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التقوى

�ميكن  Cال  حقيقة  ِمن  ما 
بشبهة..  عليها   Üالعتر��
 ºيطر �هللا   bجو�  éح

�لبعُض شبهاG حوله..  
ليس   Gلشبها� عشا�  مع  ��حلل 
ֲדذ�  ألننا  شبهاִדم،   �  Üخلو�
بقسا�"  �ُنفرحهم  شكوكهم،  نعزِّ� 
Cجبا}هم  هو  �لو�جب  بل  قلوֲדم.. 

على �حلو�} � �ألbلة �لد�مغة. 
على   Gشبها  �& شبهة   ºيطر فِلَمن 
هذ�،  من  bعك  نقو_:  �هللا   bجو�
هذ�  خلق  من  &سئلتنا:  عن  �&جب 
هذ½  هد{  من  bّبر½؟  من  �لكوB؟ 
�ملخلوقاG كلها؟ من &تقن هذ� �خللق 
مه هذ� �لتنظيم �لدقيق �جعل كل  �نظَّ
هؤال¢  بعث  من  �bّقة؟  َبَقَد}  شي¢ 

 Bإلميا� AC عو�b يعا ��لذينL ¢ألنبيا�
�ألنبيا¢  هؤال¢  نصر  من  ��حد؟  بإله 
Lيعا }غم قلة حيلتهم؟ من &نبأ �ألنبيا¢ 
مبئاG �ألنبا¢ �ل� حتققت؟ من &�حى 
 Bليهم هذ½ �لكتب �لعظيمة؟ ملا�� كاC
�ألنبيا¢ &طهر �لنا �&Ôاهم &خالقا، 
هؤال¢  صد�  للعقل  �ألقر¡  �ما 
ع�  �ملالحد"  من  حفنة   s& �ألطها} 
من  �ملالحد"   Gجنا��C �&ين  �لتا}يخ؟ 
�لذ� خلق �  من  �ألنبيا¢؟   Gجنا��C
�ُكرًها  ��لشفقة  للصد�  ميال  �لنا 
للديوثية  ��حتقا}�  ��لغد}  للخيانة 
��لشذ��؟  من �لذ� يستجيب bعا¢ 
�ملضطرين �لذين ال حصر �م ��لذين 

شعر�� باستجابة &bعيتهم؟ 
كله  هذ�  تفس<  �مللحد  �ستطا¯   BC

�فق نظرية &نه ليس هنالك &� خالق، 
فننتقل  صدفة،  جا¢   Bلكو�  B&�
لشبهاته لنجيب عليها. &ما BC �قف 
 Bفإ شفة،  ببنت  ينبس   �� حائر� 

 .sضاعة �لوقت � تّرهاته حر�C
 ºتطر }سالة   sليو� موقعنا  �صلت 
تفس<نا  حو_   Gلشبها� من   �bعد
�دهد ��لنمل، فبعثت �� Bجلن سليما

للمرسل ما يلي: 
�&óلت  بسيطة،   GشكالياC  Gَثر&
�لتفس<  على  تقضي   GشكالياC
�ملتد��_ �جتتثه من جذ�}½. �ما هكذ� 
تو}b �إلبل، فاألصل &B جتيب على ما 
نطرحه من CشكالياG حو_ �لتفس< 
�ملتد��_ × تأÞ مبا تر�½ &bلة � نقض 
تفس<نا. �� هذ½ �حلالة سيكوB من 

�ملهند ها� طاهر
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حقك &B تسمع }bّنا، �سيكوB من 
عن  نتر�جع   B&  �& ند�فع   B& ��جبنا 

قولنا BC � نستطع �لدفا¯. 
من هنا فإن� &طالبك بأB جتيب على 
على  &جيب   B& قبل  �ألسئلة  هذ½ 

&سئلتك:
١: ملا�� �ستخدs �هللا تعاA تعاب< خاصة 
بالعقال¢ حني �صف �لنمل ���دهد؟

�لكذ¡  �لعصاف<  تعر¤  هل   :٢
��لصد�؟ 

٣: هل Ôعت مبجرs يهدb عصفو}� 
�كيف  �لشديد،  بالعذ�¡  صغ<� 

يكوB �لعذ�¡ �لشديد هذ�؟ 
  Þيأ  B& �لعصفو}  يعر¤  هل   :٤

بسلطاB مبني؟
يقو_   B& عصفو}  يعر¤  هل   :٥
﴿Cِنِّي َ�َجْدGُ �ْمَرَ&ً" َتْمِلُكُهْم َ�ُ&�ِتَيْت 
 * َعِظيٌم  َعْرٌ®  َ�َلَها  َشْيٍ¢  ُكلِّ  ِمْن 
ْمِس  لِلشَّ  Bََيْسُجُد� َ�َقْوَمَها  َ�َجْدُتَها 
 Bُْيَطا �لشَّ َلُهُم  َ�َ�يََّن  �هللا   Bِ�bُ ِمْن 
ِبيِل َفُهْم َال  ُهْم َعِن �لسَّ َ&ْعَماَلُهْم َفَصدَّ
 ýُالَّ َيْسُجُد�� ِهللا �لَِّذ� ُيْخِر&َ * Bََيْهَتُد�
َماGِ��َ َ��ْألَْ}Üِ َ�َيْعَلُم  �ْلَخْبَ¢ ِفي �لسَّ
َما ُتْخُفوBَ َ�َما ُتْعِلُنوBَ * �هللا َال Cَِلَه Cِالَّ 

ُهَو َ}¡ُّ �ْلَعْرِ® �ْلَعِظيِم﴾؟
٦: ملا�� �ختا} سليماB هذ� �لـهدهد 
�ملسكني ليذهب AC �ليمن، �� Äَتر 

نسر�؟ &� ملا�� � Äتر جنًّا يصل هنا� 
بلمح �لبصر؟

 �& �لقرية  &هل  �لنمل  تعر¤  هل   :٧
تستطيع  هل  �ملجا�}"؟   Bملد� &هل 
�كيف  ��جليو®؟  �لنا  بني  �لتمييز 
 B�b من   Bسليما �لنملة  هذ½   G&{

&خو�ִדا؟ &ين كانت بقية �لنمل؟ 
٨: ما �لذ� يدعو سليماAC B �لتبسم 
ليل  يسمعها  �لذ�  �هو  قو�ا  من 

Õا}؟ 
٩: ما فائد" هذ½ �ملعجز�G �ل� &يد 
�ملا��  �لسالs؟  عليه   Bسليما ֲדا  �هللا 

ينفرb من بني �ألنبيا¢ ֲדا؟ 
حيث  �لشيعة،  مع  �حلا_  هكذ� 
�خلميس"  "}�ّية  ¹ديث   Bيستدلو
�هم  �لصحابة!!  كبا}  كفر  على 
يريد�B منا ت�ير �جوb هذ� �حلديث 
� صحيح �لبخا}� �مسلم؟ ���C قلنا 
 Bيكو  B& �حلديث ال ميكن  هذ�  �م 
صحيحا، مأل�� �لدنيا ضجيجا باִדامنا 
�صا}  �لصحيحة!  �ألحاbيث   bبر
لذ�  حجة!..  عندهم  فجأً"  �لبخا}� 
فمن �خلطأ &B جنيب على هذ½ �لشبهة 
 Gيبو� على عشر�ç B& ُنلزمهم B& قبل
 sعمو عد�لة  على  �لد�مغة  �ألbلة 
çيبو�   B& �ستطاعو�   Bفإ �لصحابة.. 
عليها �&B يطرحو� بديال متكامال ملا 

نقو_، فقد �جب علينا &B نرbّ على 
شبهتهم �نناقشهم فيها. 

�لنصا}{  نقا®  �ألمر �  �ال Äتلف 
 BتجوÇ مسألة صلب �ملسيح، فقد �
ليقولو�   "ºلر�� "�&سلم  بعبا}" 
على  �ملسيح   Gمو على  bليل  ÕCا 
 ،bُّنطيل � �لر B& لصليب، �ليس لنا�
بد�ية،  ُمحتمل  هذ�  �م:  نقو_  بل 
�ألbلة   Gعشر� على  &جيبونا  �لكن 
على عدs موG �ملسيح على �لصليب 

�ل� نطرحها �bئما.. 
 bبصعو  Bلقائلو� �ملشايخ  �هكذ� 
 Bد�ç لسما¢، حيث ال�  AC �ملسيح 
 Bم: كيف تستدلو�bليال &فضل من قو
¹ديث يقو_ BC عمر كل ن¸ يسا�� 
ÕCم  سبقه!  �لذ�  �لن¸  عمر  نصف 
�ل�  �لد�مغة  �لعديد"  �ألbلة   Bيتناسو
نأÞ ֲדا، �ال يعرفوC Bال هذ½ �جلزئية.. 
لن نقو_ �م: Cنه ميكن Èصيص �لنبو" 
 Ü{هنا، كما هو �حلا_ � حا_ �لتعا
لن  �م:  سنقو_  بل  نّصني،   �& بني 
جنيبكم حé جتيبو� على &bلتنا �لقر£نية 

��لعقلية على �فا" �ملسيح. 
مع  منهجنا   Bيكو  B& çب  �هكذ� 
 Gعشا� هْد} �لوقت �مقدِّمي �لشبها
þو  ��لساعني  �لقاطعة  �ألbلة  على 

�لفوضى ��لبعثر". 




