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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 هللا قد ثبَّت  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حممد 

هذا الدين وحفظه , وعصم نبيه من اخلطأ الذي سينكشف لو كان 
هللا  لنا , فقد أظهر -عز وجل  -مل يكن من هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب حممد 

 ملسو هيلع هللا ىلصرب األزمان , املئات من األدلة على صدق رسول هللا ع
واملعجزات اليت كانت سبب يف إسالم الصحابة يف عصره والتخلي 

مما رأوه من  ملسو هيلع هللا ىلصأمهاهتم من أجل اتباع رسول هللا و عن أابئهم
اآلايت اليت الميكن أن حتدث مع غري رسول من هللا , قال تعاىل : 

ِهِيمْ  ) َْْآنَهْرْلَهرمْ ْيَتَبََّيََْْحَّتْىْهِمْ َآنفرِسَْْوِفْْال  فَاقِِْْفْْآ ََيِتنَاَْسُنر

ءْ ْكر ِْْعََلْىَْآنَهْرِْبَرب ِكَْْيَك ِفَْْآَولَمْ ْْۗال َحق ْ  ( . (٥٣)َْشهِيدْ ََْش 
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وجود أنبياء من هللا  وآخرهم  فآايت هللا كثرية على وجود دين و

حممد عليه الصالة والسالم , لذلك كان خياطبهم هللا بعقوهلم 
َوَلْو َكاَن ِمْن  ۚ  أََفاَل يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن  ا قال تعاىل : )والتفكري هب

 . ( (٨٢اْخِتاَلًفا َكِثريًا ) َجُدوا ِفيهِ ِعنِد َغرْيِ اَّللَِّ َلوَ 
 

 . تَ تَ َفكَُّروَن (( أََفاَل وقال تعاىل : )) 
 

سؤال اليستطيع  أي ملحد اإلجابة  ١٤٥لذلك قمت بوضع  
لو فعل مافعل فلن جيد إجابة هلا إال أن عنها وعن سبب وقوعها و 

 صادق وما أتى به من عند هللا فقط . ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  
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والتأكد من صحتها ويستطيع القارئ مراجعة  أجوبة األسئلة 
لى أن ال أضع إال أسئلة حرصت عو أحداث صحيحة ,  فجميعها

 . ملسو هيلع هللا ىلصعلى مواقف وأحداث صحيحة ومتواترة عن الرسول 

 
اإلجابة عليها ولو  يستطيع فلنامللحد هذه األسئلة  و بعد مايقرأ

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

ُ ِدينَ ُهُم اْلَْقَّ َويَ ْعَلُموَن َأنَّ اَّللََّ ُهَو اْلَْقُّ اْلمُ  ِبنُي يَ ْوَمِئٍذ يُ َوفِ يِهُم اَّللَّ
(٢٥) . )) 
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كاذابً فكيف انتشر الدين اإلسالمي ووصل  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 1س 
 ماوصل وامتد حىت وصل للعامل كله بعدما كانوا يف حالة ضعف ؟

 
 

مبعوث ابلرسالة من عند هللا فلماذا مل جيعل  ملسو هيلع هللا ىلص إذا مل يكن رسول هللا : 2س 
 نفسه ملكاً أو ينسب الدين له ال هلل ! ؟

 

 

 -رضي هللا عنها  -كاذابً جلعل ابنته فاطمة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 3س 
وهي أحب أهله لنفسه ملكه وجعل هلا املال واخلدم فلماذا مل يفعل؟ حىت أنه 

 ؟!رفض إعطائها خادم حينما طلبته
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كاذابً فمالذي جعل سلمان الفارسي أييت من  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 4س 
 ملسو هيلع هللا ىلصبالد فارس ويصبح عبداً عند رجٍل من أهل املدينة لينتظر رسول هللا 

القادم اليت أخربوه الرهبان عنها  ملسو هيلع هللا ىلصمارأى مجيع الصفات يف الرسول  ومبجرد
 أسلم ؟

 

 
 -بن رابح كاذبة مالذي جيعل بالل  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كانت رسالة الرسول  : 5س 

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

 
 

رضي  -ديق مالذي جيعل أيب بكر الص كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 6س 
يرتك مكة وأهله فيها ويهاجر للمدينة ويتعرَّض للضرب وحماولة   -هللا عنه 

 القتل من كفار قريش ويصرب على ذلك ؟
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 -طالب  كاذابً فلماذا افتدى علي بن أيب ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 7س 
وانم بفراشه رغم أنه يعرف أن كفار قريش  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   -رضي هللا عنه 

 ؟يريدون قتله 

 

 
أبنَّ صحيفة مقاطعة قريش اليت وضعت  ملسو هيلع هللا ىلصكيف عِلم رسول هللا  : 8س 

ابلكعبة قد مّزِقت ومل يبقى إال اسم هللا عليها وهي مل يطّلع عليها أحد إال بعد 
 ؟فتح الكعبة 

 
 

أبن جيعل شاهاً اليوجد هبا حليٌب أن  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استطاع رسول هللا  : 9س 
رضي هللا عنه  -منها هو وأبو بكر  يبارَك فيها بيده بفضل هللا وشرب احلليب

 وكانت سبباً يف إسالمه ؟  -رضي هللا عنه  -أمام عبدهللا بن مسعود  -
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أن يبارك يف األكل والشرب حبضور  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استطاع رسول هللا  : 10س 

ه مما رأواو كانت سبًبا يف إسالمهم  –رضي هللا عنهم  -مئاٍت من الصحابة 
 هذه املعجزات أمام أعينهم ؟من 

 

 
 -مسية بنت اخلياط زوجته  عمار بن ايسر و والدملاذا صرب ايسر  : 11س 

إذا مل يكوان على يقنٍي أبن  أبو جهلو عذاب  على أذى  - مهرضي هللا عن
 ومل يفعلوا وقتلهم ابلتعذيب ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوطلب منهم أن يكفروا مبحمد  اإلسالم حق  

 
 

يف معركة بدٍر حينما دعى  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول هللا  : 12س 
 للمسلمني ابلنصر واحلصول على الغنائم؟
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حينما دعى على سبعٍة من  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول هللا  : 13س 

 الكفار ابهلالك 
 ومجيعهم قتلوا يف معركة بدر ؟

 
 
 

حينما قال اللهم أعزَّ اإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصكيف استجيبت دعوة رسول هللا  : 14س 
رضي هللا  -هم أيب جهل وعمر بن اخلطاب أبحبِّ هذين الرجلني إىل قلبك و 

وأعَّز هللا به االسالم   -رضي هللا عنه  -ووقعت الدعوة وأسلم عمر   -عنه 
 وفتحت بالد فارس والشام يف فرتة إمارته على املسلمني ؟

 
 

حينما قرأ القرآن   -رضي هللا عنه  -عمر بن اخلطاب  كيف أسلم : 15س 
رغم أنه كان غليظاً ومن أشد األعداء  -جل  عز و-وعِلم أنه من عند هللا 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصعلى رسول هللا 
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مبا دار بني صفوان بن أمية وعمري بن  ملسو هيلع هللا ىلصكيف عِلم رسول هللا  : 16س 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوهب حينما تعهد عمري لصفوان بقتل رسول هللا 

 

 

ويتحول من  ملسو هيلع هللا ىلصمالذي جعل عمري بن وهب يؤمن بصدق رسول هللا  : 17س 
أنَّ املسلمني قتلوا عمه  عدو إىل داٍع لإلسالم , وأسلم على يده الكثري رغم

 يف معركة بدر ؟   أمية بن خلف وأسروا ابنه
 

 

رضي  -كاذابً فمالذي جيعل عثمان بن عفان  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 18س 
 يف هذا الدين الكاذب كما يزعم امللحدين ؟ ينفق أمواالً كثرية -هللا عنه 
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مالذي جعل بعضاً من الذين أسلموا أْن يتحمَّلوا عذاب ومقاطعة  : 19س 
 ويصربون على ذلك ؟ ملسو هيلع هللا ىلصقريش هلم بسبب دين حممد 

 
 

أن يقول يف غزوة األحزاب نغزوهم واليغزوننا  ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول هللا  : 20س 
ففتح هللا للمسلمني بعدها اجلزيرة العربية ووقع  بعد هذه املعركة ووقع ماقال

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصماقال رسول هللا 
 
 
 

يف آايت    كتب القرآن فلماذا يعاتب نفسه ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 21س 
 كثرية ؟
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أن حيذف  قد كتب القرآن فلماذا مل يستطع ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 22س 
لكن عليك بتغيري  اآلايت اليت ذمت آهلة قريش حينما قالوا له سنؤمن لك

 ؟ اآلايت

 
 

قد اخرتع هذا الدين فلماذا كان يعبد وخيلص  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 23س 
 ؟ ابلعبادة حىت إنَّ قدماه أصاهبا تورم وانتفاخ من العبادة أمام مرأى اجلميع

 

 

كاذابً فكيف يتحقق وعده للمسلمني بفتح  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 24س 
 مصر وبالد فارس والشام ؟
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أْن ينزِّل آايت يف  ملسو هيلع هللا ىلصكيف للقرآن إذا كان قد كتبه رسول هللا  : 25س 
حتمية كفر أيب هلب وأنَّه ) َسَيْصَلى اَنر َذاَت هَلٍَب ( وهو كان يستطيع أْن 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيتظاهر ابإلسالم ليبنيِّ للناس كذب ابن اخيه رسول هللا 

 

 
أن خيربان أبموٍر مستقبليٍة  ملسو هيلع هللا ىلصكيف للقرآن إذا كان قد كتبه حممد  : 26س 

 سنني ؟ غيبيٍة مثل هزمية الروم من الفرس بعد بضع

 

 
أن يعَلم ظواهر فلكيٍة  ملسو هيلع هللا ىلصكان قد كتبه حممد   كيف للقرآن إذا : 27س

وفيزايئيٍة وعلميٍة وجيلوجيٍة وعلوم نباتيٍة وحيوانيٍة مل ُتكتَشف إال ابلزمن 
 احلديث ؟
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ر املسلمني بفتح  ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول هللا  : 28س  إذا كان كاذابً أْن يبشِّ
 قبل مئات السنني من فتحها ؟  القسطنطينية وميتدح جيشها وقائدها

 

 

فكيف خيرب أصحابه أبن عمار بن  كاذب ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 29س 
 استشهاده سيقتل على يد الفئة الباغية وحتق خرب -رضي هللا عنه  -ايسر 

 سنة ؟ 35بعد 

 
 

  -رضي هللا عنه  - ملا قال أبنَّ عمار كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 30س 
ستقتله الفئة الباغية فلو كان كاذابً خلاف أن عمار ميوت موتة طبيعية 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصويكتشف الناس كذب هذا الدين وأنه من صنع حممد 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

  -رضي هللا عنها  -عائشة  أم املؤمنني ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كيف خيرب  : 31س 
ا ستذهب إىل مكان يقال له وادي احلوأب وستسمع نبح الكالب ويتحقق  أبَّنَّ

 سنة ؟ 24ذلك بعد موته ب 

 

 

عاماً مث  30الراشدة  أبنَّ مدة اخلالفة ملسو هيلع هللا ىلصكيف يعَلُم رسول هللا  : 32س 
 يصبح احلكم ملك ؟

 

 

األموال ومكانته  -رضي هللا عنه  -ملاذا ترك أبو حذيفة بن عتبة  : 33س 
واإلسالم وعاش فقرياً ابحلبشة واملدينة رغم أن  ملسو هيلع هللا ىلصبني قريش ألجل هللا ورسوله 

 أابه سيد قريش أنذاك ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

رضي  -اذا قاتل أبو حذيفة بن عتبة كاذابً مل ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 34س 
يف معركة بدر وكان من ضمن جيش  مع املسلمني ضد املشركني -هللا عنه 

 املشركني أابه وعمه وأخيه ؟

 

 

غراٍض شخصيٍة ملاذا مل هذا الدين أل اصطنع ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 35س 
يوافق على عرض قريش له حينما قالوا سنعطيك من األموال والنساء 

 ماتريد لكن اترك هذه الدعوة ؟ وامللك
 
 

 -عمه العباس أن يعَلم ابملال الذي تركه  ملسو هيلع هللا ىلصكيف لرسول هللا  : 36س  
حينما خرج مع املشركني يف بدر وأسر  عند زوجته مبكة  -رضي هللا عنه 

 وطلب منه الدية ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

قبل انتهاء دعوته رغم  , ملاذا مل يُقتل كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلص إذا كان رسول هللا : 37س 
 والت قتله الكثرية ؟حما

 

 

كاذابً , ملاذا وهو على فراش املوت وصيته   ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 38س 
 كانت ابلصالة واألمورالدينية ومل يوصي إبعطاء أهل بيته احلكم وال األموال ؟

 

 
, ملاذا يقول حنن معشر األنبياء النورث  كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 39س 

 ومل يبقي ألهله من أمواله شيئاً ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

كاذابً فمن أخربه ابحلديث الذي دار بني  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 40س 
 ؟  زوجاته يف قصة شرب املغافري

 
 

 
 - كاذابً فلماذا ندم عكرمة بن أيب جهل ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 41س 

وجاهد حىت استشهد وكان يريد  ملسو هيلع هللا ىلصعلى عداوته للرسول  -رضي هللا عنه 
 يف بدر ؟ تعويض مافاته رغم أن أابه قتله املسلمون

 

 

 -كاذابً , فلماذا يفتديه مصعب بن عمري  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 42س 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصيف معركة ُأحد ويستشهد وهو مدافٌع عن الرسول   -رضي هللا عنه 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
على أصحابه آايٍت تعاتبه  فلماذا يتلو كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا كان  إذا : 43س 

 األعمى ؟ حني صدَّ عن

 
 

حادثة كسوف الشمس  فلماذا مل يستغل كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 44س 
أَّنا كسفت ملوت ابنه , ولكنه  -رضي هللا عنهم  -عندما ظن الصحابة 

 ؟  نبههم إىل خطئهم

 
 

 
كاذابً فلماذا اليوجد تشابه لغوي بني القرآن  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 45س 

 واألحاديث ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
 

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

 

 

املشركني الذين  ملسو هيلع هللا ىلصكاذابً ملَ ملْ يقتل رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 47س 
 اتلوه وقال اإلسالم جيبُّ ماقبله ؟عادوه وق

 

 

وحشي وهند بنت عتبة   كاذابً فلماذا سامح ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 48س 
  -رضي هللا عنه  -حينما أعلنا إسالمهم وهم قتلوا عمه محزة بن عبداملطلب 

 ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
 

كاذابً فلماذا الأيكل من الصدقة والزكاة شيئاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 49س 
 وحيرمها على أهل بيته رغم الفقر ببداية اإلسالم ؟

 

 

 -كاذابً فكيف يغامر ويوعد سراقة بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 50س 
  -رضي هللا عنه  -سواري كسرى وسراقة  أبنه سيلبس  -رضي هللا عنه 

 معرض للموت أبي حلظة ؟

 

 
 

مليار مسلم من  2كاذابً فلماذا اتبعه قرابة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 51س 
 مليار ؟ 6أصل 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 
رضي هللا  -كاذابً فكيف خيربان أن احلسني  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 52س 
عام يتحقق ماقاله  52حفيده سيقتل على شط الفرات وبعد أكثر من  -عنه 

 ؟

 

 

كاذابً فلماذا مل ميتدح ابلقرآن بناته بدالً من  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 53س 
 ؟  -ا رضي هللا عنه -مرمي ابنت عمران 

 

 

كاذابً ملاذا صدق وعد هللا عليه وظهر دينه  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 54س 
 على مجيع األداين ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 
عام أن يكتب مثل القرآن الذي 1400ملاذا مل يستطيع أحد من  : 55س 

 ؟  ملسو هيلع هللا ىلصمد أنزل على حم

 

 

أمثال مسيلمة   ملسو هيلع هللا ىلصملاذا فشل مجيع من ادعى النبوة بعد رسول هللا  : 56س 
 رسالته ؟ متيفشل وأمل   ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا ريه و الكذاب وغ

 

 
 

املاليني من الناس وأصبح  هكاذابً فلماذا حيب ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 57س 
 اسم حممد أكثر اسم ابلعامل ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 
كاذابً فلماذا غضب حينما قتل أسامة بن زيد  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 58س 
كرر عليه أفال شققت الرجل الذي نطق كلمة التوحيد و    -رضي هللا عنه  -

 عن قلبه حىت تعلم أقاهلا أم ال ؟

 

 
كاذابً فلماذا حيرم نفسه من أساسيات احلياة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 59س 

 ساب والزان والراب ؟عند املشركني مثل شرب اخلمر والتفاخر ابألحساب واألن

 
 

 4كاذابً فلماذا مل يذكر ابلقرآن امسه إال  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 60س 
 مرة ؟ 136وموسى   مرات
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
كاذب فكيف يعلم أن للنجوم صوت طرق و  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 61س 

 والنجم الثاقب ؟ السماء والطارق

 

 

قبلية وهي ستكون ابلتنبؤات املست ملسو هيلع هللا ىلصملاذا كان جيازف رسول هللا  : 62س 
 إن مل تصب ؟ سبب يف هدم اإلسالم

 

 

يف معركة مؤتة وأخرب به أصحابه   مبا حصل ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  كيف علم  : 63س 
 ميال ؟أنَّه يبعد عن املعركه آالف األ رغم الناس  أمام  ابلتفصيل
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
مباهلتهم  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا خاف وفد قوم من جنران عندما أراد رسول هللا  : 64س 

 ؟  وانسحبوا من هذه املباهلة

 

 

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

 

 

 
ف نرى األخبار قبل مبعثه كاذابً فكي ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 66س 

يتناقلوَّنا أحبار اليهود و رهبان النصارى ؛ ألَّنم بوصف كتبهم السماوية أنه 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصسيأيت رسول ابلوصف الذي أتى به رسول هللا 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

رضي  -كاذابً فلماذا نرى علي بن أيب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 67س 
لعلم علي بذلك  فلو كان كاذابً  , ملسو هيلع هللا ىلصوهو الذي رابه رسول هللا  -هللا عنه 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصفلماذا كان من أفضل الناس عبادة وزهداً بعد وفاة رسول هللا 

 

 

رسول هللا كفار قريش من الكهف الذي به  ملاذا حينما اقرتب : 68س 
دعنا َّنرب أو  ملسو هيلع هللا ىلصمل يقل الرسول   -رضي هللا عنه  -وصاحبه أبو بكر  ملسو هيلع هللا ىلص

 إن هللا معنا ؟خاف وهلع , بل قال الحتزن 

 

 

حينما جند آايت كثرية يف ذكر قصص  ملسو هيلع هللا ىلصيستفيد رسول هللا ماذا  : 69س 
 األولني كاملة ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
 23كيف لشخص أميٍّ اليقرأ واليكتب أن يغري اتريخ البشرية يف : 70س 

 سنة فقط ؟
 

 
 

فلماذا يكتب القرآن واحلديث وحيمل  كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 71س 
 نفسه عبء التكلم أبسلوبني ؟

 

 

 تطروين كما ال فلماذا يقول ألصحابهكاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 72س 
 أطرت النصارى ابن مرمي فإمنا أان عبده فقولوا عبد هللا ورسوله  ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
رج وأَّنم كاذابً , فكيف أخربان عن اخلوا ملسو هيلع هللا ىلصلوكان رسول هللا   : 73س 

 عاماً ؟ 30سيخرجون من العراق وحدث ذلك بعد وفاته ب 

 

 

, كيف يستطيع أن يشفي عني علي  صادقاً  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن رسول هللا  : 74س 
 ينما أصابه الرمد وامحرت عيناه ؟إبذن هللا ح –رضي هللا عنه  -بن أيب طالب 

 
 

صادقاً , كيف حتقق مادعا به حينما دعا  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن رسول هللا  : 75س 
                                                                      بكثرة الولد واملال وحتقق مادعاه ؟ -رضي هللا عنه  -خلادمه أنس بن مالك 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
صادقاً , كيف يبشر املسلمني بفتح مصر  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن رسول هللا   : 76س 

  واإلسالم كان يف حالة ضعف ؟

 

 

 -صادقاً , كيف يبشر أم حرام بن ملحان  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن رسول هللا  : 77س 
بركوب البحر واجلهاد فيه وكان اإلسالم ضعيفاً ملاذا مل خيف  -رضي هللا عنها 

 ان به ؟؟ وملاذا حدث ما أخرب   أَّنا متوت قبل ذلك

 

 

كاذابً , كيف يتجرأ أن خيربان أبن علي بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو كان رسول  : 78س 
, فلو مات علي بن  سيقتل ولن ميوت موتة طبيعية -رضي هللا عنه  -طالب 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصموتة طبيعية لكشف الناس كذب الرسول  -رضي هللا عنه  -أيب طالب 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

ا دعا لقبيلة دوس ابإلسالم كاذابً , فلماذا ملَّ  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا   : 79س 
 أسلمت القبيلة كاملة ؟

 

 

صادقاً , كيف يستطيع أن يبارك ابلطعام  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن رسول هللا  : 80س 
 مني ؟القليل ويكفي كامل اجليش يف غزوة اخلندق وأمام مرأى املسل

 

 

كاذابً , كيف خيرب أهل جعفر بن أيب طالب  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو كان رسول  : 81س 
أنه استشهد يف معركة مؤته , فماذا لو رجع  -رضي هللا عنهم  -والصحابة 

أليس سيكون ذلك سبباً يف تكذيب الدين  ومل يُقتل -رضي هللا عنه  -جعفر 
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالذي أتى به حممد 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

ابً كيف علم ابحلديث الذي دار بني عتاب كاذ ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 82س 
رغم أن هذا احلديث مل  -رضي هللا عنهم  -بن أسيد واحلارث بن هشام 

 حيضره غريهم ؟ وملاذا أسلم عتاب بعدها ؟

 

 

يف رسالته عبادة هللا وحده وكان يدعو  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا ابتغى رسول هللا  : 83س 
 الناس لعبادة هللا وليس عبادته ؟

 

 

مل يعرف عليه كذب ابلسابق على نفسه فهل  ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 84س 
 سيكذب على هللا ويصطنع هذا الدين ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

اهتام واحد مشرتك على   كفار قريش على ملاذا مل تتفق اهتامات : 85س 
فمنهم من اهتمه ابلشعر ومنهم من اهتمه ابلكهانة ومنهم من  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

 حجج قوية ؟اهتمه ابلسحر أليس ألنه أتى مبعجزات و 
 
 
 

رضي  -برسول هللا كيف تعرقل سراقة بن مالك  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن حممد  : 86س 
  ملسو هيلع هللا ىلصهو وفرسه وغاص ابلرتاب عندما أراد قتل حممد  -هللا عنه 

 وكان ذلك سبباً يف إسالمه ؟  للحصول على اجلائزة

 
 

ويقرأ وليس أبميٍّ فلماذا مل يكتب  يكتب ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 87س 
مكتوب ؟ فلماذا جعل  عليه القرآن أنزل -عزَّ و جلَّ  -م أن هللا القرآن وزع

 يكتبون عنه القرآن ؟ -رضي هللا عنهم  -العشرات من أصحابه 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

بعد موت أو زوجاته  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ملاذا النرى أحد من أهل بيت  : 88س 
كاذابً الكتشفوا ذلك فلماذا بعد موته  ملسو هيلع هللا ىلصارتدَّ فلو كان رسول هللا  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

 بادهتم وتقواهم وحافظوا على أمور الدين كاملة واتبعوا القرآن والسنةواصلوا ع
 ؟

 
 

كاذابً فلماذا جيعل أهل بيته ابملقدمة دائماً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 89س 
يه وحيثهم على اجلهاد يف سبيل هللا فلو مل ابحلروب وحياربون ابلصفوف األمام

 جعلهم يقاتلون وهو يستطيع أن يرتكهم مبؤخرة اجليش ؟ يكن صادقاً فلماذا

 

صة قد كتب القرآن فلماذا يكتب سورة خمصو  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 90س 
ولإلسالم  ملسو هيلع هللا ىلصابسم عمه أبو هلب وذمه رغم أنه يوجد غريه أشد عداوة للرسول 

 فال جند هلم سور خمصوصة لذمهم؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

قد كتب القرآن فمن أخربه أن أخفض منطقة  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 91س 
ابألرض هي مكان املعركة اليت هزم هبا الروم ومل تكتشف إال بتقدم العلم مبئات 

 السنني؟

 

 

قد كتب القرآن فكيف عِلم أبن للنجوم صواتً   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 92س 
كالطرق كما قالت وكاالت الفضاء احلديثه وسجلت تلك األصوات ؟ هل  

 عام؟ 1400كان له آالت خاصة يسمع مبا يوجد ابلسماء قبل 

 

 

قد كتب القرآن فهل يستطيع شخص واحد  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 93س 
أن يكتب مجيع هذه التشريعات الكاملة واملفصلة اليت يعيش هبا ماليني من 

 قرانً ؟ 14املسلمني عرب 
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قد كتب القرآن فلماذا جعل االستغفار  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 94س 
والتسبيح والدعاء والتوسل هلل كاملة ومل جيعل لنفسه ولو شيئاً بسيط لكي 

 يرفع من نفسه أمام الناس ؟

 
 

كتب القرآن فمن أخربه عن االنفجار قد   ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  95س 
مليار سنة , وتسبب يف ظهور املاليني  13العظيم الذي حدث قبل أكثر من 

 من الكواكب والنجوم ؟

 
 

أبن للبحر  قد كتب القرآن فمن أخربه ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  96س 
ظلمات ويوجد داخل البحر بقع ال أييت هلا ضوء الشمس ويف ذلك الزمان مل 

 يكن إبمكان اإلنسان الغوص ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
قد كتب القرآن فمن أخربه أبن أنثى  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  97س 

 بوت هي من تقوم ببناء البيت دون الرجل ؟العنك

 

 

عام أبن  1400قد كتب القرآن فمن قبل  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  98س 
 احلديد ينزل من السماء ؟

 

 
قد كتب القرآن فكيف خيربان يف عصر ساد  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  99س 

 فيه اجلهل العلمي أبن الرايح هي من تقوم بعملية التلقيح للنبااتت والبذور ؟
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قد كتب القرآن فمن أخربه قبل ظهور  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  100س 
 التلسكوابت أبن الكون غارق ابلظالم وال يصل إليه نور حىت يف النهار ؟

 

 

رضي  -مالذي جعل صفوان بن أمية كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  101س 
 -رضي هللا عنه  -وجياهد يف سبيل هللا جبانب بالل بن رابح  يؤمن -هللا عنه 

من عند  هو ملسو هيلع هللا ىلصالذي قتل أابه يف معركة بدر أليس ألنه علم أن هذا الرسول 
 ؟هللا

 

 

كاذابً مالذي جعل عبدهللا ابن سهيل بن  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 102س 
وهو ابن سيد من سادات قريش أن يرتك أبيه  -رضي هللا عنه  -عمرو 

وجياهد معه وترك  ملسو هيلع هللا ىلص وجيش املشركني يف معركة بدر ويذهب لرسول هللا
 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصاألموال وعاش عيشة الفقراء مع رسول هللا 
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رضي  -كاذابً مالذي جعل خالد بن الوليد  ملسو هيلع هللا ىلص هللالو كان رسول  : 103س 
ويقضي بقية  ملسو هيلع هللا ىلصيذهب من مكة إىل املدينة ليؤمن ابهلل ورسوله  -هللا عنه 

 حياته يف اجلهاد لتعويض مافاته رغم أن أابه ذم ابلقرآن؟

 
 

 -كاذابً مالذي جعل مصعب بن عمري  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 104س 
دخل  حياة الزهد والفقر والشدة , وقد يرتك األموال ويعيش -رضي هللا عنه 
, فلو مل يكون على يقني أنه رسول  وهو يرتدي بردة مرقوعة ملسو هيلع هللا ىلصعلى الرسول 

 ويسلم ؟ ملسو هيلع هللا ىلصمن هللا فلماذا يرتك امللذات وعيشة األغنياء ويذهب حملمد
 
 

 
كاذابً فكيف يشهد على أشخاص أَّنم من  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 105س 

مل يرتدَّ أحد منهم وبعضهم عاش بعد وفاة  ملسو هيلع هللا ىلص أهل اجلنة وحينما توىف الرسول
 عام؟ 60و 50ب   ملسو هيلع هللا ىلصالرسول 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

كاذابً فكيف يبشر الذين معه بفتح خيرب  ملسو هيلع هللا ىلص لو كان رسول هللا : 106س 
حينما قال غدا سيفتح هللا لصاحب الراية رغم أَّنا صعبت عليهم فتحها أايم , 

ذه البشارة وحتقق ذلك فعال , فهل لو كان كاذابً سيجرؤ على أن يقول مثل ه
 ؟

 

 
كاذابً كيف أخرب أن شريويه قتل أابه كسرى  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 107س 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصوحينما حتقق و وجدوه قُِتل بنفس اليوم الذي قال عنه الرسول 

 

 

الدين اإلسالمي حمفوظ  ملاذا  كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 108س 
اليوجد أي دين قبل أو  ابألسانيد املتصلة رغم الفارق الزمين ابلعصر , فلماذا

 بعد اإلسالم حمفوظ ؟
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ملاذا مل نرى أحد من أهل بيعة الرضوان قد ارتدَّ ومات على الكفر  : 109س 
 أليس ألن هللا أثبت بكتابه أنه رضي عنهم ؟

 

 

 
سنة  فقط أن  23يف دعوة استمرت  ملسو هيلع هللا ىلصكيف يستطيع رسول هللا  : 110س 

جيعل املاليني حيبون هذا الدين ويعتنقونه وأنه قال سيكون هذا الدين حىت قيام 
 الساعة ؟

 

 

اسم حممد حىت صار أكثر  ملسو هيلع هللا ىلصمل تكن تعرف العرب قبل رسول هللا  : 111س 
فلماذا دخل قلوب الناس بسبب  اسم ابلعامل انتشاراً , فلو مل يكن من عند هللا

 رسالته الكرمية ؟
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أبناء أيب  كاذابً فكيف يؤمن به اثنان من ملسو هيلع هللا ىلصإذا كان رسول هللا  : 112س 
 هلب وأابهم ذم ابلقرآن أليس ألَّنم عِلُموا احلق ؟

 

 

عاماً  40ملدة  كاذابً فلماذا مل يسجد لصنم ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 113س 
بطفولته يسجد لصنم ولكنه مل قبل مبعثه فلو كان كاذابً لوجدانه حىت وهو 

 اصطفاه ونزَّهه عن هذا الفعل؟ -عزَّ و جلَّ  –يفعل أليس ألن هللا 
 
 

 
قد تعلم الدين من الراهب حبريى فكيف جند  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 114س 

 لنصارى وخمالفتهم ومن يتبعهم ؟ابلقرآن ذم ل
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قد تعلم الدين من ورقة بن نوفل فكيف  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 115س 
وعلم األمور الغيبية وغريها بعد وفاة  استطاع أن يكمل هذا الدين والتشريعات

 ن نوفل ؟ورقة ب

 

 

قد تعلم الدين مع معلمني له أيتونه الغار  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 116س 
فأين هؤالء املعلمني هل من املمكن أن يعلمونه الدين وكتابة القرآن وتنتسب 

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصمجيعها حملمد 

 

 

رضي  -قد تعلم الدين من سلمان الفارسي  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو كان رسول  : 117س 
ليس  ملسو هيلع هللا ىلصان هو الذي حبث عن الرسول فكيف جند أن سلم -هللا عنه 

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

 سنة؟ 13ب  -هللا عنه 
 
 

ه ملاذا الجند تكذيب واحد يف معجزة القرآن فمنهم من قال تعلَّم : 119س 
من ورقه بن نوفل ومنهم من قال تعلمه من الراهب حبريى ومنهم من قال كتبه 

أتى  ملسو هيلع هللا ىلصالرسول ومنهم من قال أن  -رضي هللا عنه  -له علي بن أيب طالب 
هو  -رضي هللا عنه  -الفارسي  مبعلمني ابلغار ومنهم من قال أن سلمان

الذي ساعده بذلك , أليس ذلك بدليل على أنه اليوجد هلم حجة على 
 تكذيب معجزة القرآن؟

 
 

يقتل كاذابً فكيف خيرب املسلمني أبن من  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا :  120س 
اخلوارج سيكون احلق معه يف معركة صفني اليت جرت يف خالفة علي بن أيب 

 بتلك املعركة وأَّنا طائفتني ؟  ملسو هيلع هللا ىلصفمن أخرب الرسول  -رضي هللا عنه  -طالب 
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كاذابً كيف يتوعد عقبة بن أيب معيط أبنه  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 121س 
رغم أن اإلسالم يف ضعف , وعقبة   سيقتل صرباً وبعدها بسنوات حدث ماقال

 كان من كبار سادات قريش؟

 

 
برسول من هللا كيف جند أن زوجة عقبة بن أيب  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن حممد  : 122س 

وت وترتك زوجها الكافر ومت ملسو هيلع هللا ىلصمعيط )أروى بنت كريز( هتاجر إىل رسول هللا 
 على اإلسالم رغم أن املسلمون قتلوا زوجها ؟

 

 
برسول من هللا كيف جند أن أم كلثوم بنت  ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن حممد  : 123س 
ن ابهلل ورسوله هتاجر مبفردها من مكة إىل املدينه لتؤم -رضي هللا عنها  -عقبة 
فلماذا ذهبت حلياة الزهد وتركت أهلها وماهلا وخدمها رغم أن املسلمون  ملسو هيلع هللا ىلص

 قتلوا أابها ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

رضي  -كاذابً مالذي جيعل الوليد بن املغرية  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 124س 
يهاجر لرسول هللا رغم أن أابه ذم ابلقرآن ورغم أن املسلمون  -هللا عنه 

يف معركة بدر ورغم أن قريش حبسته عدة سنوات ليكفر ابهلل ورسوله  أسروه
 مل يكفر ؟ فلماذا  ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

كاذابً فلماذا جند هرقل وهو عظيم الروم  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 125س 
يقول ) لو كنت عنده  ملسو هيلع هللا ىلصمد بعد عدة أسئلة سأهلا أبو سفيان عن الرسول حم

 وقال أنه سيصل إىل موضع قدمي ؟ ملسو هيلع هللا ىلصلغسلت عن قدمه ( يقصد رسول هللا 
 
 
 

كاذابً فلماذا حينما مسع النجاشي ملك  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 126س 
 القران الكرمي بكى وآمن به ؟ احلبشة بعض من آايت
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كاذابً فلماذا مل جيعل كل كالمه قرآان من  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 127س 
 عند هللا أو جيعل القرآن واألحاديث كالمه كامالً وذلك أسهل عليه ؟

 

 

كاذابً فلماذا مل جيعل كالم هللا احملفوظ الذي  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 128س 
ال حيّرف منسوابً إليه ؟ وملاذا مل جيعل األحاديث اليت قاهلا مل جيعل هلا حفظ أو 

 ال حتّرف ؟

 

 

كاذابً فكيف جعل هنالك حديث قدسي  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 129س 
 ونسبه هلل تعاىل فلماذا مل يكتفي أبحاديثه فقط؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
كاذابً فلماذا نراه مل يغضب لنفسه يوماً  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : : 130س 

 هلل يف أمور الدين فقط؟ وإمنا كان يغضب

 

 

كاذابً فلماذا مل يبتغي الدنيا وعيشة امللوك  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 131س 
 والرفاهية و نراه ميوت ودرعه مرهون ليهودي بثالثني صاعاً ؟

 

 

 
كاذابً فكيف مسح رجل يهودي البنه أن  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  لو كان : 132س 

 وهو على فراش املوت؟ ملسو هيلع هللا ىلصيسلم ويتبع حممد 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

كاذابً فلماذا نراه فرِح ومحد هللا حينما أسلم  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو كان رسول  : 133س 
غالٌم يهودٌي وهو على فراش املوت وقال احلمدهلل الذي أنقذه من النار رغم 

 لن يستفيد منه ؟ ملسو هيلع هللا ىلصأن رسول هللا 

 

 

:  يتلو على الناس هذه اآليتني كاذابً فكيف ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 134س 
َرَشًدا ( وقال ) ُقْل اَل َأْمِلُك لِنَـْفِسي نـَْفًعا َواَل   َأْمِلُك َلُكْم َضرًّا َواَل ) ُقْل ِإيّنِ اَل 

 َضًرا ِإالَّ َما َشاَء هللا( ؟
 

 

لمني أبن بعد معركة يبشر املس كاذابً فكيف ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 135س 
 األحزاب لن تغزوهم قريش وسيغزوَّنم املسلمني ؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 
 

أخرب أبن الفنت لن تظهر يف  كاذابً فكيف ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 136س 
 ؟ -رضي هللا عنه  –خالفة عمر بن اخلطاب 
 
 

 
رضي  –فكيف خيرب عثمان بن عفان  كاذابً  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا   لو كان : 137س 

 أبن اخلالفة سيحصل عليها وسيقاتلونه عليها ؟ -هللا عنه 

 
 

كاذابً فلماذا مل نلقى يف خطبة الوداع  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 138س 
ناصب وكانت هذه اخلطبة شيء من وصياته على أهله ابملال أو امل ملسو هيلع هللا ىلصللرسول 

 ؟ دينية
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 

كاذابً فكيف عِلم مبوضع السم , اليت  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 139س 
 يف يوم خيرب ؟ وضعت له اليهودية

 

 

ابلسم يوم خيرب كما مات بعض من  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا مل ميت رسول هللا  : 140س 
ُ  الذين أكلوا -رضي هللا عنهم  -الصحابة  معه أليس ألن هللا قال : ) َواَّللَّ

 ؟ (  يـَْعِصُمَك ِمَن النَّاسِ 

 

 

فكيف مل  رسول من عند هللا وتكفل هللا حبفظه ملسو هيلع هللا ىلصلو مل يكن حممد  : 141س 
 يستطع غورث بن احلارث قتله وسقط سيفه؟
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

ذا مل ينجح من هللا تعاىل فلما ملسو هيلع هللا ىلص لو مل يكون رسول هللا حممد : 142س 
 ابلعقبة؟ املنافقني يف قتله

 

 

كاذابً فلماذا خاف وفد جنران من مباهلة  ملسو هيلع هللا ىلصهللا لو كان رسول  : 143س 
 وختلفوا عن ذلك ؟ ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 

 

كاذابً فلماذا نرى بعضاً من أعدائه من  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا لو كان  : 144س 
 ميتدحون صدقه وميتدحون أمانته ؟  ملسو هيلع هللا ىلص املستشرقني الذين قرؤا عن رسول هللا

 
 

كاذابً ملاذا نرى الوليد بن املغرية وعتبة بن  ملسو هيلع هللا ىلصلو كان رسول هللا  : 145س 
 ؟ اع القرآنقد أتثروا عند مس ربيعة 
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 أسئلة تفكرية للملحدين

 

 

 أسعد بتواصلكم

 حممد بن فوزي الغامدي
  

   
  

0556214555     

  

 
 

 

 

 

 

 

m00hammad10 

mohammad_122@hotmail.com 


