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أسئلة تفكرية للملحدين

 الــمــقــدمــة

رغم مجيع حماوالت امللحدين يف إضعاف ولو جزء بسيط من رسالة 
لكنهم فشلوا يف مجيع احملاوالت ألن اهلل قد  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حممد 

وعصم نبيه من اخلطأ الذي سينكشف , ثبَّت هذا الدين وحفظه 
فقد ,  -عز وجل  -مل يكن من اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان النيب حممد 

املئات من األدلة على صدق رسول اهلل , رب األزمان اهلل ع لنا أظهر
واملعجزات اليت كانت سبب يف إسالم الصحابة يف عصره  ملسو هيلع هللا ىلص

مما  ملسو هيلع هللا ىلصأمهاهتم من أجل اتباع رسول اهلل و والتخلي عن أبائهم
قال , رأوه من اآليات اليت الميكن أن حتدث مع غري رسول من اهلل 

هِِيمْ  ): تعاىل  َْْآنَهْرْلَهرمْ ْيَتَبََّيََْْحَّتْىْهِمْ َآنفرِسَْْوِفْْال  فَاقِِْْفْْآ ََيِتنَاَْسُنر

ءْ ْكر ِْْعََلْىَْآنَهْرِْبَرب ِكَْْيَك ِفَْْآَولَمْ ْْۗ ْال َحق ْ  . ( (٣٥)َْشهِيدْ ََْش 
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وجود أنبياء من اهلل  وآخرهم  فآيات اهلل كثرية على وجود دين و
لذلك كان خياطبهم اهلل بعقوهلم , حممد عليه الصالة والسالم 

َوَلْو َكاَن ِمْن  ۚ  أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن  : )ا قال تعاىل والتفكري هب
 . ( (٢٨)اْخِتاَلفًا َكِثريًا  َجُدوا ِفيهِ ِعنِد َغرْيِ اللَِّه َلوَ 

 

ُروَن  أََفاَل : )) وقال تعاىل   . ((تَ تَ َفكَّ
 

سؤال اليستطيع  أي ملحد اإلجابة  ٥٤١لذلك قمت بوضع  
لو فعل مافعل فلن جيد إجابة هلا إال أن عنها وعن سبب وقوعها و 

 .صادق وما أتى به من عند اهلل فقط  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  
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ويستطيع القارئ مراجعة  أجوبة األسئلة خارج الكتاب ومجيعها 
ال أضع إال أسئلة على  حرصت على أنو , أحداث صحيحة 

 . ملسو هيلع هللا ىلصمواقف وأحداث صحيحة ومتواترة عن الرسول 

 
لن يستطع اإلجابة عليها ولو فيقرأ امللحد هذه األسئلة  ماعدب و

أن هذا  ؤمنفالبد أن ي, استعان جبميع امللحدين على وجه األرض 
: )) قال تعاىل ,  ملسو هيلع هللا ىلصالدين اإلسالمي أتى بوحي من اهلل لنبيه 

يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِّيِهُم اللَُّه ِدينَ ُهُم اْلَْقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ اللََّه ُهَو اْلَْقُّ اْلُمِبنُي 
(٨١) . )) 
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كاذباً فكيف انتشر الدين اإلسالمي  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 1س 
 ووصل ماوصل وامتد حتى وصل للعالم كله بعدما كانوا في حالة ضعف ؟

 
 

مبعوث بالرسالة من عند اهلل فلماذا لم  ملسو هيلع هللا ىلصإذا لم يكن رسول اهلل  : 2س 
 ؟! يجعل نفسه ملكاً أو ينسب الدين له ال هلل 

 

 

رضي اهلل عنها  -كاذباً لجعل ابنته فاطمة   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 3س 
وهي أحب أهله لنفسه ملكه وجعل لها المال والخدم فلماذا لم يفعل؟  -

 ؟!حتى أنه رفض إعطائها خادم حينما طلبته
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كاذباً فمالذي جعل سلمان الفارسي يأتي   ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 4س 
من بالد فارس ويصبح عبداً عند رجٍل من أهل المدينة لينتظر رسول اهلل 

القادم التي  ملسو هيلع هللا ىلصمارأى جميع الصفات في الرسول  وبمجرد ملسو هيلع هللا ىلص
 أخبروه الرهبان عنها أسلم ؟

 

 
 - كاذبة مالذي يجعل بالل بن رباح ملسو هيلع هللا ىلصإذا كانت رسالة الرسول  : 5س 

يتحمل العذاب الشديد من أمية بن خلف له لكي يكفر   -رضي اهلل عنه 
 ولم يفعل أليس ألنه رأى أنه رسول من اهلل ؟

 
 

 -مالذي يجعل أبي بكر الصديق  كاذباً  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 6س 
يترك مكة وأهله فيها ويهاجر للمدينة ويتعرَّض للضرب   -ضي اهلل عنه ر 

 ومحاولة القتل من كفار قريش ويصبر على ذلك ؟
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 -كاذباً فلماذا افتدى علي بن أبي طالب  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 7س 
ونام بفراشه رغم أنه يعرف أن كفار  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   -رضي اهلل عنه 

 ؟قريش يريدون قتله 

 

 
بأنَّ صحيفة مقاطعة قريش التي وضعت  ملسو هيلع هللا ىلصكيف عِلم رسول اهلل  : 8س 

بالكعبة قد مزِّقت ولم يبقى إال اسم اهلل عليها وهي لم يطّلع عليها أحد إال 
 ؟بعد فتح الكعبة 

 
 

بأن يجعل شاهاً اليوجد بها حليٌب  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استطاع رسول اهلل  : 9س 
رضي اهلل  -منها هو وأبو بكر  أن يبارَك فيها بيده بفضل اهلل وشرب الحليب

 وكانت سبباً في إسالمه ؟  -رضي اهلل عنه  -أمام عبداهلل بن مسعود  -عنه 
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أن يبارك في األكل والشرب  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استطاع رسول اهلل  : 11س 

و كانت سبًبا في إسالمهم  –رضي اهلل عنهم  -بحضور مئاٍت من الصحابة 
 هذه المعجزات أمام أعينهم ؟ه من مما رأوا

 

 
 -سمية بنت الخياط زوجته  عمار بن ياسر و والدلماذا صبر ياسر  : 11س 

إذا لم يكونا على يقيٍن بأن  أبو جهلو عذاب  لى أذىع  - مرضي اهلل عنه
ولم يفعلوا وقتلهم  ملسو هيلع هللا ىلصوطلب منهم أن يكفروا بمحمد  اإلسالم حق  

 بالتعذيب ؟

 
 

في معركة بدٍر حينما دعى  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول اهلل  : 12س 
 للمسلمين بالنصر والحصول على الغنائم؟
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نما دعى على سبعٍة من حي ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول اهلل  : 13س 

 الكفار بالهالك 
 وجميعهم قتلوا في معركة بدر ؟

 
 
 

حينما قال اللهم أعزَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول اهلل  : 14س 
 -جهل وعمر بن الخطاب اإلسالم بأحبِّ هذين الرجلين إلى قلبك وهم أبي 

وأعَّز اهلل   -رضي اهلل عنه  -ووقعت الدعوة وأسلم عمر   -رضي اهلل عنه 
 به االسالم وفتحت بالد فارس والشام في فترة إمارته على المسلمين ؟

 
 

حينما قرأ   -رضي اهلل عنه  -عمر بن الخطاب  كيف أسلم : 15س 
غم أنه كان غليظاً ومن أشد ر  -عز و جل -القرآن وعِلم أنه من عند اهلل 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاألعداء على رسول اهلل 
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ر بين صفوان بن أمية وعمير بما دا ملسو هيلع هللا ىلصكيف عِلم رسول اهلل  : 16س 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصبن وهب حينما تعهد عمير لصفوان بقتل رسول اهلل 

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصمالذي جعل عمير بن وهب يؤمن بصدق رسول اهلل  : 17س 
أنَّ  وأسلم على يده الكثير رغم, ويتحول من عدو إلى داٍع لإلسالم 

 في معركة بدر ؟   المسلمين قتلوا عمه أمية بن خلف وأسروا ابنه
 

 

 -كاذباً فمالذي يجعل عثمان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 18س 
في هذا الدين الكاذب كما يزعم  ينفق أمواالً كثيرة -رضي اهلل عنه 

 الملحدين ؟
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مالذي جعل بعضاً من الذين أسلموا أْن يتحمَّلوا عذاب ومقاطعة  : 19س 
 ويصبرون على ذلك ؟ ملسو هيلع هللا ىلصقريش لهم بسبب دين محمد 

 
 

أن يقول في غزوة األحزاب نغزوهم  ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول اهلل  : 21س 
هلل للمسلمين بعدها الجزيرة واليغزوننا بعد هذه المعركة ووقع ماقال ففتح ا

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالعربية ووقع ماقال رسول اهلل 
 
 

 
في   كتب القرآن فلماذا يعاتب نفسه ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 21س 

 آيات كثيرة ؟
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أن  قد كتب القرآن فلماذا لم يستطع ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 22س 
يك يحذف اآليات التي ذمت آلهة قريش حينما قالوا له سنؤمن لك لكن عل

 ؟ بتغيير اآليات

 
 

قد اخترع هذا الدين فلماذا كان يعبد  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 23س 
ويخلص بالعبادة حتى إنَّ قدماه أصابها تورم وانتفاخ من العبادة أمام مرأى 

 ؟ الجميع

 

 

كاذباً فكيف يتحقق وعده للمسلمين  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 24س 
 بفتح مصر وبالد فارس والشام ؟
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أْن ينزِّل آيات في  ملسو هيلع هللا ىلصكيف للقرآن إذا كان قد كتبه رسول اهلل  : 25س 
وهو كان يستطيع أْن ( َسَيْصَلى نَار َذاَت َلَهٍب ) حتمية كفر أبي لهب وأنَّه 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيتظاهر باإلسالم ليبيِّن للناس كذب ابن اخيه رسول اهلل 

 

 
أن يخبرنا بأموٍر  ملسو هيلع هللا ىلصكيف للقرآن إذا كان قد كتبه محمد  : 26س 

 سنين ؟ مستقبليٍة غيبيٍة مثل هزيمة الروم من الفرس بعد بضع

 

 
أن يعَلم ظواهر فلكيٍة  ملسو هيلع هللا ىلصكتبه محمد   كيف للقرآن إذا كان قد : 27س

وفيزيائيٍة وعلميٍة وجيلوجيٍة وعلوم نباتيٍة وحيوانيٍة لم ُتكتَشف إال بالزمن 
 الحديث ؟
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إذا كان كاذباً أْن يبشِّر المسلمين بفتح  ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول اهلل  : 28س 
 قبل مئات السنين من فتحها ؟  القسطنطينية ويمتدح جيشها وقائدها

 

 

فكيف يخبر أصحابه بأن عمار  كاذب  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 29س 
 سيقتل على يد الفئة الباغية وتحق خبر -رضي اهلل عنه  -بن ياسر 

 سنة ؟ ٥٣بعد  استشهاده

 
 

رضي اهلل عنه  -ال بأنَّ عمار كاذباً لما ق  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 31س 
ستقتله الفئة الباغية فلو كان كاذباً لخاف أن عمار يموت موتة طبيعية   -

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصويكتشف الناس كذب هذا الدين وأنه من صنع محمد 
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رضي اهلل عنها  -عائشة  أم المؤمنين ملسو هيلع هللا ىلص كيف يخبر رسول اهلل : 31س 
بأنَّها ستذهب إلى مكان يقال له وادي الحوأب وستسمع نبح الكالب   -

 سنة ؟ ٤٢ويتحقق ذلك بعد موته ب 

 

 

عاماً  ٥٣الراشدة  بأنَّ مدة الخالفة ملسو هيلع هللا ىلصكيف يعَلُم رسول اهلل  : 32س 
 ثم يصبح الحكم ملك ؟

 

 

األموال ومكانته  -رضي اهلل عنه  -لماذا ترك أبو حذيفة بن عتبة  : 33س 
واإلسالم وعاش فقيراً بالحبشة والمدينة  ملسو هيلع هللا ىلصبين قريش ألجل اهلل ورسوله 

 رغم أن أباه سيد قريش أنذاك ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 -ل أبو حذيفة بن عتبة كاذباً لماذا قات  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 34س 
في معركة بدر وكان من ضمن  مع المسلمين ضد المشركين -رضي اهلل عنه 

 جيش المشركين أباه وعمه وأخيه ؟

 

 

شخصيٍة هذا الدين ألغراٍض  اصطنع ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 35س 
لماذا لم يوافق على عرض قريش له حينما قالوا سنعطيك من األموال والنساء 

 ماتريد لكن اترك هذه الدعوة ؟ والملك
 
 

باس أن يعَلم بالمال الذي تركه عمه الع ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول اهلل  : 36س  
حينما خرج مع المشركين في بدر  عند زوجته بمكة  -رضي اهلل عنه  -

 وأسر وطلب منه الدية ؟
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قبل انتهاء دعوته  لماذا لم يُقتل,  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان رسول اهلل : 37س 
 له الكثيرة ؟رغم محاوالت قت

 

 

لماذا وهو على فراش الموت , كاذباً  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 38س 
وصيته كانت بالصالة واألمورالدينية ولم يوصي بإعطاء أهل بيته الحكم وال 

 األموال ؟

 

 
لماذا يقول نحن معشر األنبياء ,  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  لو كان : 39س 

 النورث ولم يبقي ألهله من أمواله شيئاً ؟
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كاذباً فمن أخبره بالحديث الذي دار  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 41س 
 ؟  بين زوجاته في قصة شرب المغافير

 
 

 
 -كاذباً فلماذا ندم عكرمة بن أبي جهل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 41س 

وجاهد حتى استشهد وكان  ملسو هيلع هللا ىلصعلى عداوته للرسول  -اهلل عنه رضي 
 في بدر ؟ يريد تعويض مافاته رغم أن أباه قتله المسلمون

 

 

فلماذا يفتديه مصعب بن عمير , كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 42س 
في معركة ُأحد ويستشهد وهو مدافٌع عن الرسول   -رضي اهلل عنه  -

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 
على أصحابه آياٍت  فلماذا يتلو  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلص كان رسول اهلل إذا : 43س 

 األعمى ؟ تعاتبه حين صدَّ عن

 
 

حادثة كسوف  فلماذا لم يستغل  كاذباً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 44س 
أنها كسفت لموت ابنه ,  -رضي اهلل عنهم  -الشمس عندما ظن الصحابة 

 ؟  ولكنه نبههم إلى خطئهم

 
 

 
فلماذا اليوجد تشابه لغوي بين  كاذباً  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 45س 

 القرآن واألحاديث ؟
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يهرع لغالم يهودي حضرته  كاذباً فلماذا  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 46س 
 لن يكسب من إسالمه شيئاً ؟ الوفاة ليلقنه الشهادة وهو

 

 

 ملسو هيلع هللا ىلصكاذباً لَم لْم يقتل رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 47س 
 قال اإلسالم يجبُّ ماقبله ؟المشركين الذين عادوه وقاتلوه و 

 

 

وحشي وهند بنت   كاذباً فلماذا سامح  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 48س 
رضي اهلل  -عتبة حينما أعلنا إسالمهم وهم قتلوا عمه حمزة بن عبدالمطلب 

 ؟  -عنه 
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كاذباً فلماذا اليأكل من الصدقة والزكاة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 49س 
 شيئاً ويحرمها على أهل بيته رغم الفقر ببداية اإلسالم ؟

 

 

كاذباً فكيف يغامر ويوعد سراقة بن   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 51س 
رضي اهلل  -سواري كسرى وسراقة  بأنه سيلبس  -رضي اهلل عنه  -مالك 

 معرض للموت بأي لحظة ؟  -عنه 

 

 
 

مليار مسلم  ٤كاذباً فلماذا اتبعه قرابة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 51س 
 مليار ؟ ٦من أصل 
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رضي  -كاذباً فكيف يخبرنا أن الحسين   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 52س 

عام يتحقق  ٣٤فيده سيقتل على شط الفرات وبعد أكثر من ح -اهلل عنه 
 ماقاله ؟

 

 

كاذباً فلماذا لم يمتدح بالقرآن بناته بدالً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 53س 
 ؟  -رضي اهلل عنها  -من مريم ابنت عمران 

 

 

كاذباً لماذا صدق وعد اهلل عليه وظهر  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 54س 
 دينه على جميع األديان ؟
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عام أن يكتب مثل القرآن الذي ٠٢٣٣لماذا لم يستطيع أحد من  : 55س 

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصأنزل على محمد 

 

 

أمثال   ملسو هيلع هللا ىلصلماذا فشل جميع من ادعى النبوة بعد رسول اهلل  : 56س 
 رسالته ؟ تميفشل وألم  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ر مسيلمة الكذاب وغيره و 

 

 
 

ين من الناس المالي كاذباً فلماذا يحبه  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 57س 
 وأصبح اسم محمد أكثر اسم بالعالم ؟
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كاذباً فلماذا غضب حينما قتل أسامة بن  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 58س 

أفال  الرجل الذي نطق كلمة التوحيد وكرر عليه   -رضي اهلل عنه  -زيد 
 شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم ال ؟

 

 
كاذباً فلماذا يحرم نفسه من أساسيات  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 59س 

نا الحياة عند المشركين مثل شرب الخمر والتفاخر باألحساب واألنساب والز 
 والربا ؟

 
 

كاذباً فلماذا لم يذكر بالقرآن اسمه إال   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 61س 
 مرة ؟ ٠٥٦وموسى   مرات ٢
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كاذب فكيف يعلم أن للنجوم صوت   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 61س 

 والنجم الثاقب ؟ طرق و السماء والطارق

 

 

ي بالتنبؤات المستقبلية وه ملسو هيلع هللا ىلصلماذا كان يجازف رسول اهلل  : 62س 
 إن لم تصب ؟ ستكون سبب في هدم اإلسالم

 

 

في معركة مؤتة وأخبر به   بما حصل ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  كيف علم  : 63س 
 أنَّه يبعد عن المعركه آالف األميال ؟ رغم الناس  أمام  أصحابه بالتفصيل
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 ملسو هيلع هللا ىلصلماذا خاف وفد قوم من نجران عندما أراد رسول اهلل  : 64س 
 ؟  مباهلتهم وانسحبوا من هذه المباهلة

 

 

قد نسب الدين هلل فمالذي يمنعه أن  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 65س 
 الذي كتبه ويجعله فضيله له ؟ ينسب القرآن له وأنه هو

 

 

 
خبار قبل مبعثه كاذباً فكيف نرى األ  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 66س 

يتناقلونها أحبار اليهود و رهبان النصارى ؛ ألنهم بوصف كتبهم السماوية أنه 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصسيأتي رسول بالوصف الذي أتى به رسول اهلل 
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 -كاذباً فلماذا نرى علي بن أبي طالب   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 67س 
ي فلو كان كاذباً لعلم عل , ملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي رباه رسول اهلل  -رضي اهلل عنه 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصبذلك فلماذا كان من أفضل الناس عبادة وزهداً بعد وفاة رسول اهلل 

 

 

رسول اهلل كفار قريش من الكهف الذي به  لماذا حينما اقترب : 68س 
دعنا  ملسو هيلع هللا ىلصلم يقل الرسول   -رضي اهلل عنه  -وصاحبه أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلص

 إن اهلل معنا ؟بل قال التحزن , نهرب أو خاف وهلع 

 

 

حينما نجد آيات كثيرة في ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصسول اهلل ماذا يستفيد ر  : 69س 
 قصص األولين كاملة ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 
 ٤٥كيف لشخص أميٍّ اليقرأ واليكتب أن يغير تاريخ البشرية في : 71س 

 سنة فقط ؟
 

 
 

فلماذا يكتب القرآن والحديث  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 71س 
 ويحمل نفسه عبء التكلم بأسلوبين ؟

 

 

 تطروني  ال فلماذا يقول ألصحابهكاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 72س 
 كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد اهلل ورسوله  ؟

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
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 فكيف أخبرنا عن الخوارج وأنهم, كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصلوكان رسول اهلل   : 73س 

 عاماً ؟ ٥٣سيخرجون من العراق وحدث ذلك بعد وفاته ب 

 

 

كيف يستطيع أن يشفي ,  صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن رسول اهلل  : 74س 
ينما أصابه الرمد بإذن اهلل ح –رضي اهلل عنه  -عين علي بن أبي طالب 

 واحمرت عيناه ؟

 
 

كيف تحقق مادعا به حينما , صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن رسول اهلل  : 75س 
بكثرة الولد والمال وتحقق  -رضي اهلل عنه  -دعا لخادمه أنس بن مالك 

 مادعاه ؟
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كيف يبشر المسلمين , صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن رسول اهلل   : 76س 

 بفتح مصر واإلسالم كان في حالة ضعف ؟

 

 

كيف يبشر أم حرام بن , صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن رسول اهلل  : 77س 
بركوب البحر والجهاد فيه وكان اإلسالم ضعيفاً  -رضي اهلل عنها  -ملحان 

 ؟ ولماذا حدث ما أخبرنا به ؟  لماذا لم يخف أنها تموت قبل ذلك

 

 

كيف يتجرأ أن يخبرنا بأن علي , كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 78س 
فلو مات ,  سيقتل ولن يموت موتة طبيعية -رضي اهلل عنه  -بن أبي طالب 

موتة طبيعية لكشف الناس كذب  -رضي اهلل عنه  -علي بن أبي طالب 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
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فلماذا لمَّا دعا لقبيلة دوس , كاذباً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل   : 79س 
 باإلسالم أسلمت القبيلة كاملة ؟

 

 

كيف يستطيع أن يبارك , صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل لو لم يكن رسو  : 81س 
بالطعام القليل ويكفي كامل الجيش في غزوة الخندق وأمام مرأى المسلمين 

 ؟
 

 

كيف يخبر أهل جعفر بن أبي , كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 81س 
فماذا لو , أنه استشهد في معركة مؤته  -رضي اهلل عنهم  -طالب والصحابة 

ولم يُقتل أليس سيكون ذلك سبباً في تكذيب  -رضي اهلل عنه  -رجع جعفر 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالدين الذي أتى به محمد 
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كاذباً كيف علم بالحديث الذي دار بين   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 82س 
رغم أن هذا  - عنهم رضي اهلل -عتاب بن أسيد والحارث بن هشام 

 الحديث لم يحضره غيرهم ؟ ولماذا أسلم عتاب بعدها ؟

 

 

في رسالته عبادة اهلل وحده وكان  ملسو هيلع هللا ىلصلماذا ابتغى رسول اهلل  : 83س 
 يدعو الناس لعبادة اهلل وليس عبادته ؟

 

 

لم يعرف عليه كذب بالسابق على نفسه  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 84س 
 فهل سيكذب على اهلل ويصطنع هذا الدين ؟
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اتهام واحد مشترك على   كفار قريش على لماذا لم تتفق اتهامات : 85س 
فمنهم من اتهمه بالشعر ومنهم من اتهمه بالكهانة ومنهم  ملسو هيلع هللا ىلصول اهلل رس

 من اتهمه بالسحر أليس ألنه أتى بمعجزات وحجج قوية ؟
 
 
 

برسول اهلل كيف تعرقل سراقة بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن محمد  : 86س 
  ملسو هيلع هللا ىلصهو وفرسه وغاص بالتراب عندما أراد قتل محمد  -رضي اهلل عنه  -

 ذلك سبباً في إسالمه ؟ وكان  للحصول على الجائزة

 
 

ويقرأ وليس بأميٍّ فلماذا لم  يكتب ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 87س 
مكتوب ؟  عليه القرآن أنزل -عزَّ و جلَّ  -يكتب القرآن وزعم أن اهلل 

 يكتبون عنه القرآن ؟ -رضي اهلل عنهم  -ن أصحابه فلماذا جعل العشرات م
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أو زوجاته بعد موت  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول لماذا النرى أحد من أهل بيت  : 88س 
كاذباً الكتشفوا ذلك فلماذا   ملسو هيلع هللا ىلصارتدَّ فلو كان رسول اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

بعد موته واصلوا عبادتهم وتقواهم وحافظوا على أمور الدين كاملة واتبعوا 
 ؟ القرآن والسنة

 
 

كاذباً فلماذا يجعل أهل بيته بالمقدمة   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 89س 
دائماً بالحروب ويحاربون بالصفوف األماميه ويحثهم على الجهاد في سبيل 

ن وهو يستطيع أن يتركهم جعلهم يقاتلو  اهلل فلو لم يكن صادقاً فلماذا
 بمؤخرة الجيش ؟

 

قد كتب القرآن فلماذا يكتب سورة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 91س 
مخصوصة باسم عمه أبو لهب وذمه رغم أنه يوجد غيره أشد عداوة للرسول 

 ولإلسالم فال نجد لهم سور مخصوصة لذمهم؟ ملسو هيلع هللا ىلص
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 قد كتب القرآن فمن أخبره أن أخفض ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 91س 
منطقة باألرض هي مكان المعركة التي هزم بها الروم ولم تكتشف إال بتقدم 

 العلم بمئات السنين؟

 

 

قد كتب القرآن فكيف عِلم بأن للنجوم  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 92س 
لت وكاالت الفضاء الحديثه وسجلت تلك األصوات ؟ صوتاً كالطرق كما قا

 عام؟ ٠٢٣٣هل كان له آالت خاصة يسمع بما يوجد بالسماء قبل 

 

 

قد كتب القرآن فهل يستطيع شخص  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 93س 
جميع هذه التشريعات الكاملة والمفصلة التي يعيش بها واحد أن يكتب 

 قرناً ؟ ٠٢ماليين من المسلمين عبر 
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قد كتب القرآن فلماذا جعل االستغفار  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 94س 
 كاملة ولم يجعل لنفسه ولو شيئاً بسيط لكي والتسبيح والدعاء والتوسل هلل

 يرفع من نفسه أمام الناس ؟

 
 

قد كتب القرآن فمن أخبره عن االنفجار  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  95س 
وتسبب في ظهور , نة مليار س 13العظيم الذي حدث قبل أكثر من 

 الماليين من الكواكب والنجوم ؟

 
 

قد كتب القرآن فمن أخبره بأن للبحر  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  96س 
مان ظلمات ويوجد داخل البحر بقع ال يأتي لها ضوء الشمس وفي ذلك الز 

 لم يكن بإمكان اإلنسان الغوص ؟
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قد كتب القرآن فمن أخبره بأن أنثى  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  97س 

 العنكبوت هي من تقوم ببناء البيت دون الرجل ؟

 

 

عام  1411قد كتب القرآن فمن قبل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  98س 
 بأن الحديد ينزل من السماء ؟

 

 
كتب القرآن فكيف يخبرنا في عصر قد   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  99س 

ساد فيه الجهل العلمي بأن الرياح هي من تقوم بعملية التلقيح للنباتات 
 والبذور ؟
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قد كتب القرآن فمن أخبره قبل ظهور  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  111س 
 لسكوبات بأن الكون غارق بالظالم وال يصل إليه نور حتى في النهار ؟الت

 

 

 -كاذباً مالذي جعل صفوان بن أمية   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  111س 
رضي  -بالل بن رباح  ويجاهد في سبيل اهلل بجانب يؤمن -رضي اهلل عنه 

الذي قتل أباه في معركة بدر أليس ألنه علم أن هذا الرسول  -اهلل عنه 
 من عند اهلل؟ هو ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

كاذباً مالذي جعل عبداهلل ابن سهيل   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 112س 
وهو ابن سيد من سادات قريش أن يترك أبيه  -رضي اهلل عنه  -بن عمرو 

ويجاهد معه  ملسو هيلع هللا ىلصوجيش المشركين في معركة بدر ويذهب لرسول اهلل 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوترك األموال وعاش عيشة الفقراء مع رسول اهلل 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar


 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 -كاذباً مالذي جعل خالد بن الوليد   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 113س 
 ملسو هيلع هللا ىلصيذهب من مكة إلى المدينة ليؤمن باهلل ورسوله  -رضي اهلل عنه 

 رآن؟ويقضي بقية حياته في الجهاد لتعويض مافاته رغم أن أباه ذم بالق

 
 

 -كاذباً مالذي جعل مصعب بن عمير   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 114س 
دخل  وقد, يترك األموال ويعيش حياة الزهد والفقر والشدة  -رضي اهلل عنه 
فلو لم يكون على يقين أنه ,  وهو يرتدي بردة مرقوعة ملسو هيلع هللا ىلصعلى الرسول 

 ملسو هيلع هللا ىلصرسول من اهلل فلماذا يترك الملذات وعيشة األغنياء ويذهب لمحمد
 ويسلم ؟

 
 

 
كاذباً فكيف يشهد على أشخاص أنهم   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 115س 

لم يرتدَّ أحد منهم وبعضهم عاش  ملسو هيلع هللا ىلصمن أهل الجنة وحينما توفى الرسول 
 عام؟ ٦٣و ٣٣ب   ملسو هيلع هللا ىلصبعد وفاة الرسول 
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كاذباً فكيف يبشر الذين معه بفتح   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 116س 
خيبر حينما قال غدا سيفتح اهلل لصاحب الراية رغم أنها صعبت عليهم 

فهل لو كان كاذباً سيجرؤ على أن يقول , وتحقق ذلك فعال , فتحها أيام 
 مثل هذه البشارة ؟

 

 
كاذباً كيف أخبر أن شيرويه قتل أباه    ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 117س 

كسرى وحينما تحقق و وجدوه قُِتل بنفس اليوم الذي قال عنه الرسول 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

الدين اإلسالمي محفوظ  لماذا  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصان رسول اهلل لو ك : 118س 
فلماذا اليوجد أي دين قبل , باألسانيد المتصلة رغم الفارق الزمني بالعصر 

 أو بعد اإلسالم محفوظ ؟

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t



https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar
https://twitter.com/faisalalrashidi/status/249769891559768064?lang=ar


 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

أهل بيعة الرضوان قد ارتدَّ ومات على لماذا لم نرى أحد من  : 119س 
 الكفر أليس ألن اهلل أثبت بكتابه أنه رضي عنهم ؟

 

 

 
سنة   ٤٥في دعوة استمرت  ملسو هيلع هللا ىلصكيف يستطيع رسول اهلل  : 111س 

الدين ويعتنقونه وأنه قال سيكون هذا فقط أن يجعل الماليين يحبون هذا 
 الدين حتى قيام الساعة ؟

 

 

اسم محمد حتى  ملسو هيلع هللا ىلصلم تكن تعرف العرب قبل رسول اهلل  : 111س 
فلماذا دخل قلوب  فلو لم يكن من عند اهلل, صار أكثر اسم بالعالم انتشاراً 

 الناس بسبب رسالته الكريمة ؟
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كاذباً فكيف يؤمن به اثنان من أبناء   ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول اهلل  : 112س 
 أبي لهب وأباهم ذم بالقرآن أليس ألنهم عِلُموا الحق ؟

 

 

  كاذباً فلماذا لم يسجد لصنم  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 113س 
عاماً قبل مبعثه فلو كان كاذباً لوجدناه حتى وهو بطفولته يسجد  ٢٣لمدة

زَّهه عن هذا اصطفاه ون -عزَّ و جلَّ  –لصنم ولكنه لم يفعل أليس ألن اهلل 
 الفعل؟

 
 

 
قد تعلم الدين من الراهب بحيرى  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 114س 

 فكيف نجد بالقرآن ذم للنصارى ومخالفتهم ومن يتبعهم ؟
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قد تعلم الدين من ورقة بن نوفل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 115س 
وعلم األمور الغيبية وغيرها  فكيف استطاع أن يكمل هذا الدين والتشريعات

 بعد وفاة ورقة بن نوفل ؟

 

 

قد تعلم الدين مع معلمين له يأتونه  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 116س 
الغار فأين هؤالء المعلمين هل من الممكن أن يعلمونه الدين وكتابة القرآن 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوتنتسب جميعها لمحمد 

 

 

 -قد تعلم الدين من سلمان الفارسي  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 117س 
 ملسو هيلع هللا ىلصفكيف نجد أن سلمان هو الذي بحث عن الرسول  -رضي اهلل عنه 

 ليس العكس؟
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 -قد تعلم الدين من سلمان الفارسي  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 118س 
بتأدية رسالته قبل أن يلتقي  ملسو هيلع هللا ىلصفكيف بدأ محمد  -رضي اهلل عنه 

 سنة؟ ٠٥ب  -رضي اهلل عنه  -مان بسل
 
 

لماذا النجد تكذيب واحد في معجزة القرآن فمنهم من قال  : 119س 
تعلَّمه من ورقه بن نوفل ومنهم من قال تعلمه من الراهب بحيرى ومنهم من 

الرسول ومنهم من قال أن  -رضي اهلل عنه  -له علي بن أبي طالب قال كتبه 
رضي اهلل  -أتى بمعلمين بالغار ومنهم من قال أن سلمان الفارسي  ملسو هيلع هللا ىلص

يوجد لهم حجة أليس ذلك بدليل على أنه ال, هو الذي ساعده بذلك  -عنه 
 على تكذيب معجزة القرآن؟

 
 

كاذباً فكيف يخبر المسلمين بأن من  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل :  121س 
يقتل الخوارج سيكون الحق معه في معركة صفين التي جرت في خالفة علي 

بتلك المعركة   ملسو هيلع هللا ىلصفمن أخبر الرسول  -رضي اهلل عنه  -طالب بن أبي 
 وأنها طائفتين ؟
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كاذباً كيف يتوعد عقبة بن أبي معيط   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 121س 

, رغم أن اإلسالم في ضعف  بأنه سيقتل صبراً وبعدها بسنوات حدث ماقال
 وعقبة كان من كبار سادات قريش؟

 

 
من اهلل كيف نجد أن زوجة  برسول ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن محمد  : 122س 

وتترك  ملسو هيلع هللا ىلصتهاجر إلى رسول اهلل ( أروى بنت كريز)عقبة بن أبي معيط 
 زوجها الكافر وتموت على اإلسالم رغم أن المسلمون قتلوا زوجها ؟

 

 
برسول من اهلل كيف نجد أن أم كلثوم  ملسو هيلع هللا ىلص لو لم يكن محمد : 123س 

تهاجر بمفردها من مكة إلى المدينه لتؤمن  -رضي اهلل عنها  -بنت عقبة 
فلماذا ذهبت لحياة الزهد وتركت أهلها ومالها وخدمها  ملسو هيلع هللا ىلصباهلل ورسوله 

 رغم أن المسلمون قتلوا أباها ؟
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ة كاذباً مالذي يجعل الوليد بن المغير  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 124س 
يهاجر لرسول اهلل رغم أن أباه ذم بالقرآن ورغم أن  -رضي اهلل عنه  -

في معركة بدر ورغم أن قريش حبسته عدة سنوات ليكفر  المسلمون أسروه
 لم يكفر ؟ فلماذا  ملسو هيلع هللا ىلصباهلل ورسوله 

 

 

كاذباً فلماذا نجد هرقل وهو عظيم   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 125س 
لو  ) يقول  ملسو هيلع هللا ىلصالروم بعد عدة أسئلة سألها أبو سفيان عن الرسول محمد 

وقال أنه سيصل  ملسو هيلع هللا ىلصيقصد رسول اهلل ( كنت عنده لغسلت عن قدمه 
 إلى موضع قدمي ؟

 
 

 

كاذباً فلماذا حينما سمع النجاشي   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 126س 
 القران الكريم بكى وآمن به ؟ ملك الحبشة بعض من آيات
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يجعل كل كالمه قرآنا  كاذباً فلماذا لم  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 127س 
 من عند اهلل أو يجعل القرآن واألحاديث كالمه كامالً وذلك أسهل عليه ؟

 

 

كاذباً فلماذا لم يجعل كالم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 128س 
منسوباً إليه ؟ ولماذا لم يجعل األحاديث التي المحفوظ الذي ال يحّرف 

 قالها لم يجعل لها حفظ أو ال تحّرف ؟

 

 

كاذباً فكيف جعل هنالك حديث  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 129س 
 ي بأحاديثه فقط؟قدسي ونسبه هلل تعالى فلماذا لم يكتف
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كاذباً فلماذا نراه لم يغضب لنفسه  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : : 131س 

 يوماً وإنما كان يغضب هلل في أمور الدين فقط؟

 

 

كاذباً فلماذا لم يبتغي الدنيا وعيشة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 131س 
 الملوك والرفاهية و نراه يموت ودرعه مرهون ليهودي بثالثين صاعاً ؟

 

 

 
كاذباً فكيف سمح رجل يهودي البنه   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 132س 

 وهو على فراش الموت؟ ملسو هيلع هللا ىلصأن يسلم ويتبع محمد 
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كاذباً فلماذا نراه فِرح وحمد اهلل حينما   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 133س 
أسلم غالٌم يهودٌي وهو على فراش الموت وقال الحمدهلل الذي أنقذه من 

 يستفيد منه ؟ لن ملسو هيلع هللا ىلصالنار رغم أن رسول اهلل 

 

 

يتلو على الناس هذه  كاذباً فكيف ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 134س 
ِسي ُقْل اَل َأْمِلُك لِنَـفْ ) وقال ( َرَشًدا  ُقْل ِإنِّي اَل َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل : )  اآليتين

 ؟( نـَْفًعا َواَل َضًرا ِإالَّ َما َشاَء اهلل
 

 

يبشر المسلمين بأن بعد  كاذباً فكيف  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 135س 
 معركة األحزاب لن تغزوهم قريش وسيغزونهم المسلمين ؟
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أخبر بأن الفتن لن تظهر  كاذباً فكيف  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 613س 
 ؟ -رضي اهلل عنه  –في خالفة عمر بن الخطاب 

 
 

 
 –فكيف يخبر عثمان بن عفان  كاذباً   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   لو كان : 137س 

 بأن الخالفة سيحصل عليها وسيقاتلونه عليها ؟ -رضي اهلل عنه 

 
 

لماذا لم نلقى في خطبة الوداع كاذباً ف  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 138س 
ناصب وكانت هذه شيء من وصياته على أهله بالمال أو الم ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

 الخطبة دينية ؟
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التي , كاذباً فكيف عِلم بموضع السم   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 139س 
 في يوم خيبر ؟ وضعت له اليهودية

 

 

عض بالسم يوم خيبر كما مات ب ملسو هيلع هللا ىلصلماذا لم يمت رسول اهلل  : 141س 
: ) معه أليس ألن اهلل قال  الذين أكلوا -رضي اهلل عنهم  -من الصحابة 

 ؟ (  َواللَُّه يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

 

 

رسول من عند اهلل وتكفل اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصلو لم يكن محمد  : 141س 
 فكيف لم يستطع غورث بن الحارث قتله وسقط سيفه؟ بحفظه
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من اهلل تعالى فلماذا لم  ملسو هيلع هللا ىلص لو لم يكون رسول اهلل محمد : 142س 
 بالعقبة؟ ينجح المنافقين في قتله

 

 

كاذباً فلماذا خاف وفد نجران من   ملسو هيلع هللا ىلصاهلل لو كان رسول  : 143س 
 وتخلفوا عن ذلك ؟ ملسو هيلع هللا ىلصمباهلة النبي 

 

 

كاذباً فلماذا نرى بعضاً من أعدائه من   ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل لو كان  : 144س 
ه ويمتدحون يمتدحون صدق  ملسو هيلع هللا ىلص المستشرقين الذين قرؤا عن رسول اهلل

 أمانته ؟

 
 

كاذباً لماذا نرى الوليد بن المغيرة   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول اهلل  : 145س 
 ؟ ماع القرآنقد تأثروا عند س وعتبة بن ربيعة 
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