




الفهرس
ما معنى اإللحاد؟

ما هو الدليل عىل وجود الله الخالق؟

ما معنى دليل اإليجاد؟

ما معنى دليل العناية؟

ماذا ال يكون اإلنسان وغ�ه من الكائنات الحية
مصدرهم كائنات أولية بسيطة جداً؟

ما هي األمثلة عىل دليل العناية؟

بعض املالحدة ينتقد دليل العناية فيقول هناك أشياء غ� مثالية
مثل: األمراض والزالزل؟

من البديهي أن الله ال يحتاج إلينا فل¢ذا خلقنا؟

هل االستدالل عىل الخالق هو استخدام ألدلة الخربة البرشية؟

ما املانع أن يكون هناك سبب مادي خلَق الكون؛
مثالً: حضارة أخرى أو يشء آخر؟ ملاذا اإلله األزيل تحديداً؟

نحن نعرف القوان¹ التي تحكم الكون ونعرف سبب الزالزل جيداً،
فل¢ذا نحتاج إىل الخالق طاملا عرفنا القوان¹؟

ما املانع أن يكون مصدر الكون هو الصدفة؟

كيف نرد عىل امللحد الذي يقول أن الكون تطور؟

كيف علمنا أن لحظة ظهور الكون كانت بناًء عىل قانون السببية؟
أو بصيغة أخرى: هل قانون السببية ينطبق عىل خارج الكون؟

لكن ملاذا ال ينطبق قانون السببية عىل الخالق؟
أو بصيغة أخرى: َمن الذي خلق الخالق؟

ملاذا ال يكون أكÄ من خالق أزيل؟

لكن ما املانع العقيل من أن يكون هناك إله¹ ويتفقا
– بحيث ال يتعارض قراريه¢ – ؟

ملاذا الدين؟

ما املانع أن تكون هذه األخالق نتاج دماغ أو مجتمع؟

ما عالقة الدين Íوضوع األخالق؟

04
05
06
08

12
14

20
22
25

27

30
33
35

38

39
41

42

46
44

49



الكون ضخم جداً والكرة األرضية صغ�ة مقارنة به،
فل¢ذا يهتم الله بهذه الكرة الصغ�ة يف هذا الكون الفسيح؟

يوجد أكÄ من إله يف حضارات األرض، فل¢ذا تقولون الله تحديداً؟

هناك أديان كث�ة فل¢ذا اإلسالم؟

كيف نستدل علمياً عىل وجود الغيب "جربيل عىل سبيل املثال"؟

إذا كان اإلسالم هو دين الحق ملاذا توجد شبهات؟

ما الذي تعيبونه عىل اإللحاد؟

Íا أن الله يعلم أن هناك أشخاص سيلحدون فل¢ذا خلقهم؟

هل علم الله بأن فالناً سُيلحد هو جرب له عىل اإللحاد؟

ملاذا خلق الله الرش؟ أو Íعنى آخر: كيف يرد املسلم عىل "معضلة الرش"؟

هل تسبب الدين يف الحروب الدينية التي سادت األرض يف فرتة من الفرتات؟

لكن أال يوجد الرق أو السبي يف الجهاد اإلسالمي؟

وماذا عن الحدود – حد الرسقة كمثال –؟

وماذا عن حد الزنا ورجم إنسان وإزهاق روحه؟

لكن لنفرتض أن شخصاً متزوجاً زنا ثم تاب إىل الله فهل تُزهق روحه ويُرجم؟

ملاذا ترفضون التعايش مع امللحدين؟

ما هي حجج امللحدين يف وجه األدلة الدينية؟

ما هي األسئلة التي لن يجيبني عنها ملحد؟

ملاذا تخلف املسلمون رغم دينهم الحنيف والغرب الكافر تقدم جداً؟

كيف علمت أن محمداً صىل الله عليه وسلم رسول من عند الله؟

ما هي األدلة امللموسة عىل صحة رسالته صىل الله عليه وسلم؟
أدلة أتحقق منها علمياً!

ما املانع من اإلòان بالله أشد اإلòان مع الكفر باألنبياء – الربوبية –؟

طاملا أن معجزاته صىل الله عليه وسلم عظيمة
ملاذا عانده املرشك¹ كل هذا العناد؟
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