف والوعي وحريمة اظ اتة كل ( والجنمة

) أن السمممع والبصممر  كما قانا بالحواس يمكن رصتتده 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 تتء  الحيا  ؟بداية الكون : أن ووجوت  الذا ي حياة اظنسممانم نقار في    خصمموتمما  
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الماتة  لية    لية الكون  و  فنتج عن  متنقيحا  فكا  شمممماذة ةالمنطق وةالمام  أن. .؟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 لدوحكمتم  وكةداع   أن   يضمممممما  ةمدون حماجمة لتمدخمن الخمالق   يضمممممما  )

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

وير عماياص المقن والتيكير ةما ي دن  ن كشمممممما اص كحرةية ( و  اولة  صممممممالوعع و  الروح)

فقط !! ةن وارت ى وتممممممول نيي  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 ماركوكا  ) أن  فذلك 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  العلم التجريبع ن 

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

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

قرون  في  2المخترعماص ال مديأة والقيناص المامية الكبيرة في آخر   سممممممتغاين كنجما اصالنماس 

 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  ويمتمد  و نيس  في  توا   عاى 

 

 واآلن....

 و  اتبالحواريما المحتم ةمسم لة اظل ات والس 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 عيج  االرالج عايحا  التي  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 ال  في الدين يقع في ال شممك  ن  ليي كن  خ

ولكن   نلديمت كك فع ا..  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 اإلساممغلوطة عن شبحاص  و  فكا  

ة  و الال ت ي لالتينية  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   رأفة وحلم وصتتتبر على أذاه أو ألفاظ المقصممموت  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    ر  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  ءجيلالتن قد ي ما  ال ر  كلى و نحم      االسمممممتجاةة ستتتتتريع نحم   قلا 

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  ج آخر يكون غا قا   نار نو

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

فال ق  ةاج واضممممح   لك تتتتف جهل الكافع االرالج الشممممرعي والمامي  لديككنأ  نأ كم او  
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 حممما حمماول   حترئوالبممارممن لجاج  ضممممممطرب   ب  حممما حمماولوا كخيمما   مرفمم  المقول والقاو

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     حد  الغرور فع نفستتتتت  كستتتتتر وفي البداية  والصمممممالةة القوة 

 لنوج  ن ال وا اص الممذي يتطامم  قوةلكن  ممذا ا  ةحرجمم  النا  في  غرو ين ةمم  و خممدوعين 

 ةين  عاى الخاص  و في حوا  شخصيوسوا  كان   ام الناس  و ةينك و ا   تمكن يتطا    او ا  

ن ال ق :  األول  را    ا   وذلك لسمممببينو نأ   رج  و قصمممم ةا 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 ننما  نمذ قايمنكمما  شممممممر

ن   :  ن  ليي  ن ال كمة  ةدا  ولكننا نممم  كأر  ن ذلك فنقول  (المنتاظرات و  أمن  مغرور متعتالم

ن ليو 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  عالطبيعالعلم 

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

 ( 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  العامسمموا  كان عاى في تممو  ك !!  و 

فكم  !!  يضا   قد ت تر نفستك!! 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 التي  غبة في الدفاج عن تين  و قدسما   

 و   واقمحمكذ ةمد  ن تخن     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 في ال!! فتكون النتيجة  وعدم تءهل  للرد

ر  الضمم!! ف ن لم يصممي  نيسمم  ة 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 أحتاديث صتتتتتتحيحةينكر  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 فيت جاص الصمممم ة !!  و 

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

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

ن  امك عاى ارقمن  مرفمة شممممممرعيمة كمافيمة وكمذلمك ةالماوم 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 الشممرعية فماى ارقن يقر    ا  ن الناحية   ذكر  فيحا

 عن ظيرهم وستتنعرف لماذا أهل الستتنة دونا   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  نبعستير  الوكذلك قرا ة 

ن يقر  لم   ة في  مرفة  دى ةطالن الشمممبحاص التي يتحم  ةحا المغرضمممون وال عالقة لحا  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  فضن حديأة ةاغة سحاة ار و  كت  قديمة نسبيا  

التي جممحا اظ ام  واآلداب الرائعة 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 األشتتقرة في الا ( لاشممي   أن كتاب )المقيد اإلستتامية

ام  ن   ع الم  أبع بكر الج ائر )الواضممح في  تممول اليق ( و م  كتاب ) نحا  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   ذلكوغير  وشتتتروط صتتتحت  أو عامات ضتتتعف 

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

 ولو الحظنا...

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  من اآلن ومن اللح ة 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  حدودويح عن النيي فوقأ التر  والمساسالص واظنترنأ

استغالل  ةوةذلك يكون عاى المسمام والمسمامة التيكير في كييي المنم عاى  واتماة ال ياة الجاتة 

  وقاص    أنن الشمممباب وقبن النوا  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 ليجد  نحا  حما  مدتص فحي  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   لمصتتطلحاتبالكلمات العلمية وا
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 ون كف ن كن ذلك ةمد فترة سيكتش  المسام  ن  لم يخر  في النحاية عن   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 اإللحادعاى جة الصممممم را   ن يقيم ال   

ذ !! وخ توهم الناس أنهم على شتتتع  ي التي  ةالمام )والمام  نحم ةرا ( كحارة  نيسمممحم  مسممم ا  

 ............ ذا المأال

 اف 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 

 :ةيطر   وةديحيت  البسيطة 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 تتء لنا  و  ن   ا نرا  في حيا نا و سممتوعب  عقو

قرةة لاما  و ذا السممممممرا  حذ  الخيمة و ذ  الف.. صتتتتتتانع عليم حكيم خبيرصممممممدفمة !! فقط  ن ال

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

 ...وةاليمن

ية كن ذلك فيما ةمد  ن فاس )وسمنوضح 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 التع تحراجج أقوى الح  

تمام اب  ن ة كالالما د وغير   لرت عاىفي 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 عقل سليمذي كن 

 ...وعاي 

ضممير يةن ولن   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  

 

 أهمية التصنيف وإل ام كل صنف بنوعية حواره

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

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

 كانا يمرف  ن  سحن شي   و كلقا  الشبحاص !!
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تيد وةاليمن يوجد   !! مع تف ع الجهل بين المسلمينوخصوصا  فال  سحن  ن نسج الشبحاص 

سممممام عاي  و ا ن  ن الشممممبحاص واركاذي  لتشمممموي  اظسممممالم والطمن في  وفي النبي تمممماى الا  

 و  يهود و  نصتتارىتممنمحا شممبحاص    سمموا وحضمما   اظسممالم  الصمم اةة والماما  و ا ي و

   .موغير  ليبراليينو علمانيينو فرق إسامية ضالة    و حتى  نماحد وزنادقة وم ركين 

 اتكال  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 ؟ ا عالقة الما د ةطرف  سمممئاة وشمممبحاص )تاخن اظسمممالم(  و )تاخن  ي تين( حتى

ا   يج  كعط: الوعاي   (نصتترانع متبفع أو منكر للستتنة وستتنعرف ذلك الحقافرض  ن  ليي 

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

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

أ نالدين و  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)ال فيحا حق وال ةارن !! والصمواب  ن 

ن و كذا  رك ؟وجوت خالق  م اليقة  ق 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 

 نقار ضم  الال ت ي.

 ...لادينعبالنسبة ل

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

وةغض النظر عن  ...في اظسالم ولد  شتبهات   ة ارتيان  و اظسمالم  ؤ ن ةصملكني ال خالق

و و  همعليالستتتهل الوحيد ليتستتتنى 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 حاص شمممب 5 و  2: حدت  قوى  أال  

و أبأ   وةذلك  ختصممر عاى نيسممك الوقأ والجحد  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   ع   ذا ار ر يسمممير ةالتوا ي

  دن ةاسم  !!يتعاى  وا  و يصنم التيني كل  نيس  
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 ...رف  فيما ةمد ة ذن الا  ةالتيصينوكن ذلك سنم

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 ةميرتا حا يكون الم او   واظلمام

حما   فع الحقيقة يكون سبب نفسع أو عاطفع:  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  نوضم   ةمد قاين  ا سم و ذا  وبحث

 نحروب المستتلمي و   ضتتعف المستتلمينو 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  بتا المرض واال و   الدعا استجاةة 
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 (( نقاط ضعف الملحد باختصار3

 

 نقار ضممممممم  الما د  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  ذن الا ة عاى ةمض الشبحاص المأا ة 

 

 ةضد الفطر  العقلية والبديهاإللحاد 

  ةدون  ي  مقيد ً  جدا والبديهية البستتتتتيطة الفطر  العقليةاظل 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   اسلانم

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 لمقاية والبديحية في ارشمممممميا  التي و تمأن اليطرة ا

و أن  4الشممي  الواحد  ع الشممي  اآلخر  ن نيي نوع    جمع  أن  ن   تعليم أو إثبات من أحد

فطريات .. فحي كاحا .و كذا  و أن  ن الكن  كبر  ن  جموج  جنا   5 كبر  ن الـممممممم  9 ن الـممممممم 

فال   أستتاستتيات وجوديةفحي   عاى كن  ا لم نر  في الكون تعميمهان كذلك يمك عقلية وبديهية

!!  و ال  5في   كبر  ن الـ  9 ن  نار  كان  ا في الكون  و   ان  ا ال  كون الـم  يتخين  حد  أال  

 تتناقض دوما  .. و ذ  ارسماسياص .و كذا 4يكون الواحد  ن الشمي   ع آخر  ن نيي الشمي    

الذي يروج  ك اظل ات شمممممذوذ فكري ال  كأر وال  قن( !! ولوال ةحرج  واظعالم )لذل مع اإللحاد

 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 فة معينةوالتقدير المستتبق ألدا  وظي

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 تتتتتتء  الن ام الغائع بالصتتتتتتدفة أو الع تتتتتتوائيةمع علأحدهم أ  دليل  يقدم

كما  و م الرت عاى كن  ا  عمو   عي  الايظية والمتشاةحاص الماميةةارالتو ا  ي اولون االلتياف 
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ال ينييحا عدم  ؤية الخالق نيس   و  نقطة بديهية:  ن  ذ  والشا د  في  راص قات ة كأيرة سمنرى

  ما ا    ة رن  ال عالقة لذلك ةوجوت  وعال اص وآثا  خاق   و  قدير  وتممنم  مرفة تمميا   الذا ي

 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  

ةن حتى المالحدة  نيسمممممحم يشمممممتركون في   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  يرة ن  ي كشا ة الساكية  ش  و التصميم الذكي ةد ا  

:  ن سمماعتحا سمميتوقيون عن القبول ةوجوت  ذ  ال ياة م 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  المبلوقاتأقوى العامات فع خلق اإلنسان ويتركون 

 !! ليذهبوا للبحث فع الف ا 

ال تنهدم بوجود أشتتتيا  لم ندر  وظائفها  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  لن يضير الماقن في  ذ  ال الة وجوت شي  ال يمرف وهييت  )و   صممم  و تانع

ترى طفاية حريق وال تعرف ما استتتتتبدامها أو ترى مصتتتتعد خاص للطعام وال تعرف وظيفت  

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 

  ولذلك فحي  ن  قوى  تلة وجوت الخالق عن وجن  هياتبدالفطريات العقلية وال مد السمممببية  ن 

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

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

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  ذا حاو  شخصا  تقيق المالحظة  و ييحم  ذ  النقاركويو ر نيسم  ة  ةن لدسم  

ذن ك  المان كلى  االنحاية  سممت ين عقال  وةما  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   فس أصل الوجود نةن  و   جدثم و  

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

. فاو افترضممممممنا  ن ار ر .و كذا  ائدهمن ق 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 را  قا د ال ينتظر     ( 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 ار ل

 ....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 الوجود و )فكممن شممممممي  في الكون   (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 فلن يوجد أ  شتتتع  أصتتتا  : لم يوجد

!!   ن يكما   كلى !! رن الناقص سممممي تا   ناقصبليو وكامل الصتتتتفات يكون )واج  الوجوت( 

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

 ة ع  اك ال اج يوجدوالطين ي تا  الابن لارضمممممماعة والابن   كلي  قبمن حماجة اظنسممممممان وجوت 

  نيج   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   رن ال اجة نقص   يضممممما   عن كن  ا سممممموا  ظنعفحو 

 ...و كذا  رن الكذب نقص وضم   كاذب

 يقول الذي الادينععاى وحتى  ملحدالجتحا 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 كمالاعترافم  ةوجوت كلم  يجم   ن يكون في كرما  )

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

 ...يتبقى شي   خير و و

اص : ف لى الا ظة يسممتميأ المالحدة ظثبية 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 

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

  واالتعا  ة ن  نار جسمممميماص  ظحر  ن )المدم( ةغير سممممب  !! و ن  ذا يحدم السممممببية  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( !! عقل ن   ل د عن )لمن  كأر كامة يدعيحا الما د  ي 

وكيحا حم  ن كل ات  كان عن  يكير وة ف !! وال قيقة  ن   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    ن  يكير وآ ا  وقرا اصينتج عن و الد اغ و ا 

!!  من يمكنك  ن  أق في كن  يكير  و قرا اص  ي حيوان  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 

 .راص الممضالص ارخرى التي  حدم التطو  أن عش عند ا كأيرا  

 : م0880يوليو  2ةتا ي   وليام جراهامخاتة كلى تديق  يقول في  سالة 

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

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

 .(8)" قناعات ن ءت من عقل قرد إذا كان هنا  أية قناعات ن ءت 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  يضمممممما  

مايمماص الكحرةيممة التي   ممدن في  سممممممالر بر ج عن المالم    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   نيسممم  والناس ة ن المقن  و الوعي

اإللحاد أطروحات وكل جة اليكرة )المبر ج نيسممممم  وفحم  ووعي  !! و غم سمممممذا  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

وت تي ال يمكن ل   ن يأبأ وجكن  ي  يكير كل احيف !!  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  سايه 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  ؛في الكون  و ار ض !! وعايم  صتتتتتتبر 

ن تو نفو النتتتائجعطى  ايمما اص المراص ر فع نفو 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( التياعن  ع  ذ  الذ ة  و  اك !! تحب

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 وج( لتغيير قناعاص الناس والشمممباب ليتركوا ارتيان )جاهدينيمماون )

: ( ةممنان ولن يتغيرواجبرين على اإليمتتم  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: ية ك اتة( !! ولكن)و ذ  حر

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

 

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

 

  اةط المقطع  ترجما   ن اليو يوب:

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

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

لع كيان واحد ووعع ك:  ا  و كال كون كا  ةقوانين  ةالبشممر ةكن شممي !!  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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 والبطء ومع لة األخاق الصواب

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  :استتعراض المسستع وال رور التع فع العالمعند ( كال  حا ة 

: ن  ن  ذا البابما د ةمجرت  ن يدخوال 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  ةالظحوال   

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

 :فيحا  نا تون  ن يد ي  ي

بءنها  ؟بءنها خير أو شتتر ؟بالحكم على األشتتيا  بءنها صتتواب أو خطء ومن أين جئف أنف أصتتا  

 !!؟مقبولة أو ظير مقبولة

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

 !! رن  ةمجرت شتتر و  خير و  خطء 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 ؟اقف وحواد  فع الوجود والكون والعالمموالما د ةالتقييم  و االعتراض عاى 

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

 يقول عن وجن في القرآن: ؟والشر

"  وقد خاب َمن دساها* قد أفلح َمن زكاها * فءلهمها فجورها وتقواها * ونفو وما سواها " 

 ي !!سو ة الشم

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 لويوالميكر قال 

 ....!! و كذا ً  معنى أن يكون البط منحنياكال 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 

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

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

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

!! والتي يمكن  مأياحما ةمار أاة التالية  ن  حد  ريت تتتتتتارد دوكين لاما مد التطو ي  (  أال  األنتانع
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الجين ارناني )و خياوا كلى  ي حد يتم نسمم  الممنى  منى لشممرف  التطوريين أنفستتهمفيديو اص 

  اةط الييديو  ن اليو يوب: ت والتطو (ي لدخالق في اظل االقيم

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 اكتيى ةالنوا  )المقصمموت   ما لو لبقا  أبنا  أكثرفرتممة  كبر 

 .!!( ةيد فعلية للرجل فع البيانلتمرير  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 تيقة  ي التي تقمتحا كلى ذلك رنحا كا ر ة فوق الخمسممممين ف ن الجيناص في ال ق :الأالثة

 لكن ةنجاة  ةنا حا الأالثة فكن  نحم سينج  ويتكاثر !!   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 سممممتطيعنسمممم 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

ين قد  لالتينيوعاى ةركة الا  نبد  في شمممممكن نقار ولنتمكن  ن اسمممممتيماب  نواج ا  و كذا  يكذب

 ...اظ كان

 

 نسبية العقل اإلنسانع 

ن  في هن    :ةوجوت خالق ولكن  يصرف 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   حافأ  و نا يج  عايك  ن  ظحر ل 

وكي   سممممممتطيع  خطئة  ي عقن  ن المقول في  :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 مري المر ة  و سممممب    رى  ن  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

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

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

نيس   ثم  جد    ناسالناس التي  مرف الصواب والخط  !! وكذلك  جد الشي   باف و قبول عند 

 ن  ي  :ةوالخالتممم  !! 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  م   ا يرا  تمواةا  و 

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

ن كد 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؟!  ن عاى  جرت القتن  و التمذي  فقط؟ 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  تمواةا   ينسم 

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

 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   وما كنا معذبين حتى نبعث رسوال  " 

 : 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 :جئأ ة ن    كوم عايك ةالقتن !! والسمب اسمتوقيتك الشمررة وفو

نب  من ي يتيما   فإذا ب  ال يحو  يافطة واحد  وال تحذيرا   :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 :يحم الخناق في نقطة الضممم   ذ  كال  ن ينعم  ن ضمميق عايلن 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 ( فلعواجب الوجود األز( 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   يضممممما : خاوقا   التي خاقحا !! و ن  ذا الكمال 

  لمال اواالقتصمممماص  ن   العدل المطلق ن  ذا الكمال     يضمممما  غياب ال كمة  و ضمممد الكمال

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

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

يا الدن في 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   لجنت   ةدا   فيكون  نحم   ال    جةالح   معليه

يم وال يسمممتق يصمممح ( لكمال الخالق الانتقاص 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  لم يعلن عنهاولكن     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  خص  ذا الشمممم ن يسممممتطيع 

( كذ تمنع  ا تممنع ثم  رك  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 شبهةتلين عاى الخالق والدين  و ي

م ن يؤ ن   ا  شكاة الشر ل  ( التي   دثنا عنحا في النقطة السماةقةنستبية العقلذلك يتما ض  ع )

 :االحتماالص المقاية التالية ةوجوت الا  فان  خر  عن

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

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

 .)والشر نقص يتما ض  ع الكمال( 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 قيةحقييتم الرت عاى  عتى شمبحة )

لاخير  ن الشممممممر  دل عاى وجوت الخالق الذي   ج في   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 ولم يمسك أحد لسانك

 !! جبروليي  علمرفمالنا فحو  المسبقوحتى عام الا  

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

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

 .055" البقرة  الصابرين

 

 ظياب المثال البيالع لادينع

لذين  دفحم ا العلمانيين والليبراليينضمم   خرى وخاتة عند  ويتيرج عن النقار السماةقة نقطة

حيف   (  سميي  الشمرج اظسمال ي  و التحرب  ن  و ن  طبيق  و شوي  ذلك ةكن السبنكل هدفهم)

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

 ؟؟رالية ترون أنها تمثل ما تدعوننا إلي لدولة الدينية أو علمانية أو ليب

 .....و نا

 ي جتماعي المنلا 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  لمثال المقتدىالحلم واوالايبراليون والالتينييون عاى  نحا 

 في  اك الستتتتتتع للحال فم ن لمديم   تنى ارالج يمرف الجمان  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 ضالرقيق األبي) 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  

 ص اليمين وحد الرتة )ذلك الأالثيحتى في السمبي و اكا 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(  لن نجد ننا  :والشمما د

  في  ذا الجان حاال  فضمممن فحي   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   عاما  وةاحأين و يكرين  ن :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  تناقض ونستبية لكانوا  سمامين ولصا   عصتر النه تة اإلستامية ؤال  كذ لو كانوا و 

 اص التي  حد الييديو ؟! وكليكمونسوا كن  كاذيبحم التي يؤليونحا عن   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 األخاق ر بط  التعليم

ا   ن   رة الماممم كتتاكو و تتتتتتيتيم :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 كاكوتو ة لمالم اليينيا  النظرية الشحير 

  اةط المقطع عاى اليو يوب:

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

 

 (  ياألمريكيةالرجمن واجححم ةما ال ينشممممممرون  لاناس ولن  قر   في اظعالم لتظن الصممممممو ة )

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

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

 تءشير  المهن المتبصصة  حيف  اجم  حد  عضما  الكونجرس نظام و فالم البو نو في المالم(

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

وال !! و ن  ل ن أستتتتتوأ ن م التعليم فع العالمالتعليم العلمع فع أمريكا هو مواضمممممح 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  ئفةال عارات ال اةما و ا   جاهلفحذ  لم ة فقط ليييق كن 

 

 الوج  الم ع  للح ار  اإلسامية 

في  بثهمخ و ةسب   جهلهم ال ديدرنحم ةسب   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  م في كنقطة ضمغط  سماعد 

https://www.youtube.com/watch?v=c1eewiUhh6E
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 ) ن  ختا  الدياناص المؤمنينأستتما  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( كو بانكماو 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 

 الستتتتتياستتتتتيةبتة عن الوج  المضمممممي  ل ضممممما  نا وقو حا !! ولكن  ع كهحا  ال قا ق المأ 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  ال  مد شيئا  وةالطبع شبحا حم   ملحدينالماما  كانوا 

 : فءوال  

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 فيات ةمد الموص كل (الخاق  و خاضمموا في النبواص  و  نكروا قيا ة ارجسمم     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    بادعون والكاذبونويعرف أنهم هم المةمد  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)  غابم  في كمان

ذم   يضممما  عند ا يقر  و  ل ك 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 !!  المنطقيسممتأنون  نحا 

 ( و ناعم  مرفة المستقبن والغي ) و الكحانة وارةرا  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  بها من الستتما 

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

 :ثانيا  

 5كال 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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 رنحمكما 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

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

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

 ....كذن الخالتة

 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   حا ةاظسمممالم  و الدينكلصممماق الادينعالتي ي اول  المظامة

ي ف العصور الوسطى الم لمةةالما 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 كذلكلا ن   ن ارتيان ولم ين كانوا 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 كمال البالق أال يبلق خلقا  من كيمان  ة ن  

 .04" الاين  إن علينا للهدى" 

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

ى لق عا  في مماسممممممبون الخما(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  مصباحالك ةاسمتخدام تعا  المؤ نين ة  فيحا 

ا  بين ةمد  ( !! فحذ  النظرة  نحمتابعين 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 اللصذذذذذذه  59إل   57من ص عام من جاية   وبه(  111)( اإلحصذذذذذذايعل م  ولل من كتاب 9)

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

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

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

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

 .58التوةة 

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

ةالتوتممممن كلي  وعبات   وراعت  كن  نا وفق  ا يقد   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 :  نقول  حد و و ينظر كلى الشمممي فوق (  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  ر  هي  )عاى  ن  يريد  ن 

 :عن وجنيقول 

 .99" يوني  ولو شا  ربك آلمن َمن فع األرض كلهم جميع ا" 

 .02" السجدة  ولو شئنا آلتينا كل نفو هداها" 

 .2" الشمرا   إن ن ء 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 اتتى ف 

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

ن يالقرآن ة 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  القليتتل َمن كتتان يؤمن  يؤ ن !! ةممن المكي

 :نابع من القلب بإرادت  الحر  واختيارهيقبن كيمان  :ولكن

 .99" يوني  ونوا مؤمنينكره الناس حتى يكأفءنف ت  " 

 

 دين !! 4000الدين الحق من بين 

ا لم :كذ  ن  لو لم يكن الدين ال ق ها ر  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 



 كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
 

      

- 38- 
 

The.Muslim.researchers 

ن  غا  !! ر إذا استبعدنا المت اب فمايا   تم ة لكن  ذا المدت فال :و  ا عند الت قيق  الرسماالص

بسيطة ياناص  ي ت :الدياناص في  تغال  فريقيا وقبا ن الغاةاص في  سيا و  ريكا واستراليا و و وةا

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

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

التي ال يصممدقحا عقن واعي يرفض السممجوت لصممنم  و حجر  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 النقصيع م  واإلل   وحديالذي 

و ضمممم  في تمممو ة  خاوقا     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  ة اصممق ة  المنصممري و  ( والبوذية

و ذا   ةالنسمممبة لحم 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  با  أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شتتعو يا" 

 .02" ال جراص أتقاكم إن الل  عليم خبير

 :و نا سؤال

ثم ذ     ولدي    ا اص وعال اص يمرفحا بطاقت  ال تتتتائعةكذا 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 بهال    ا اص وعال اص 

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

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

 قديما  وحديأا  لدس .كما ييمن النصا ى وغير م  والاجئين وخداعهم

 ...شي   خير

                                                           

 The Future of the Global Muslimم 2111( حسذذذذب ت  ع  ماسذذذذسذذذذل 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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 ؟عاى حق  م ال ( في ارتيان ارخرى لتمام كذا كنأتعيد 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  يتاف ييتح البفي  ذ  ال الة  أن الذي  م   جموعة  ن الميا يكون سممم رن  سممماعتحا

خطء بعض علما  م و ن  نا نما 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  متمكن حد  و نحا ال  صممد في نقاإ  ع  ي 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 : ال و و

نشر ل مدفوعع األجر و سوا  كانا   شي  عاىكن  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 :فيما ةمد( المحم

كاما  وغن الواحد في نقاشمممممماص  ؤال   ةن  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 ي الالتينية  يضمممما  ليتمكن  ن كلقا  الشممممبحاص 

  ورافضمممة والنصممميرية والد  نكري السمممنة وال   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 كاما ناقشممممت  في :مأال  ف  عندهم

 كذا ذكرص شممميئا  و  (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 )

وكمذلك كذا  طرقأ ةال ديف كلى ةمض خرافاص النصممممممرانية   (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 !

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

( !! و كذا ار ر ي مرف ً  رظم أن  من المفترض رافض للقرآن والستتتتتتنة معا جمد  يدافع عن  )

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

 قد يمذ ون ةجحاحم كما قانا. غرر بهمعوام مقلدين م  
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 (( نقاط ضعف الالأدري باختصار5

 

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

 :ار كالتاليوتعونا نر    فكا نا في نق

 

 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  شتتبهةشممخص  تمماةت  

ترة ثم انس   ذلك ف  ك وال يات  ن فترر ذلك الدين  و وق  عاى  سمافة الش  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 اظيمان ةوجوت كل   و خالق رويال  

  م  و غير   و حتى الرةوةيممة( رة  خرى )سمممممموا  اظسممممممال 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 والرت عاى  تبيان جهل  : ي

و ة  قن الت ثير ولكن ةص ثم يايحا في  (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 للنفو قتل بطع  للروحةن  و 

ةمد  جوعحم لإليمان   ذا النوج في ذلك الوقأ ال ر   ن حيا حم  و اعترافا حم 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   نكر  ال قيمتتة لت ثم يصممممممير   وحيما مم 

ذلممك رممال ةحم و كذا رمالممأ ةحم آال حم 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  (يؤستتتتو)!! ةن يمكن وتممممي  ة ن   جا ال  

ا  كان يدعو لاشك في وجوت الا  فقط  و ( الذي عند م !! وسواليقين(  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  عوار منهج ال تك
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أال  اذا !! يمني لكي  تخياوا ةم سلماتهاالبدهيات العقلية نفستها وميسم   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   دم كال حموال مد لا   ا  سممحن   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    والدين كذ ةاغتحم  سممممالت  كما يو مون  نيسممممحم و  ن يشممممجمون  عاى  قايد م

 ؟  ديدا   ما هع البدهيات العقلية :نمرف

 

 دهيات العقلية من أكبر نقاط ضعف الادينعالب

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  بدهع

و ن الجن   5 كبر  ن الـمممممم  9و ن الـمممممم  4 0+0 ن   أن قولنا  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  البدهيات

 :األولى

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

 .حول   نذ  رحاة الطيولة المبكرة  ياعا   ع البيئة  ما

 :الثانية

  رهما لم نفيعاى  ي شمممممي  حتى  تعميمها ن  يمكن  :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   البدهيات ا ي  البشر  ا يكسر  ذ   روال

ةحا  ويصح  ن نقول   كاننا ال اليفي يصح  ن نقول ةحا  نا في   ننا ال اضر و 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 خرق   بني  ي نظرة الألدر   اولة 

ال و ن سممممماعتحا ري كالم سممممميقول  و ي  :!! 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  )و مذا كالم ال تليمن عايم  ويسممممممتطيع  ي  حد  ن يحذي ةمأن  ذا الكالم تون تلين(

) ي  ن ارشمميا    دن و ظحر  ؟ ن  نار  كان  و   ان في الكون ال  سممري في  السممببية ماذا لو



 كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
 

      

- 42- 
 

The.Muslim.researchers 

ةدون خالق  الالشممي  يظحر شمميئا   :!!  و ةممنى  تممحسممب  وال     دنا ةال  ي ذفي الوجوت  ك

 :. و  ا المصيبة الكبرى.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  :الستتتتؤال  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 سمممممون كن شمممممي  في  البدهيات العقليةولكن الماما  ةنا  عاى !!  واإلجابة بالطبع ال! ؟ ال

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

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

 الممكن الفي يائع: -3

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

 .ت جة  ئوية في ضغط  مين 000عند 

 المستحيل الفي يائع: -1

فحممذا المسممممممت يممن اليينيمما ي و غم  نمم  غير   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  فقطرقحمما ولكن يخ  والأواةممأ  ول  رة

والتي  تجاى في الجنة ةخصمما صممحا المخالية  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    ل  عند خالق الكون وحد  ال شممريك

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  وف  ت ول كلى ثمبان

 ذن  ن عيسى عاي  السالم ةطين  دب في  ال ياة ةنيخة  وف ونرى الطير  ن ال  خاتمية ال رق

  ...و كذاالا   

 الممكن العقلع: -1

 ين ة يف ال يست و و كن  ا يتقبن المقن وقوع  حتى لو كان خا   اظحسماس والتصو  الماتي

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

                                                           

( الما  ساعل ه  )ملسوم( عا   ا ستم ا  أو التسلسه بدون توق ُ و  تا   )قعمل ماع ل(    11)

  ساعل اله  ُ ومن ه ا  ا   خ ه أو تدلعس من عخ جون عل  ال اس ب عم ماع ل ع ولون أ سا ه .
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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) وسممع  ن  جرت قد 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 الحو المباشتتتتر والتصتتتتورييترضممممون افتراضمممماص 

وغير ذلممك  ممما  (31)توا يممة  و المتمممدتة و أممن فرضمممممميممة ارو مما   و ارو مما  اليمما قممةاركوان الم

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

 حتى لو كان خا   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   ذا  و الذي ي ق  ن يرفضمم  المقن رن  و

 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  ذا المأاف المذكو   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 )

 ( !!الممتنع الوجود أو الممتنع لذات (  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 ؟يبلق صتتتبر  ال يستتتتطيع حملهاهل يستتتتطيع الل  أن 

جود ال و ت دن عن تخرة  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  نأ  ؟(مثلت رنم  ) خاوق( في حين الام  )خمالق( فكي  سمممممميكون ) مثلت  الام  لن يكون كلحما  

 ( التيالمفببة!! 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 

                                                           

ل ظ عل للوصذذذوه إل  أصذذذ،  مكون للماد     الوجودُ (    سذذذا  علما  اللعةعا  واللعةعا  ا12)

وصذذلوا  كتهذذا  الا ات وظ وا للت   كبع   أ سا أصذذ،  هذذ  ُ ثم اكتهذذلوا  ثا ام لجسذذعمات داخه 
الا   واكتهلوا  وا ُ ثم اكتهلوا ما هو أص،  من ال  وع ب  ها  الجسعمات مع باضسا الباض... 

م أص، ُ وه ا ظس ت  ك   األوتا  اللاي ل كـذذذذذذذ )ا ت اض(  ظ ن    وهكاا كه  ت   عكتهذلون هعيا
دلعه علع  ع وه أن أصذذذ،  مكون لكه ها  الجسذذذعمات الصذذذ،ع   جدام ه  أوتا   اي ل الصذذذ،  لحد 

أبااد كما  الم )ال وه والا ض وا  تلاع والةمن( ولال   4بادام ولعس  11 هعبُ وأ سا ت ع    
 تةاة كه وت  ب  ع ل ماع ل ع تج ع   جسعم ماعن.عصاب جدام أو عستحعه  صدهاُ وأ   حسب اه
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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 أالاكذا نظرص كلى كن  خبطاص 

 ... كذاو مستحيل العقلعالو 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 غم  ن  ) ن(   ن القرية التي يقول لك  ن )

ع تائهين فالوالمذي 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  فع الحيا  بالمر أو صحيح  أ  شع  صحيح مطلقا  

 لماذا ستتءستتتثني  من حكمك العام بءن  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   واضتتحا   حكما  تتبذ ثم  نأ   طاقا   قول  ن  ال حكم نحا ي وال تمم يح 

 !! الناس إلي 

تكون أثبف أن كامك خطء 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 و ل!! ول صتتتحيح

 !! في  إال وهمك الباصلك 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 اللالسلل متل ون عل  أن أصل  ع جع 13)

م  إل  اللالسذذذذذذلل العو ا ععن    جةع   ك عت ال دعملُ لال  عسذذذذذذمو   بملا قل كااب ك عت أو عموما
  قات الت  تدو     داي   م،ل ل بال حه. وه  إحدى الملا Liar paradoxملا قل الكااب 
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 ؟؟ هل ال ك يتج أ

 :ف ن  يمكنك كحراج  ةسؤال عن أدريةالا و  ال تكلي في  نحج  ع ةمض ارنمار التي  غا  يضما  

 ن كذا سممممرق لص خنينة  ؟هل تستتتتتبدم نفو مبدأ ال تتتتك هذا فع حياتك العامة والعادية أم ال

 !  ؟ أال   السببيةرنك  شك في  بد   لن تتهم أحدا  ةيتك 

عن  الةسممماص  والكشممم 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 

 ص عاي  في الممن فام  جد  ثم عند عوت ك لامننل رو   سيا ة  رسيدس   قا كذا يماك والدر ف

 و ذا االسمممتنتا  كن لم يصمممن كلى حد اليقين  ستتتتستتتتنتج أن  بالداخلف :  يأ سممميا      ام البيأ

 ن ال االص !! ولن يشذ عن   99.9999 فمال  ةنسبةوسميصي   قبول عقا  مولكن  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 أثارهاويتما اون  محا  ن  شممميا  وجوت 

ن  أةشممكن  باشممر وواضممح وتممريح ) هانيرصتتدو و  كنههايمرفوا  و  لم يروها بءنفستتهم نحم 

ضم  !!( و ذا يموت ةنا لنقطة ال اليو وناص والكوا كاص والايبتوناص كل جسيماص اظلكتروناص و

 : رة  خرى و ي

 ؟ال ك يتج أهل 

 ام نيسممم  و  ام   متناقض في  وق ويجما   أدر الا و ذا السمممؤال عاى تمممغر حجم  ي ر 

 الناس !!

 .ال إذا قال:حيث 

! فقط ! فع كل شتتتتع يميش حيا   ةالشممممك  عاقلفيظحر كذة  لاجميع رن  ال يوجد كنسممممان واحد 

 . و الممكن  صو  ذلك  ن  المجنون

 .نعم وإذا قال:

 غم  ن  ؟وتقبل  فقط عند الحديث عن الل  والدينماذا ال  قبن الشممك في حيا ك كاحا ل ؟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 بءشيا  لم تروها
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 ال يتطلب درجة علمية وال عبقرية فذ  !! اإليمان بالل 

استتتدالل لولذلك 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 

  ومعرفة آثاره والوصتتتتتتول إلى وجوده وإن لم يره اإليمان بالل عاى القد ة عاى   الفطر عاى 

ولذلك فاظنسممممان يمام  ن تاخا  ال ق كذا  آ   و سمممممم    ا     وهب  الل  وكرم  ب ةالمقن الذي 

وك ا ةالمنات   فتكون اسممتجاةت  ك ا ةالقبول واليالف واليو   ت تتوي  و  ت تتغيب و  ت تتويشةدون 

والشا د  نا  و   يسمام ل    ر  و طاعا   لا     و ا   دا  والنكران والج وت لتكبر  عاى  ن يكون عب

وحتى قرآن   غم  ا يوجد ة   ن   دين الفطر  واليستتتتر فع الوصتتتتول واألدلة ن تين الا   مالى 

ال   تا   (أصتتتتل الدين واإليمانكال  ن آياص المقيدة فيحا ) :كلى  يسممممير الماما  آياص   تا   حيانا  

التوحيد اليطري ونيي الشممرر والتأايف والنوجة واضمم اص في ص كلى  يسممير  ن  حد !!  ي آيا

 :يقول جن وعال  والولد والنقص عن الا 

 .44" القمر  ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر" 

 ...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  الرسل واألنبيا  من قبل وكلبل ورسول  

فاعام  ن  عاى  :وال يرى ظيرهلإليمان  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  أخطء السيرو نحم الذي   لحالطاو نحم  الصالح

!!  الغبعو نحم )تممدق  و ال  صممدق(  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 : و ال يييد يتشمدق ويسميسمط ويتممق فيما يييد

 :فاستتفةالفكانأ 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   كمنهج ال تتتالشمممباب المسمممام و ينوا لحم 

عاى غير   ن  اإلستتتتتتام لدين الفطر وال هحو   أف تتتتتتليةيروا  كن ذلك وك نحم لموغير م !! 

  تيان البارن والت ري  !!المذا   والمقا د و

وحيد في اظسممممالم ةالت المطمئنوةين   في  تممممن تين  وعقيد   الوثنية يتوجو نمَ ةين  ستتتتاووا

كالذي  وافكان :(الت كك( و )التعقلن( و )التفكرالشباب ةاسم ) واف ضما  ة التي ال شمك فيحاواليطر

كيرياص اليالسممممممية  يضممممممع  نما ج  مد يين !!  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  الل  شك فاطر السماوات واألرضأفع " 
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 .020" البقرة  ن يرظب عن ملة إبراهيم إال من سف  نفس ومَ " 

 

 وقفة مع الفرق الكامية المسلمة

الت لتقترب  ن ة الفتوحاتفي القرون ارولى لإلسمالم  ع  وسع  الترجمةعند ا ا ت رص حركة 

كأير فقط لالسممتياتة  نحا وكنما انتقاأ  محا ال لطبيعيةالعلوم ا  لم يتم نقن و رجمة فارس واليونان

 ةالفلستتتتتتفلج 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

 .اق  ) ي كي  يخاق( وغير ذلكوكييية خ  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 ند ا   اتوا و ضممممماوا  وحتى ع

لدسممممم   و م  سممممممية  ؤال  (  وكان  ذا خط  كبير جدا   نحم بنفو أدواتها الفلستتتتتفيةيكون )

ر م وكان  شمممح  بالفرق الكامية   و   ن  سممممأ اليرق التي نشممم ص عنحم فيما ةمد بعلما  الكام

 ي:  ن  (خلق القرآن  وكانأ  ن  شمحر المما ر اليكرية التي وقمأ ةسببحم  ي فتنة )المعت لة

  الا  )رنحم   اتوا  نني  الا  ( خاقمبلوقفمال  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 !!( ولحاة وسممممميتان و سممممممنان 

في وقت  والذي كان  ا ال  لاجان  الممتنلي  حم  الا   غم كن  ا القا   ن الخايية  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 ولقد حذ  اظسالم  ن 

ذلك   ن(  كذ يسممت ين رحد  ن يصممن كلى شممي  كنه (  و )ماهيت و ) ( الا  ذات أن التيكر في )

بر ب  مما 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 

ينن ون الا  الذي  صممو   فالسممية اليونان  و  نحم ينن ون الا   وفي ال قيقة  م   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  الهدى الستتهل

  طريقتهم فع التفكير والتفلسف أو علم الكام ال ستبيل لإليمان الحق إال باتباععاما  الكالم  ن  

ول كيمان  غير  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 كالم الذي  غاب  هنووعام ال

 !! والسؤال: ظير مكتمل اإليمان 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  )أخفاهاولكن  )الطرق ؟  م كمان يمرفحما الرسممممممول 

 ؟ )وحاشا  وقد شحد ل  الا  ةتمام الرسالة والتبايغ(يصاح كيمانحم ويكما  

 المجي   ن  )وكما ذكرنا  نذ قاين(:

بو  الذي ا  ك حجم البطء  فم نم  يظحر لحم وكتان فيهم بقيتة خيركامما  قمدم الممر ةحؤال  المامما  

     !! وتءثيرات  السلبية الكثير  لألسفالذي  وقموا في   نيسحم وغير م  والضالل

 :(المي ان حم  الا  والذي اشتحرص  قولت   ن آخر كتاة  ) 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 " 

 ". اليقين أول درجات

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  ن  وأبستتط المستتلمات والفطر  البدهيات

!!  ةلن يفقهوا من  شتتتتتيئا ويستتتتتبب لهم البلبلة والفتنعاى عوام الناس الذين  علم الكامعرض 

 (.إلجام العوام عن علم الكام حم  الا  ةاسم ) اظ اموالكتاب  مروف لكن  طاع عاى  ران 

 حم  الا   ر ة روا  كأيرة في حيا    ن التيكير والشك  و غم  ن  واخر حيا    الغ الع فاظ ام

رندلي ا   كال  ن  هاأ ة  ةمض آثا  ما  و كما وتممي  فقي الفلستتفة وعلم الكام رر الكأير  ن 

 " !! إن  ابتلع الفلسفة ولم يستطع أن يتقيءها" :  حم  الا  أبو بكر بن العربعاظ ام 

 (  فما يحمنا عرضممم   نا  و الت كيد عاىفرعيةوحتى ال نطين عايكم في نقطة قد يرا ا البمض )

دا   ن البشر ح( فقط  ولم يكا  الا   الفطر  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 

 خاتة جر حم  ناقضاص عام الكالم وال مقوليا   كلى اظل ات والا  عاى  ا نقول شحيد(.

م الذي يخر  ةكال تر  التءويلو ما قالو   ن ةمض ال ق في  علم الكاموكليكم ةمض  شمممممما ير 

 :الفلسفةلكي يوافق  معاني  ال اهر  الواضحةالا  والقرآن عن 

 (:إلجام العوام عن علم الكامفي كتاة  ) يقول  حم  الا  الغ العاظ ام فحا  و 

 ععنأال مرية في  عند أهل البصتتتتتتائر هو مذهب الستتتتتتلف !!   اعلم أن الحق الصتتتتتريح الذ" 

 تول و ي ةاختصا :" وقد ةنى ذلك عاى   ةمة   نالصحابة والتابعي

 تينحم وتنيا م ي عرف الخاق ةصالف  حوال المبات ف ن النبي  و  -0
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 كلي  ولم يكتم شيئا   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 كانوالى الت وين  ن الص اةة  ا تعوا الخاق ك -2

 ثم قال في آخر كال  :

 !" ! رأوه وبهذه األصول األربعة نعلم بالقطع أن الحق هو ما قالوه والصواب هو ما" 

 246–245/ 09وسممير  عالم النبال  لاذ بي  000/ 2ولذلك جا  في ربقاص الشممافمية لاسممبكي 

 :الغافر اليا سي ن   اميذ   ةو ال سن عبدع   ا قال

، ومطالعة الصتتتتتتحيحين   على حديث المصتتتتتتطفى ومجالستتتتتتة أهل وكانف خاتمة أمره إقبال "

 ." جة اإلسامالببار  ومسلم اللذين هما ح  

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  اإلسامون و م يريد حستن نيةعن 

!! حيف وتممم  نيسممم   أال  ةالسممممع والبصمممر والماو  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 تءويلها!!  و  ن  )

وسمممب ان الا   الصممم اةة والسممما  كانوا ي خذون آياص القرآن كما  ي  وي خذوا  ن تمممياص الا  

 (ليو كمثل  شتتع   ولكن  ع المام  ن الا  )طالما ال يوجد ما يستتتوجب تءويلها مانيحا الظا رة 

 منا ا  رآن  فحو سممميع ةصممير   ي ننسمم  ل  تممية السمممع كما نمرفكما  خبر عن نيسمم  في الق

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 

ر ال وص غير ارخطبور غير الصممممممقر غير اظنسممممممان غير القط غير الكامم  غير الخيمماإ غي

 (  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 نعرفهافمالام   مالى ي دثنا 

 أال   ( ص( )س خياوا كذا قال الا   ن  )(  واآلن التواب( ويتوب عاينا فحو )البصتتير فمالنا فحو )

 شيئا  ؟ سنيحمحن ف

 رن علمعخطء  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 مطلقة مالى  ي لا   ولجهة العارعاى(  فنقول لحم  ن 

   أال: ضمع كرة   أ الكرسمي  ثم ضمع نقطة  عاى الكرة ونقطة  سياحا  مقلوبا  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  )فة الغرسممق  حشممرة  و حيوانا  يسممير  سممين 

 السق  رن   قاوةا ؟

 المستتتحياتجني )لم ييحمون  فسممقطوا في   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 اى  عينحم  نمتحم  ن  ؤية ذلك والا  المستمان  و ن  ذاع ظ او  الفلسفة ن 

!!  وال خارج ( ) ي كن  ا سوى الا  ال داخل العالم :   اتوا  نني  الا  عن المكان وجحة الماو  ن

 والسؤال:  ين سيكون كذن رن المقن ي تم ك ا تاخن  و خا   !!

 !! ج  الناسفان روا كيف قاموا بتعقيد الدين فع و

 نتتاس العقول  حمم  الام  و و يمترف ةتاممك الضمممممماللممة ويمترف  ن  الغ العوكليكم قول اظ ممام 

 :  ن ذلك كما قاناقبن  ن يتوب  222/ 2( إحيا  علوم الدين) كتاة  في  كذ يقول تفهمها

نت  ليو 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   الع  بن عبد السام ولذلك يقول

ال ج  ون من جملة العقائد التع ال تستطيع العامة فهمها هو أن  تعالى ال داخل العالم وال خارإ" 

 " !! منفصل عن العالم وال متصل ب 

  ول:فيق آخر حيا  في وقد  اب  يضا  ( الفنونفي كتاة  ) حم  الا   ابن عقيلويجمع ذلك 

، ألنهم يءنستتتون باإلثبات، فمتى محونا ذلك ) ي اآلياص( األصتتتلح العتقاد العوام ظواهر اآل " 

ب إلينا من إظراقهم فع التن ي ، ألن فتهتافتهم فع الت تتتتتتبيت  أح، من قلوبهم، زالتف الح تتتتتتمتة

الت تتتبي  يغمستتتهم فع اإلثبات، فيبافون ويرجون، والتن ي  يرمع بهم إلى النفع، فا طمع وال 

مبافة فع النفع، ومن تدبر ال تريعة، رآها ظامسة للمكلفين فع الت بي  باأللفاظ ال اهر  التع 

قال النبع صتتتلى الل  علي  وستتتلم: ي تتتحك ربنا؟  ال يعطع ظاهرها ستتتواه، كقول األعرابع: أو

قلف: قد صتتتتتتار ال اهر اليوم ظاهرين: أحدهما حق، ، فلم يكفهر لقولت ، ترك  وما وقع ل  ،نعم

فالحق أن يقول: إن  ستتتميع بصتتتير، مريد متكلم، حع عليم، كل شتتتع  هالك إال  والثانع باطل،

أمثال ذلك، فنمره على ما ، و، واتبذ إبراهيم خليا  وجهت ، خلق آدم بيتده، وكلم موستتتتتتى تكليما  

 جـا ، ونفهم من  داللة البطاب كما يليق ب  تعالى، وال نقول: ل  تءويل يبالف ذلك.

أن تعتقد قياس الغائب على ال تتتتتتاهد، وتمثل البار  : وال تاهر اآلخر وهو البتاطل وال تتتتتتال

ر ، وال ن يل ، وال ضتتتتد ل  ) ي  كافئ( ببلق ، تعالى الل  عن ذلك، بل صتتتتفات  كذات ، فا عدل

، وهذا أمر ثل ل ، وال شتتتتتتبي  ل ، وليو كمثل  شتتتتتتع ، ال فع ذات ، وال فع صتتتتتتفات ل ، وال م  

 ". لمي  الفقي  والعامع، والل  أعيستو  ف
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 : 82( صتلبيو إبليو حم  الا  في كتاة  ) ابن الجوز اظ ام يقول عن  و  ا عن  وةت  ف

نا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر جمع أبو الوفا  بن عقيل أصتحاب  وقال لهم: أ" 

ونوا ، فإن رضيتم أن تكفي الياسية وعام الكالم(و مقدين )و ما  صمطا ين شمحيرين  والعرض

مثلهم فكونوا، وان رأيتم طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبى بكر وعمر فبئو ما رأيتم، وقد 

 ". لحادأف ى الكام بءهل  إلى ال كو ، وكثير منهم إلى اإل

 حم  الا  )والذي  اب عن  ذ ب   يضممما  في آخر نيسممم   األشتتتعر مؤسمممي المذ   ونختم  نا ة

بانة قول أهل الحق إباب فع في )( اإلبتانتة عن أصتتتتتتول الديانة)حيمف يقول في كتماةم  حيما م (  

رة )وكان  متنليا  فتالكال ية اليرق ( وةممد  ن نقمد ونقض كمن  ةارين اليرق ارخرى ووالستتتتتتنتة

 : ن حيا  (يرة كب

 فإن قال لنا قائل قد أنكرتم قول المعت لة والقدرية والجهمية والحرورية والراف ة والمرجئة،" 

فعرفونتا قولكم التذ  بت  تقولون وديتانتكم التع بهتا تدينون قيل ل : قولنا الذ  نقول ب  وديانتنا 

و  عن الصتتتحابةالتع 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  بن حنبل ن تتتر الل  وجه  ورفع درجت  وأج ل مثوبت  قائلون

ام من  اإل، ولما خالف قول  مبالفون ألوالستتنة وخاصتتة فع أن القرآن كام الل  ليو بمبلوق(

الفاضل والرئيو الكامل الذ  أبان الل  ب  الحق ورفع ب  ال ال وأوضح ب  المنهاا وقمع ب  

مام مقدم وجليل مع م إبدع المبتدعين وزيا ال ائغين وشتتتتتتك ال تتتتتتاكين فرحمة الل  علي  من 

 ". مفبم

 

 نكتيي ةحذا القد ...

قول نكليحا حتى ال يتحمنا  حد ة ننا ونمتمذ  عن اظرمالمة في  ذ  النقطة ارخيرة لكن اضممممممطر نا 

 ... وننتقن اآلن كلى نقد  شحر تنم  ن  تنام اظل ات في المصر ال ديف.كاما  بغير دليل

 (...العلم التجريبعتنم )
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 1(( قصور العلم التجريبي 6

 جهل الماهية، جهل الغاية

 

 ي   او   و  ناقش  و تا س سنتكام اآلن عن كحدى   م  حا اص ال وا  التي يج   ن يكتسبحا 

 ) 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 وستتتتائلأحد حيف 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

 :(تي يترجمونحا كلى  نا  تدق المام لتخيي  ور  حا قايال  )وال بالعلم أؤمنأنا 

I believe in Science  

 

عند   ن يو مون الناس ة ن )المام  أوج  القصتتورالكشمم  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 )  متبصتصينوالمفكرين والعلما  وال

 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

ةن والنظرياص واليرضمممياص كذلك !! وكن ذلك   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  )   نا  نا فاظنسمممممان عند ا يسممممم ل لماذا

 ن  لاممنى السؤال الوجود  األكبر 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 :ام التجريبي و توا م   ؤ من لإلجماةمة عن كن ارسممممممئاة التي  ن  أن  ذا النوج من الم

 ن المام الذي يب ف في التياتممين الماتية يتامسممحا ويت سممسممحا كارعمى في  ؟السممببية  و الغاية(

 ؟(لماذا أو الغايةقات  عاى  مرفة ) :الغرفة المظامة

 ...لتقري  اليكرة ةسيطا   وتعونا ن خذ  أاال  

والمأال  شممممحو  و تداول عند   (34)جون لينكوو 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    جريبي وةما  نك  جن عام  التي  ن  جاحا  م تممممممنع الكمكة

 ( التي  ن  جاحا  م تممممنعالغاية(  و )الستتتتبب نحم  ن يب أوا فيحا عن ) رالبا   الطبيعة علما من 

  ذ  الكمكة !!

!! 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   وناتهامكن ت س !! و نحم     ا  مكونتاتهتا كيميتائي

 ....!! و كذا في يائياال ية !! و نحم  ن ت سحا 

 :والسؤال

 !؟ ةدا الوسيلة و  الغاية( كلى  مرفة التجريبية ن سيصن  ؤال  الماما  ة توا حم )

 !! مستحيل :اظجاةة

 !! تو ا   تجريبعال تب ع ألدوات العلم الرن  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: 2116هـذذذ/1437كتابعن  خ عن لجون لع كس وصد  لم كة د يه 
 .(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 وةين  ن  مطي سممممممببا    (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 وماهيةوم  ن لكن شمممي   ما

لن و ال تهمها أصا  !! ةن  ي في  غا  ارحيان  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  حد  عقد  جنا  السممميا ة و و  كلى

  يءتع دور العلم التجريبع وأدوات  ورجال  :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   جن  وكعطمما مم   قممما  كممن 

 :و نا السؤال  ةاليمن فحم كن شي  عن الم رر وعمن  أا  و ن ثم  طوير 

!!  ن شمممن  ي ت اسممة ؟(  ذا المو و  الذي فككو صتتانع ن شمممن كن  ا سممبق  ي كشمما ة كلى )

؟  ن ؟ماهيت ؟ ؟( تركيب )شمن  ي  مرض لم ن الذي  ولى  ؟  ن؟(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 ديم الن ق ذ ن اظنسمان  ن

!! فالذين فككوا الم رر  نا قد يكونوا  ن القرن التاسع عشر وقبن  مرفة  ماو اص  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 حاماهيتهار المختاية تون الكشممم  عن )( الم رأج ا )

سيم جوجوت )ولذلك افترضوا  ماهيتها 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  موبايل كاننا ة تواص المام التجريبي الكشم  عن فب 

( الذي تمم  و ا  ي ماهيةكن ذلك تون التمرض لـمممممم )  يعملسمقط في ةالتنا وكي   تجستو

 .(اسم ، لون ، طول ، بلده، لغت  إلختيا   الشخصية  و الذا ية )

 ...والخالتة

( كن شمممي  في ال ياة  و معرفةص وال  تواص المام التجريبي ). ليي  ن خصممما ص وال قد ا..ال

 اآلن.وسوف نتمرف عاى المنيد  ن ذلك   الكون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
 

      

- 56- 
 

The.Muslim.researchers 

 2(( قصور العلم التجريبي 7

 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  

في يدر  جموعة  ن القصممماتممماص الو قية المكونة  ن خطور  قصممموتمممة و ن نياص وتوا ر 

 كلى ة بال تتتبطنفو هذه المجموعوقد  عطينا   و سممماحاص لونية  ختاية المسممماحاص وارشمممكال

 .كن  نكما في عمن  شكين ةحا   ا  رين  ضيع في عمر المام !! ثم شرج 

 فءما نتيجتك:

 .لخطور وارلوان والمساحاصفكانأ 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 جمال وقبح   ناليرق ةين النتيجتين 

 ! وقبن  ن يت دن البمض عن؟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 و في النسمم  اتنم ةحذ  التناسممقاص 

 !! والمعنىبالجمال   يضا  ولكنحا  تسم 

 ...والشا د

 .يقع خارا العلم التجريبع وأدوات الجمال 

 

 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   لم التجريبعبالع مأياحا 
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والوتممم  الكيميا ي  و اليينيا ي  و الكحرةي لما يجري في  اسمممتجاةة لبمض  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 اسقي نمأ يمكنمك 

 ( النيماالص ذا يةماد ( ةما ي ي ة  اآلن ةاليمن !! فاروتمممماف الماتية  ي ها ر )ا  ذاتي ووعيا  

 !! ال قياس لها بءدوات العلم التجريبعالوعي 

ال  ن  يمأن  حد جوان   و  قد اص ك   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   اآلنكال  ننا سمنمرض   ة ذن الا  قاين

 :وفي  495-490تي ة   5 قم   82المجاد   في  جاة الياسية م0986عام  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 وكمبيوتراتال  كتس   ية  ماو اص عن المالم كال  ن خالل 

ى سمممتطيع ال صمممول عاو ي  ن خالل  ذ  التاينيوناص والكمبيو راص    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  !! فحن   رة حمرا (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

حا ة    وعيةالاون ارحمر اآلن؟ ةن: وقد يختا هذا الوعع الذاتع لديهال يتوصاستطاعت   عدمو

 عن وعي شخص آخر حس   ا ستمأا  ل   ؤية ذلك الاون؟

(  وضممح لنا  حد جوان  قصممو  المنحج التجريبي  و جة 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 السبةمد ذلك ي  ي الما د  و الماتي ليقول  ن المام التجريبي  و ثم   الخاتة ةكن  نا

 لممرفة  ي شي  وكن شي  في الوجوت والمالم !! الوحيد
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 3(( قصور العلم التجريبي 8

 مشكلة الوعي الصعبة

 

ينعم ذي 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 الصعبة منا واحدة  ن  كبر الممضالص   ام المام التجريبي و ي  ا يسمى ةـمممم )

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   عمليات كيميائية وفي يائية وكهربية فع المخ فقط 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  إللحاد  والماد الفكر  ا

 

 مثال....

الذي ييتما   البلط نا التيكير ةمأال ةسمممميط  يحوم  ن حيا نا الواقمية لتماموا  دى  حيف سممممن ين

يمام ا 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 المستتتتتتتبتتدمحتى  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 في  ليخر  لنا  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  

 ةن  تغر رين سيمرف ةيطر   وةدا ت  خط  ذلك و دليس  !!  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 ذاتع( وال يوجد شي  اسم  )نفو( 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 ضتتتتتتيع وال يغتر بمصتتتتتتطلحتاتهم وح تتتتتتوهم لبداع فع مثتل هتذه الموا

 ...(م كلة الوعع الصعبةاعترافين  حمين حول )

 يسممممير  ذ  ال الة الواعية  عن( الذ  ال يعترف إال بالماد  فقطص المام الماتي )احيف  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  معنويةفتمطي لحا انطباعاص 

كذ كي  ) اقع  المحسوسحدود الماد  ووفيما يتخطى  البيال والتفكير آفاقيامي ةحا كن كنسان 

لذ اص الماتة في الم   و الد اغ  ن  يكر في  شمممميا   ي خا    نظو ة الماتة والم سمممموس  أن 

 ....المستقبن و أن الجنة  و النا   و المواق  التخياية التي لم  قع( و كذا

 

 Daniel Bor دانيال بورالباحف  -0

 :جريبي والمنحج الماتي دى  مضاة  ذ  النتيجة عاى المام الت يقول واتيا  

هنا  الكثير من الم اكل الصعبة فع العالم، ولكن هنا  م كلة واحد  فقط تستحق أن تسمع " 

جراما  3100نفسها بـت "الم كلة الصعبة". تلك الم كلة هع م كلة الوعع الصعبة: كيف لـ 

عر والم تتامن البايا العصتتبية أن يستتتح تتر ذلك البليط من األحاستتيو واألفكار والذكريات 

 ." 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. 

                                                           

م  والمواق  وال  اعاتُ وهو لعس ال  الاضو الان    ( الا ه هو َملكل التلكع  واتخاا األوا15)

ال أس والمسذذذذذم  بالما أو الدمالُ  الا ه من اللاه )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  

لحعوان مت  استثا تُ ول  ع ه عواةن ب  بعن الخعا اتُ وهكااُ )ع ه( عم ا  من اتباع هسوات  كا
أما الما والدمال  سما األدا  األسذذذذذذاسذذذذذذعل الت  عامه الا ه من خاللساُ ولال  ع دما عتل  الما أو 

 الدمال قد عل د اإل سان ع ل ُ تماما كما عتل  جة  من المصباح الكس 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

كيف يحو  ل التتدمتتاغ الن تتتتتتتاط الكهروبيولوجع إلى حتتاالت ذاتيتتة، كيف تتحول الفوتونتتات " 

عة ، فهذا لغ . طبيالمنعكستة من الما  ب تكل ستتحر  إلى بحير  جبلية محستوستتة طيفية اللون

العاقة بين الن ام العصتتتتتبع والوعع تبقى محي ر  وموضتتتتتوع مناظرات ستتتتتاخنة ال تنتهع... 

تفستير كيف يمكن لج   من الماد  المن ممة ب كل  عال  أن يحتو  على من ور داخلع قد حطمم 

 " 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 )أالعيبت قيق نجد  نحا كاحا )لكن عاى ال  (  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 المستة

 !! 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  :مام التجريبي  ال و يمشمممممكاة جديدة  بر  قصمممممو  الل المجال

 ..  . ت قق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ها  الماد  من ال سذذذذخل اإل جلعةعل والمت جمل من كتاب الداععل المسذذذذلم تمت ا سذذذذتلاد     ( 16)

ت جمذذل م كة د يذذه ( الح ع ذذل اإللسعذذلُ اللذذ ُ اإلسذذذذذذذالمُ وسذذذذذذذ اب اإللحذذاد)حمة  تةو تةس: 
 :م2117هـ/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 مكتتانظل مماتي  و في المام التجريبي والمنحج الممماتي وا

 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  الحتدود ال مكتانيةورنحم 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  فع المستتتتقبلالتفكير 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  الثاثة مع ات هذهحدود مكون

في   ا  ن يمكن  ن نجد يو ا   :والسممممممؤال  عن حدوت  كوناص  ذ  الأالثة ةدا  لن  خر   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   واآلن

ثم نجد   الخاتة ةحا ال مكانية( النا ج  ن  ياعن الذ اص في ال دوت الماد النشار ) ال يتمدوا  يدا  

كذ ( !! ا  يو 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  و كذا  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 حسممية ) أال   ةتجرةة 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 إلى اإليمان بالغيبيات وما ورا  الطبيعة

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 ة  ن  قطع فيديو ال اقة لادكتو  تو

                                                           

مُ 2119م وتو      1921د    ( الدكتو  مصذذذ ل  محمود تخصذذذص أم اض صذذذد ُ ول17)

م للالم وا  الع م ا الص، ُ ولك   عاش باض  تن عص      صو   أ كا  اإللحاد  م محبا كان اكعا
الت  ت ان    األدعان وتباد اإل سذذان عن الل  كما    الهذذعوععل والوجودعلُ ولكن ظه قلب  ع بض 

م عن الل ُ ولال  دا  عل  أكث  موايد األ ض    الا ا يد واألدعان عد سذذذذسا وع  أ  عساُ إل  أن بحثا
م بعن الللسذذذذذلل والدعن واللك   91أع ن بصذذذذذحل اإلسذذذذذالم وال   ن ها  الم   عن علمُ ل  ق ابل  كتابا

حل ل من ب  امج  الهسع  )الالم واإلعمان( الان كان عااع مسا  كه عوم  411وال واعلُ ول  ق ابل 
  وحب  الكبع  للدعن وأسلوب  السسه والهع  والامع  اث عن    التللاة المصذ نُ و غم سال ا الع

م    تلاصذذذذعه دع عل دون     الكتابل و  د اإللحاد والمادعلُ إ  أن الباض عاب علع  خوضذذذذ  أحعا ا
ال جوع ألهه ا ختصاصُ ولاه أهس  واقاتعن    ال  كا ت كتاب  )ال   ن محاولل للسم عص ن( 

ضذع تلسذع ات عص عل من ع د  نعات من ال   ن  خ ج مع أوايه عودت  لإلسذالم حعد تحمس لو
بسا عن ماا عسا الظاه   لألس  وا ت د  الكثع  من الهعوخ والمختصعن وقتسا مثه الهعا الها اون 
وعايهذذذذل ب ت الهذذذذا ئ وغع هما حت  أن ال باات الحالعل من الكتاب قد تم حا  جة  كبع  م سا 

 س     أواخ  حعات  حعد اسذذذذت ك  ما   حدعد الهذذذذلاعل  عن ال بال األول ُ وأما الواقال الثا عل
عوم ال عذامذل ظ ذا م ذ  أ ذ  علتح الباب للظلمل والمج معن من المسذذذذذذذلمعن   تكاب أن هذذذذذذذ   وهم 
م مي عن إل  الهذذذلاعلُ ول د  د عهذذذ ات الهذذذعوخ علع  سذذذاعتسا. ومن أعمال  الخع عل الت  ت كسا 

 م  هو(ُ وكال  م اكة  بعل لمحدودن الدخه  حم  الل .   مسجدام هسع ام باسم أبع  )لك   اهتس  باس
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  اةط ال اقة  ن اليو يوب:

https://www.youtube.com/watch?v=m2oFo4A4dRA 

 

 كذ لن  اتيينفي وج  المالحدة والم 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  رؤيا منامية  ن  ي ام  و يرى :و و ال ن وقع ل   ذا عاى قراةة  و  مرفة ةم    جد 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 والماديينن   ن نذكر لكم   اولة التبرير السط ي  ن جا

 :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

 .حالم التي نرا ا في نو نائاص ار(  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

ب  الجوج قد ليقير الذي   ما  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 ي   ن الشممم 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 اعدكماثم  س  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

كلى  ... 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
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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  فاصتتتتتتيلهامئات األحام بتيرى  حدنا 

                                                           

( لألسذذذ  الهذذذدعد ه ا  ا لصذذذاه تام بعن التلسذذذع ات المادعل لمثه ها  الظواه  غع  ال بعاعل 18)

م كان من خعالسم( لع اه أ   ه ا  تلسذذذذذع   وبعن الواقعُ  المسم ع د المادععن هو وضذذذذذع تلسذذذذذع  )أعا
م بالم  ُ ول هخا مثالعن سذ عاعن ه ا باإلضا ل )علم ( للظاه   اللال عل وا تس  ُ وهاا لعس صذحعحا

إل  مثاه ال اى واألحالم الت  تتح  ُ المثاه األوه هو ظاه   الجاثوم أو متالةمل الج عل الاجوة 
Old hag syndrome و عسا ع ع الهخص قبعه  وم  ضحعل لحالل من الهله الكل  للجسم ما عدا ُ

م لهذذذاو   الاع عن    ُ وعهذذذا   عس ا بالخو  الهذذذدعد أو م لادم قد ت  عل  الكالم أو الح كلُ وثا عا
األكعد بهن ه ا  َمن هو بجوا   عسذذذذذخ  م   )جن أو هذذذذذع ان(ُ ثم تةوه ها  الحالل باد ثوا   أو 
دقاي ُ وألن الالم المادن   عامن بسا  األهعا    د وضاوا ل  تلسع ات من خعالسم مثه: أن الجسم 

م لما ع ا     األحالمُ  الان عحدد ع ع    حا م باد ال وم حت    عسذذذتجعب ح كعا لل من الهذذذله  العا
ه ا هو ا ستع اظ  جه  لسبب ماُ  عكون الجسم   ةاه تحت تهثع  هاا الهله    حعن تتح   عع ا ُ 

 ا ه وه ا  َمن قالوا أن ال  عحدد  تعجل الض،  كثع ام عل  جة  خل  ال أس أث ا  ال ومُ الاجعب
أن هاا التلسذع  الخعال     وادن وما عحدد    واقع الجاثوم    وادن  خ ُ حعد أن الهذذخص لم 
عدخه    ال وم باد حت  ع اه أ   دخه    ها  الحالل من الهذذذلهُ وكال  أغلبسم   ع ام عل  ظس   

ع أو ت أصذذالم حت  عكون ه ا  ضذذ،  خل   أسذذ  !! به وقد   تتك   الحالل    حعات  م   أخ ى 
عد  م ات وت تس  )مما عده عل  أ سا لعسذذذذت م ضذذذذعل(ُ وأما المثاه الثا   وهو ظاه   الدعجا  و 

Déjà vu  وتا   بالل  سعل هوهد من قبه(ُ وه  أ    جه     وس  موق  ما تتوقع ما سع اه أو(

ُم وألن الالم المذذادن كمذا قل ذا ع  ض كذذه تخ   ل د حذذدوسذذذذذذذعحذدد باذد ثوا  ُ وبذاللاذذه ع ع تمذامذذا
م وهو أن وع  الهذذخص     الةمكان الت  تضذذا     موضذذع ح جُ   د اخت عوا لسا تلسذذع ام أعضذذا
ها  اللحظات عتهخ  قلعالم عن اسذذذتجابت  الحسذذذعل )السذذذماع والبصذذذ ( وأن هاا التهخ  هو ما عجاه 
الموق  وكذذه ذذ  عتم إعذذادتذذ  م   أخ ىُ والح ع ذذل أن كذذه َمن عحذذدد ماذذ  هذذا  الظذذاه   عا   أ ذذ  

اعتسا   عتاك      ما سذذذذعحدد    ها  اللحظات والثوا   به: عتاك  ماسا أ سا   ها باللاه    سذذذذ
 وم  من قبه أو قبعه  وم  أو باعد  وم ُ أن عتاك  ماسا أ     ها باللاه من قبه ولك    سذذذعسا كما 

 ع  تح  .ب، ع س  ال اس باض أحالمسم ع د ا ستع اظ. المهكلل ه ا أن ال اس ت  ه ها  التلسع ات
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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  

نهم وبين الناس بتلك األكاذيب السمجة التع تءكيد الهو  بيكن المالحدة والماتيون يصرون عاى 

 !! يعرف  كل الب ر يبترعونها لينكروا شيئا  

 يسمممممميراص الماتيين خياال  والتي يخترعون فيحا سممممممينا يو اص الخرو  عن ةمن وحتى في  كأر 

رغم  نحا افتراضاص لم  صح  جريبيا  وفق  نحجحم ف ) أن قصص و فالم الخيال المامي(  الن ن

ال  نحا  يضما   صطدم ةتر ين الرؤى وارحالم !! والتي يستطيع ةمض الناس استنبارحا الماتي  ك

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 منمجرد خرق لل 

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   يوستتتفا   سمممنواص جياف وشمممدة  ةن ولقد ج

 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  نشمممر كن البعند  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( 0786 :0990) 04ارسرة 

 

. حتى جمما  ذكر مما في . كممانممة  مما ممةوعنممد اظغريق كممذلممك كممانممأ الرؤى والمنمما مماص   تممن  -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  .الرافمدين القمديممةوكمذلمك في ةالت  -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   ةحا(( المشممحوت لالتجريبية(( 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 المؤمنة قباتحا كن التي  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 عبد الل  بن زيد 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 الكيا  في ةد  عممة النبي و ي في  كة لحنيمة 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 (

في غنوة  تاى المسامينو ؤيا  في ق  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  -8

ان ةقراص السمعن السبع  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   -9

 

 .عاي  السالم موسىفكان   ةنوال  اك  عاى يد ولد يولد فرعونو أا   ؤيا  -00

 

 .اكم اليمن قبن انحيا  سد    بح 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

لمثل هذه الوقائع التع  سبقبول الناتمممممم 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(  لفلم يره ك   ن تحلم بحلممَ " 

 

 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   المسيحعاى ةوجوت خطر  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   انيباله 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

 

قي وكان عاى المؤ خ اظغري هيرودوتوالتي ذكر ا  زيدكسع ؤيا اظ برارو  اليا سي  -08

  ثر ا  ول ك برارو  فا سي يغنو اظغريق !

                                                           

والهذذذذذ عال األخا بحلم أو  ولال  مالوم أن الالما     اإلسذذذذذالم   ع بلون    األحكام والل  ( 19)

م ل ُ ولكن   اعا ألن َمن كان حت  لو كان من أصدق الالما  أو الهعوخ وأصلحسم حا ُم لعس تكاعبا
ما جا   سذذتي اس ب أن ما ولك    عتم  تح باب الكاب    الدعن باسذم الحلم وال اىُ     عمك سم ا

جل لللصه    مسهلل.      اعا موا  ل ل ُ ولكن لعس األخا بال اعا دلعالم    حد ااتسا أو ح 
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ي الكتيبة ف عاتيا   ( حيف كان جنديا  كفاحعالغريبة والتي ذكر ا في كتاة  الشحير ) هتلر ؤيا  -09

 وقد   ى  ؤيا  نعجة و ي  ن   دفونا    م0907البمافما ية سمممممماعتحا في ال رب المالمية ارولى 

 وعا  فاما استيقظ  ين  والد ا   سين ةغنا ة  ن تد    لمنصحر  أ  كوام  ن التراب وال ديد ا

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    ن شمد   ن   سمقط    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 

  ا كان !!و ن  قد اختير لمحمة كبرى !! فكان 

!! ولكن  الرؤى واألحاميق  و ا  ا ةمض  اكت تتتتافات علميةةن و نار ةمض المروياص عن 

 :ن يشا (  أن)يمكن الب ف فيحا لم   التءكد 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 0890وفي سمن    ل بن ينترا  ميثيالجنيئي 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   كونا  التجوي  الم يط ةالأمبان  ن الداخن 

 

 خترج   من الكرياص )و و كرا  يسممممممتخدم في الميكانيكا ي من تاخا   جيمو واتو  ا  -40

 ن  يسممممير   أ  المنامكرياص  ن الرتمممماص( فقد جا    فكرة  ذا االكتشمممماف ةمد  ن   ى في 

 ا ة ف  ذا ار ر ةالتجرةة وجد  ن   طما  ثقيامة  سممممممقط عايم   ن كريماص الرتمممممماص !! فمند

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

عال  عاى  يئة شممكن المين !! وقد  وحى ل  ذلك ولكن   ح فت ة في    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  ..ر نوفمبرالاندنية في شمممممح الصتتتتتندا  تايم م الذي  جر    جاة 0969عام 
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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 8 :6س ينا ون  ن النا ثلثعحوالي  -

 ساعاص 8ينام  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 الكوابيو نتات  -

 (%47 :%20لدى النسا   كأر  ن الرجال ) البحاروكذلك التي  دو  حول  أحام القلق شيع  -

 لدى الرجال عنحا لدى النسا  األحام الجنسية نيد  -

 من الم تركين فع االستقرا  قالوا أنهم حلموا بءشيا  فع المستقبل وتحققف ! % 15 -

  ن المشتركين  كر ص لحم  حالم ةمينحا % 85 -

 ةينما حامأ قاة  ن النسا  ةذلك  ا ةالمأو  عاى واةن  ن النقوت ن الرجال حامو % 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  يتوف لكمن 

التي   ققمأ لحم ةاليمن. ثم يقا نحا ةتيسمممممميراص المالحدة  الرؤى واألحامعن ةمض  أصتتتتتتحتابت 

 والماتيين المتحافتة كما شرحنا  نذ ل ظاص.

 واآلن....

 ؟مادية و تجريبية  ي ةاليمن  ن تعا م المام التجريبي نيس 

 ؟كيلهم بمكيالينفي  و 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  بتتسثتتارهتتاوكنممما )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 الفائقة( وال 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  ا جمي

 

 إعمال العقل

د )يسممتخدم ال واس( يتمأن في الرتمم عملعشممق   شتتقانكانا يمام  ن المام والمنحج التجريبي ل  

ن أ)يسممتخدم  حا اص المقن غير القاةاة لاقياس والتجري ( يتم 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  واالستتتدالل  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(

 . وسنشير لذلك ةتيصين  كأر ةمد قاين   ستقبال   الظا رة

(  رن المحستتتوسالتي اسمممتخد حا اآلن  ي خا   ) األدوات والمهارات العقليةو ماوم  ن  ذ  

  حما. ( الماتيين و ياعالالمخ والدماغالمام التجريبي كما   ينا ال يستطيع الت رر خا   حدوت )
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 البدهيات العقلية

نا كليحا التي  شممر البدهيات العقليةرا حم قا مة عاى ابنواسممت  ن كن حسمماةاص الماما  :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  9 مرفة  ن   و 4 0+0 مرفة  ن  :  تما  كلى كثباص( فمأال  

يسممممممتخممد حمما الماممما  في  ممماتال حم وقوانينحم  :ةممن ا إلى برهتتانوال تحتتتاتمممممم 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   دراستتتتةللقاةن  :!!  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 واستخرا   مثا  كومة خردوات فاظنسمان الماقن لن يمك  عاى 

ييترضمممم  في  و ذا  ا   ن ارشمممميا  المنظمة األن مة والقوانيننظام ي كمحا !! لكن  يسممممتخر  

 .ال شي  ؟( ا  تجريبيالستخرا  عشراص القوانين  ن  !! فما الذي  كد ل  ذلك ) قبل دراست الكون 

 

 االفتراض االستقرائع والتعميم

  جو ي ةمد انتحا  التجرةة والخرو  ةالنتا   و ي النقطة التي قانا  ن ل ظاص  ننا سممنتوسممع فيحا

تصتتتتتتلح للتطبيق على كل الحاالت  ن  ذ  النتا ج  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 تعالذي يتم في   لاتمبير عن ال قا ق واالستقرا اص ةالشكن تو ا   Efficacy الرياضتية

 غم  ن  ال يوجد ةشممممممر واحد ينعم  ن   مكن  و  نفو 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  كذا وقع فكن  ن اظنسممان وال يوان   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 

كذ  حما سممتجتحد و  قق  ن نجاحاص كال  ن  سممتبقى الرؤيا  ( !!أ  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   ة الناسيداعبون ةحا  شمماعر عاالتي  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 الكاملصموير و  تعمد ذكر هذه األمور فيهاالتي يتم 

  وذلك في سممممينا يو اص  د وسممممة جدا   ما ا  كما يروجون لاشممممذوذ أصتتتتبح إلها   ن كنسممممانا   ا 

 ( !!تءلي  اإلنسان) و( أنسنة اإلل )الجنسي  كذن  ي تو ة  ن تو  

وعاى   سمتيسر )كن شي ( و المماتلة التي  (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 

ةجا نة نوةن  حد اليا نين  Max Planck ماكو بانكو ا  و عالم اليينيا  ارلماني الشمممممحير 

 :(إلى أين يذهب العلميقول في كتاة  ) ن رية الكمم و ن  ؤسسي 0908في 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 تهيرفي  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 نريد ت اسممتحا نيسممحا ) أ   ثير عاى جسمميماص الماتة التي 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

   ينا اآلن.كما   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 و  يكير  توقع ةالطبع  م ن ينكر  بالصتتتتتتدفة والع تتتتتتوائيةو ي:  ن الكون و ا 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 ةوالثاني(. 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.

ت ة  ت  كلى الذ ن  ولكن المقصمممموليي انيجا ا  ةالممنى المتبا 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 

الماما  يصممميون ذلك  جمن 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 

ن يفستتتتتتتوكليكم  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   هوكينج

 :  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 فس نية  على نفالكون 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 

 بالطاقة ا جماحم ييترضممون وجوت  ا يسمممى    و والزال 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  لوانينها الثوابف الرياضية ومعادالت قاكتشميوا  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 

 !! عاقل أن يصفها بالع وائية أو الصدفةيستحيل معها عند أ  

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 للكونوتممد أ المالحدة ةـمممممم : 

  والذي  باغ Cosmological constant الثابف الكونع حر  المالحمدة والماتيين ةدقت  فكان 

( تيرا  فحن  تخياون الرقم 044 حا و  ا 00كلى  0)يمني  311أس  30إلى  3ت جة ضمبط  

 ؟!!   311أس  30فماذا تتبيلون   9 س  00  والمايا  2 س  00كن ارل  يمكننا كتاةتحا 

 

هحو   صالحواحد  ن  شحر الكت  التي  تدص  ذ  المجا   في تقة الكون لتص  في النحاية ل

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 تعكو 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 موفمن أجل نجم متوسط كتل ،وتاريخ حيات  قصتير جدا  

جاذبية الثقالية أقل طاقة فلن تت تتكل إذا 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

بقليتتل بعاقتهتتا مع  وإذا كتتانتتف أقوى ،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 ة وثوابتها القيم التع أخذتها بال بطن لتلك القوى المبتلفواضح 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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 :هوا روسياك ويقول عالم ال

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 

 

 م كأير يؤكد غا ية الكون  غم  ن  التيني(:)والذي ل  كال 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 الكونعكثر األدلة الدامغأ 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.  المبتصينفة والمشوا ية و قوال الماما  ةالصدواحد  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 

ةسممممممببحمما  رر اظل ممات و  ول  الممذي ليونتتارد ستتتتتتوستتتتتتكتتاينتتدالمالحممدة والالتينيين  نحم ) أممن 

 .ستيفن وينبرا(  و أن اليينيا ي الما د ال ا ن عاى نوةن (10)لالتينية

 

                                                           

 Theمن كتاب   88( للمةعد من ا  الع عل  أقواه و  ا  سذذذوسذذذكاع د عمكن ق ا   الصذذذلحل 21)
Cosmic Landscape ه مسذذذذذذذهلذذل المبذذدأ وكذذالذذ  عمكن ا  الع عل  الم ذذاه التذذال  والذذان عت ذذاو

اإل سذذذا      الكون بعن ل  سذذذمولعان ولعو ا د سذذذوسذذذكاع د )وع صذذذد بالمبدأ اإل سذذذا   ه ا ال،ايعل 
 الظاه      الكون والت  أدت إل  ظسو  اإل سان    ال ساعل(:

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 

 

الرابط الثتالتث ويستتتتتتتعرض تتدليو الملحد التطور  ريت تتتتتتارد دوكين  ثم إحراج  مع الملحد 

 الفي يائع الحائ  على نوبل ستيفن وينبرا الذ  اعترف بإحراا دقة الكون لإللحاد:

  يتشا ت توكينن  ع ستيين وينبر  -تقة قوانين الكون   ر  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 قمد  حرجمأ دقتة ال تتتتتتبطلقد   ينا كي   ن )

 زادت دقة هذا ال تتتتبطوكاما   ا  ن ضتتتتبط  وقدره مستتتتبقمَ ر رن الضممممبط يمني  ن  نا  كحرا 

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   لثابف الكونعا 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

 بط المد ش يمكن  نوغير ما(  ن  ذا الضمممم 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

نها بهذا الذ  ظهر م الوحيدة 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 

 ( يملتصتتميم العا)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 ) ين العقولفتء

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( 

 !التي  كون كن الجسيماص ؟!

 .. حيف فقط:ال إجابة لهاكنحا كاحا  سئاة 

 !! وحرام على األديان ن يكون لدي   أن  ذ  الغيبياص   لإللحاد سموف 



 كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
 

      

- 81- 
 

The.Muslim.researchers 

قبن البد   ا  جد نقاط هامة 1نريد كةرا   :وقبن  ن نرت عاى  ذا الكالم  ن  قوال اليينيا يين  نيسحم

 :و ي

 

 )فعل( وليسوا )فاعل( الصدفة والقوانين هع صفات

( !! 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 قوانين)(  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 تتوائيةكن لن نصمم  )ول  (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( وصتفنظام والقوانين التي سميسماكونحا  نا  ي )فتاك القيوت وال  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 هوكينج حد  شمممحر اليينيا يين المالحدة و و   ي المشمممكاة التي واجحأ

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  يت مدن ةمالمام التجريبي المماتي واظل ماتي(فم ذا  و يتياسمممممم  وال 

 .لورانو 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    ي تتتتتتا كمتا 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

  28" ال اقة  فا أقسم بما تبصرون وما ال تبصرون" 
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 :و و القا ن عن  بدل ار ض والسماواص غير ار ض والسماواص  ع يوم القيا ة

 .28" 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   حدة والماتيين التي ييترضمممونحاالمال

 !! 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 )رصتتده( فقط ويمكن )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 )الفائقة األوتار( 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 )

 الكين ةمكيالين عند المالحدة والماتيين ؟! فاماذا  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 

 !!  بالبرافاتاليرضياص الحنلية الخاتة 

 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 فتراضاتاال أن  شكاة  فع العلم التجريبع نفس أسو ميتافي يقية على 

 ليو 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   ظير ممكن...ن رية األوتار تحتاا لمصتتادم هيدرونع بحجم مجر  إلختبارها وهذا " 

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...

 :لمصد ا

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 –ها، يقصتتد األكوان المتعدد  إن" 

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 

 

 :ى كتاب  وكينج )التصميم المظيم(  ماقا عا روجرز بنروزويقول المالم  -2

 !! " ا  تملك أ  إثبات ماد  إطاق ال Mعلى عكو 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 نجهوكفي الجا تيان  نتقدا  اليينيا ي اظنجايني 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 ءكون متأن ن بيعة ككل فا يمكننا ابدا  فنحن ليو لدينا األدوات لقياس الط .وتجميع البيانات

فرصة للمفاجست 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  وشءن 

 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  االدين والعلم فما يحيرنع هو  دخول معركة

 !! " 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

 :اقأ عاى ذلك ةقولحاثم ع 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  -8

لث فع الث ولكن نقاش فلستتتفع بحف خصتتتوصتتتا   ، 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   -9

 1000عتاب ن رية كل شتتتتتتع ، وبحلول عام أصتتتتتترح هوكنج بءننا 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 ! ! الرظم من عتتدم وجود الن ريتتةالوجود بتت

 " !! 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

 !! " اق العلمخارا نط 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

 :جهوكنلتصري 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 مستتتءلة  ير يبرا بتصتتتريح للعامة يتحد  فعكب

 صتتتتعبا   وهذا ستتتتيكون ،تتءثر بتبفيض النفقات ... إن الفي يا  بحاجة لدعم العامة حتى الةمثبت

 ةإذا ظنوا أن مع م الفي يائيين يق تتتتون وقتهم فع الجدال عن ما تقول  ن ريات ظير مثبت 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  فءنف لديك ال ختبار ن ريت ..استتحالة اهوكنج نفست  قال ب" 

 !" ! ن صدقناهإنفسنا أإننا نبدع  قابلة لإلثبات..الظير  M رية ن يكون خاصة بحث  هو النأ

 :المصد 

http://www.scientificamerican.com/blog/post.cfm?id=cosmic-

clowning-stephen-hawkings-ne-2010-09-13 

 

 :قا ال   هوكنجفقد  سح  في نقد  كوجون 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 !! قوانين الفي يا الل  و

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  ،ين جتا ت البطتة الكونية التع تحد  عنها هوكنج؟ إنها ليستتتتتتف من الكونمن أ 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 اإيمانع بالل  لتعجبع من للعلم كلما زاد 

 :كي  آ ن عمالقة الماما  عبر التا ي  ةوجوت خالق عظيم لحذا الكون فقال جون لينكوثم شرف 

  المباد كت تتتتتف قانون الجاذبية وألف أهم كتاب علمع فع التاريخ )اإستتتتتحق نيوتن بعدما " 

.. وكانف قوانين أن يؤمنوا بالل فع عقول ( قتال إنت  يءمل أن يستتتتتتاعد أصتتتتتتحاب الالريتاضتتتتتتيتة

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(

 " !! لمعج   البلقالحائ  على أرفع الجوائ  قال أن الل  هو التفسير 

 :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  واحد أخيرمهرب 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

 

ف اوعدم  غبتحم في االعتر دقة قوانين الكونلقمد   ينما كي  كمان  حرب عدت  ن المالحدة  ن 

 حتى يبر وا  ن كونا   األكوان الع تتوائية ن  ةالخالق عن وجن  ن  عموا وجوت عدت ضممخم جدا  

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    االعتراف ةالخالق عن وجن

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  كان لحذ  الخرافاص 

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  وذلمك في نقار كما ياي  لينماسمممممم  الجميعتو ما  كمما عوتنماكم  موج التلبيص الن 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  لخمالق و و و ا

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    ال مول ها 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 ع  عليموهو بكل ش" :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  وجلن  ي الصممياص المذكو ة ارول واآلخر والظا ر والبار

 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   ةمنامم يم البتاطنوجوانم  غير  ماو مة كال والام   ممالى 
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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

  :كذن

 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 بالبالقالمخاوق 

!! 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 م تركو مكةد يم

 :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  نشمممم  ا كاحا و  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   كالروحشميا   ن نيس  ة قرب ارو)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  المحضكذ  ماوم  ن المدم )  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  :الذ  لم يكلفنا الل  ب ر الطريق  ن التيكي

ا  و) أن اليا اةي واةن سينا وغير ما  خذ كاألشتعة من ال مو 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  (ة التي  نافي ةسمارة الدينو و  ن   ثير الياسمي

)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    لما هو مستتحيل معرفت  بالتفكير والرأ  المجرد أو العقلتكلف كاحا  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  بدون واستتتتطةا  سممممت ين(  مرفتح

  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 ذلك)والقرآن  اي  ةاآلياص التي  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 الستتتتتيرال من عايحا عاى قد  ا  ف ذا  ات  حمولة معينة

 :يقول عن وجن النحي عن  كا  ورا   ا ليي ل  سبين

 .26" اظسرا  وال تقف ما ليو لك ب  علم"

ين المنقطعوعند    وال محرفع األديانالتي نش ص عند  التءوياتنيحم خطو ة  أن  ذ   :و ن  نا

ما قانا ك مفكر  اإلستتام ومنتستتبي  إلى الفلستتفةسمم  ةمض ثم  اةمحم فيحا لد  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 إل)وةاليمن وتن ال ال ةبمضحم كاليا اةي واةن سينا  نكروا  ماو اص  ن الدين ةالضرو ة 

 .(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 ي بحا الا  وي  ر ةحا  أن ) ي التي  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 فالا   مالى يمام  ا في كن نيي حين خاقنا  حرا ا    ( 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    كن نيي في الدنياو كذا  تياوص اال ت اناص حسممم    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 لوا  ن الوجوت  كذا ةخير  وشر   ا  و كال قا :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  والسممممممي  وال سممممممن  لوالقبح والجما  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

خالق  ع المخاوق و ن الكن واحد ويج  عاينا عن وحمدة ال 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 الناس والشمممممميوخ عنمد ا واجح   (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  الروحانية األفكار) أمن  قص ةمض اليرق الصمممممموفيمة( و أن ةمض  رقص ن 

 .انا  في الكن كما قلجناةغية استشما  وحدة الوجوت واند ا  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 الحرفعنا  ن الا  و 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  : ع   بة اظل  و مظيم  ضظاية فع التناقورن 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  الحمارو و  كلبالو 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 فء؟!  وَمن الذ  يكذب هنا :فسمم ل  الطال  والمريد ةكن  اقا ية  فقد كذب عليكو خاوق 

!! كلى آخر  ذ   الكل واحدعاى اعتبا   ن  الوجود نفستتتتتت و رنم  كذا كان ثمة كاذب كما يقول فح

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 نار )و ن    ع عما مة النماس والبسممممممطا 

و ا  ت انا  ن  ا  قولون  و يحمون   نتم  و  :( !! والسممؤال الم ر  لحؤال القائلين بوحد  الوجود

آخر ؟! وةاليمن نجد  ن   أال  ؤال  ضمممممالالص وشمممممط اص عجيبة في  ( وليي شممممميئا  الباطن)

                                                           

 ( الصو   ابن ع ب  غع    ع  األ دلس الهسع  ابن الا ب ُ  األوه بدون الـ التا علعل.21)
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! ! يءمرون أتباعهم بالستتجود لهمةمقتضممى كال حم كانوا  حيف  ن    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 األنفو

 !! عقيد  وحد  الوجود

 :خامسا  

)رن الخالق سيكون ل   وا ر ونوا ي  بالبالق المنفصل ن االعتراف  الماحد  ن   حرب عدت

  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 ) :ياغت  و رتيد ال مقوليا   و ةاريا كاما  عاتوا تمممم

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     ضممن الشممباب الذي حذ نا  ن   ن قبن كأيرا   (11)(بعرا عقلع)الشممحير 

 ايستتتتونديغراس تعاى اسممممت يا  لمدم جر  حم اليوم نيي تقة قوانين الكون  أن  الادينية دعيي 
                                                           

ل  العوم لألس ُ ن عمكن أن عتاامه ما  الهباب ( أحمد   ج عل ُ هذاب مص ن من أخبد مَ 22)

دكتو ا     اللعةعا  ال ظ علُ عدعو لإللحاد وكه ما ع ان    اإلسذذالم صذذ احل من دون أن عظس  
واد مع   ع  الدكتو  علبحد ضاع   تم تلمعا  من المجتمع اإللحادن بالخا ج ال  بكالم مباهذ ُ

 عل : أحمد   ج   ال اب  التال  توضعح علم  لتسا ت بحد  عاود  ع  لل 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 Rainbowظ عذذل قوس قةح الجذذاابعذذل حعذذد قذذام بت بع   

    قبو م  ولم تل  م2113   عذذام  Lee Smolinو  Joao Magueijoالت   هذذذذذذذ هذذا كذذه من 

وقاه أن قوس قةح الجاابعل  د لسذذذذذذذ  ا ت د عمه   ج وعوا Smolinالاجعذب أن   ُالمجتمع الالم

 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

 !! "أعدتسا إلج ا  تادعالت أساسعل من جا ب الماللعن وإ   للم اجال ما كا ت لت،اد  مكتب  ل
صذذذلحت  الهذذذخصذذذعل    اللعسذذذبو   وتمتلئل  تواجد    أهذذذس  الصذذذلحات والمباد ات اإللحادعلُ 

بذذال ان    الذذدعن والثوابذذت واألحذذادعذذد واألخالقُ لذذالذذ  أكث  المال عن والتالع ذذات الت  لذذدعذذ  من 
سذذول ُ وكان لمباد   الباحثون المسذذلمون قصذذب السذذب     مالحد  عسذذبون الل  تاال  واإلسذذالم و 

م حت   كهذذذ  جسل  الالم  هو وصذذذدع   ماتة إمام    موضذذذوع هجوم  عل  الحبل السذذذودا   بعا
اضذذذذذذ   إل  حا  موضذذذذذذوع ُ وكال  ع دما لم عسذذذذذذت ع مساجمل م هذذذذذذو ات مباد ت ا الالمعل 

بصذذذذذلحت ا عضذذذذذاون  عسا  الصذذذذذحعحلُ   ام هو وصذذذذذدع    اه  الدم داش بامه صذذذذذلحل هذذذذذبعسل
الم هذو ات التا سل باسذم ا حت  عمك سم سذاعتسا   د ا ) لوس م عضذل !!( وكال  قام صدع   انخ  

 ماتة إمام بوصل ا به  ا   وج للالم الةاي  دون أن عاك  دلعالم واحدام عل  ال .  

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 عقال  الممالمو ت عشممممممراص عامما  المدين   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   مية و متنلة و شممماعرة وغير م ن جح أقوال أهل الكام فع اإلستتتام

ا ن  ن   أن قول الق  وقع فيحا ةمض الماما  والميكرين عن غير قصممد لألستفخاطئة بءقوال 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  ع عن كل شتتتتع وظن 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   الكفرياتون وقموا في  أن  ذ   نمار  شممممممخاص كأير 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    ر مثواهمالنتتا 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 والتءبيال 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 :ي المصممممر ال ديفويقاةاحم ف  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 التسممما ح ) التستتامح الدينععوى في المالم ةد 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 ا.فوق رأسعأحكمها  ان ر إلى العمامة" 

مستتجدأ أو  :ليو لع ستتوى معبدأ واحد نصتترانع ! وبرهمع ! وزرادشتتتع !! :مستتلمأ أنا ولكنع

 يقول كذلك:و " !! أو بيف أصنام كنيسة

 شئنا بين المؤمن والمجوسع واليهود  ) 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  

 ( !!مءسا  الحااةدعوى   وياحا و نحا عاى غير ها ر ا )

 :وجدير ةالذكر

 يرظلاقول ة ن اظيمان ة ل    ن  الحدة المصمممممر ال ديف المتسمممممترين ةالمام 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 والندمالجي المحمد القمديم وفيحا  ن النقا ص البشممممممرية  ا فيحا  أن ةصمممممميما م  غير المقبولمة ف

  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

ؤخذ من أحاد األشباص مهما بلغف شهرتهم أو فالدين ال ي و غير  ) أن تتاينةغض النظر عن 

 .فقط حاولكنحا  ماو ة   تنا  وضي  (تفوقهم فع مجالهم

)نممذكر مما فقط  جها  و   لوحتتد  الوجود عمتتدا    مما  ن  قوال ةمض  ؤال  المؤ نين والمروجين 

 :لي ذ  ا الناس الذين ينخدعون ةحا وي سبونحا شيئا عظيما  و تاللة   بة و مظيم لا (

 :قولحم

 !! ن أظهر األشيا  وهو عينهاسبحان مَ 

 :و يضا  

 يا خالق األشيا  فع نفس  *** أنف لما تبلق جامع

                                                           

    وبه وغع هم من الالما  الكبا  المام عن بإل (من الحايةعن عل  جاية 51ا ظ : ) (23)

50 Nobel Laureates and Other Great Scientists Who Believe in God 
 :Pdfمباه  لتحمعه مل   اب  

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 فءنف ال يق الواسع

 :و يضا  

 فالحق خلق بهذا الوج  فاعتبروا *** وليو خلقا  بذا  الوج  فاذكروا

ق فإن العين واحد  *** وهع الكثير  ال ت ع وفر   بقع 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  

  بدالبحر ال شك عند  فع توحده *** وإن تعدد باألمواا وال

 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 ؟

 ويحجب طرفع عن  إذ هو ناظر  *** وما بعده إال إلفراط قرب 

 :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 بءن  عن خيار

 لو فكر الناظر في  رأى *** بءن  المبتار عن اضطرار



 كتاب الباحثون المسلمون عن اإللحاد
 

      

- 95- 
 

The.Muslim.researchers 

 

 :فكن  ا سبق

 ابنو فارضالابن و ابن ستتبعينو التلمستتانع أن  فستتمنتستتبين إلى اإلستتام لألل  و  ن  قوا

 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 

 وجودان مبتلفان متماثان.

 :و يضا  

لل  البالد  شع  واحد بعين ، وإن كل األشيا  تن ء من طبيعة الل  إن قوانين الطبيعة وأوامر ا

 البالد .

 :و يضا  

 الل  هو القانون الذ  تسير وفق  ظواهر الوجود جميعا  بغير استثنا  أو شذوذ.

 :و يضا  

إن للطبيعة عالما  واحدا  هو الطبيعة والل  فع آن واحد وليو فع هذا العالم مكان لما فوق 

 الطبيعة.

 :ا  و يض

 ليو 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 عرضا   واظسالم


