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 کنفرانس:

 

 نقد کتاب وهم الحاد 

 

:با موضوع  

وجود دارد دارن اسمیتآیا دانشمندی به نام   

اسماعیل بصری داحم اثبات دروغگویی امام کذاب  

 

 

 

 توسط:

دکتر غالمی سرکار خانم  
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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

یبسم رب المهد  

عرض سالم و ادب محضر آقا امام زمان عج، قطب عالم امکان با  

و کاربران محترم گروه نهایبزرگوار ، ادم دیاسات هیبا عرض سالم حضور محترم کل و  

 یو علوم سلول کیبا علم ژنت سمینیو نئودارو سمینیدارو هیاله خواهد آمد قضقنبود چرا که همانطور که در متن مالزم  یر علمظکتاب از ن نینقد ا

 احمد یکنند و برخالف ادعا یرد شده را مطرح م هیفرض نیعوامانه و ملحدانه هنوز ا یدگاههایامروز کامال رد شده است و امروز فقط د یملکول

ما چاپ  یشاهد بر مدعا نیوارد نکرده باشد و مهمتر هیفرض نیبر ا یکه اشکال افتی توانیجهان نم یجا چیرا در ه یدانشمند چیه یهمبوش

جهان یمجله پزشک نیخلقت در معتبرتر شیدایپ هیدر توج سمینینئودارو یبا عنوان ناکارامد یمقاله ا (Nature ) با توجه  کنی(، ل1باشد) یم

کرده و به  یکپ یرعلمیغ یتهایسا یگاه یمطالب را از کتب، مقاالت و حت یعوامانه به طرح موضوع پرداخته و عمده اریکتاب بس نیا نکهیبه ا

خواهد شد،  انیموارد ب نیاز ا یها کال باطل شده و شرح مختصر هینظر نیعلم امروز ا شرفتیپرداخته که با پ نیریسا اتینظر نیبه تدو ینوع

ردیباشد که مورد استفاده حق طلبان قرار گ میکن یرا ارائه م فیکتاب سخ نیساده نقد وارد بر ا زبانلذا با   

رسدیبه نظر م یذکر چند نکته ضرور انیم نیا در  

کتاب نامبرده شده  نیا یسندهیکه از او به عنوان نو یبصر یهمبوش لیکتاب انست که شخص احمد اسماع نیاز موارد مهم در خصوص ا_ ۱

عراق ، به  هیفرقه در بصره و ناصر نیو در ضمن شورش ا یالدیم ۲۰۰۸است، بنابر گزارشات و شواهد مذکور توسط استخبارات عراق در سال 

بر  یمبن یو شاهد لیگونه دل چیه یفرقه از آن زمان تاکنون قادر به ارائه نیانست که اتباع ا زیمطلب ن نیا ینیع لیاست . و دل دهیهالکت رس

اندخود نبوده یسرکرده اتیح  

بوده  ینازل از سواد و درک و فهم علم اریدر حدّ بس یتیو شخص یعلم ثیاز ح شناختند،یکه در گذشته او را م یشخص به شهادت افراد نیا_ ۲

بشدت ناتوان  زیقران ن اتیدر قرائت ا یکه حت یینبوده است . تا جا زین یو بدون غلط به لسان عرب غیو بل حیقادر به تکلم فص یکه حت یتا حد

 نیی کوتاه قران چند هیچند ا انیاو موجود بوده و توسط اتباع او  نشر شده است که در م اتیاست که از زمان ح ییصوتها زیو شاهد ان ن ستا

زندیاز او سر م یدیو تجو یغلط فاحش اعراب ! 

فرقه که منجر به انشقاق و  نیاز سران ا یبرخ یناد منتشر شده از سوها و اسکتاب انست که بنابر گفته نیو مهم در خصوص ا ینکته اساس_ ۳

و   یبصر یو نه احمد همبوش باشدیم یمسرور المغرب قیکتاب مذکور شخص دکتر توف یسندهیفرقه شده است ، نو نیا انیدر م یچند دستگ

که از سران فرقه مذکور  یمغرب قینموده است ! توف زیکتاب ن نیبر  ا یسیمثال اقدام به مقدمه نو ،یردگم کن یشخص به زعم خود برا نیهم

 شتریو شهرت ب شتریفروش ب یو برا  نیفرقه و همچن تیتقو یو سپس برا کندیم یکتاب را به جهت نشر و کسب درآمد جمع آور نیا باشدیم

دینمایمنتشر م یاحمد بصر یعنیامامت ،  یفرقه و مدع نیا سی( آن را به نام رئیکتاب از لحاظ علم نیا ازلآن )با توجه به حدّ ن   

 

کرد میتقس ریتوان به طور خالصه به صورت ز یکتاب را م نیاشکاالت وارده بر ا اما  

یعلم دیجد نیو براه اتیواضح با علم روز و نظر اریتناقضات بس  1-   
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 یکه از نظر علم ی. و طرح موارددیایبه کار م زیخبر از همه چ یو استحمار مخاطب ب یبیکه تنها جهت عوام فر یکذب یادعاها انیب_2  

 زیرا ن یگریاساس د یب یها یریگ جهیشده است ! و بر اساس انها نت یاثبات علم کندیشخص ادعا م نیقرار نگرفته اما  ا دییهرگز مورد تا

دینمایمطرح م  ! 

علم و امامت  یبر ابطال ادعا لیدل نیامامت . که خود باالتر یمدع نیا یاز سو دیجد یعلم لیاستدالل و برهان و دل کی یعدم وجود حت_3

باشدیکذاب م یمدع نیا  

گرید سندگانیاز منابع و نو اتیکردن اطالعات و نظر یو کپ  یسرقت علم_4   

و  ستیکتاب چ نیا یبودن و نواور عیبه بد:جن میسوال کن یمغرب قیتوف یعنیکتاب  یواقع سندهی. و بلکه نو یالزم است از احمد همبوش نجایا

استکه  سندگانینو ریاز سا یکپ زیاستدالالت اورده شده ن یاست و حت یبردار یتمام موارد ذکر شده کپ یبه علم اضافه کرده؟ وقت یزیچه چ

ندارد و  ییآشنا زین نینو یثبت نکرده قطعا با مطالب علم نهیزم نیدر ا یمقاله علم کی یحت یرود وقت یهم از او انتظار نم نیاز ا شیبالبته 

بلکه علم روز به وضوح آنها را رد کرده است نیرود که نه د یم ییزهایسراغ چ . 

اوست. چنانچه در  یبر جهل صاحب کتاب و بطالن مدعا گرید لیدل زین شیعلم در اظهارات خو یامامت و مدع یمدع نیشک و تزلزل ا_5  

 جهینت یثابت نشده و حت یعلم اتینسبت به نظر  اتیمحتمالت و ظن انیکتاب به وضوح به اظهار شک و تزلزل و ب نیفحات ااز  ص یاریبس

.پردازدیم وداساس خ یب یها یریگ  

 

 یکار کرده و مطرح هست و حت یدر رشته ا یاندکرو که  یفرد یعلم کار و رزومه میتونیبدم که چطور م نیدر مورد ا یحیمن اول توض

.میرو سرچ کن ستیدانشمند هم ن   

.است سرچقابل  یحتما به راحت شیعلم یکه دانشمند باشه و رزومه کارها نیچه برسه به ا گهید  
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داشته باشند به  یا نهیمقاله در زم کیکرده باشند و  یقاتیکه کار تحق یافراد یو حت  یامروزه اسم تمام دانشمندان و افراد مطرح در هر رشته ا

سرچ  وهستند ر کیبرجسته در رشته ژنت دیاسات که از یمیدکتر احمد ابراه یآقا اسم نجایقابل سرچ است مثالً ا تهایسا ریدر گوگل و سا یراحت

که مقاالت و  شانیا یعکس و رزومه علم دینیب یطور که مرا هم به سرچم اضافه کردم همون کیداشت ژنت جینتا یادیکردم چون تعداد ز

.کتبشون داخلش هست سرچ شد  

 

بود انیجر نیباز هم میهم سرچ کرد ینیحس یمصطف دیس یاسم آقا   

...داره یدسترس تیقابل دینیب یکه م یهم در صفحه ا شانیو تمام مقاالت و کتب ا میسرچ کرد ما  

 

 یچه داخل یچه خارج یو کال اسم هر فرد

نوشته باشه  یا نهیمقاله در زم کی یکه حت

مقاله اش رو همراه با عکس  دیرو  سرچ کن

...ارهیو مشخصاتش م  

 یدوستان به نظر شما  دانشمند به ک خب

؟گنیم  

 یا نهیمقاله در زم کی یکه حت یه کسب

؟؟؟گفت دانشمند شهیننوشته م  
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دیکن یفرد به دست آمد را مشاهده م نیه از اک یا افتهیتنها  میرا در گوگل سرچ کرد تیما ابتدا دارن اسم  

نداشت یو نه کتاب یرزومه و نه مقاله ا نه   

تخصص ندارد یحت یاضیو نه ر یمیش در نه و است اعصاب یبود که تخصصش جراح مارستانیب کیپزشک شاغل در  کی  

...امد یاو همراه مقاالت و کتبش م یدر رزومه علم دیاگر داشت با که  

 

 

...میاسم او را سرچ کرد ییکایدانشمندان آمر تیخاطر کاربران در سا نانیاطم یسپس فقط و فقط برا  

ندارد وجود ییکایدانشمندان آمر نیدر ب یشخص نیچن دیکن یچنانچه مشاهده م  
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خاطر  نانیاطم یو تنها برا ستیدانشمند ن میننوشته صد درصد مطمئن بود یمقاله ا ایکتاب  چیفرد ه نیا نکهیبا توجه به ا البته

  ...دیسرچ کن دیتوانیم دیهر کدام بخواه زانیکه البته شما عز میسرچ را انجام داد نیمخاطبان ا

 

...است احمد مبلغان از اسمیت دارن که کنند می اعتراف اینجا دوستان کنید دقت  

 

 

 

 

 



www.almonqez.org                                                                                                          جموعه المنقذالعالمیم  

هست ریاضیدان و دان شیمی هست پزشک آنکه بر عالوه فرد این کنند می ادعا اینجا  در و  

 او تخصص و کنید سرچ را فرد این اسم میتونید شما محضه دروغ این

...ببینید را  

 که کردند اعتراف خود اینها مستندات این ارایه از بعد که اینه جالب

دانشمند است. کنند نمی ادعا جدیدشان نوشته در و کیست اسمیت دارن  

 

 اعصاب و مغز جراح گفتند و پرداختند او معرفی به پیش روز چند از

 دارن جدید معرفی در آنها از اثری و خوردند را ادعاهایشان این و است

نیست اسمیت  

 

کردند حذفش جدیدشان معرفی در و نبود که است دانشمند گفتند اوال  

شد حذف هم این جدیدشان معرفی در که نبود ریاضیدان دوما    

نیست کمی اعترافات اینها  

 دنبال عوامفریبی با اینها که باشند متوجه بزرگوار کاربران امیدواریم و

 و کنند می تفحص کاربران اینکه از غافلند و هستند آنها شعور به توهین

پذیرند نمی دانشمند عنوان به را درمانی پزشک هر تحقیق بدون  

اند داده نسبت اسمیت به را اضافه هایتخصص این چرا اینکه اما  

 او تخصص در الحاد وهم کتاب در وجود خزعبالت که دانند می چون

کند نظر اظهار آن مورد در که نیست او تخصص در و نیست  

 

چیست؟ ماجرا این واقعیت اما  

 

اسمیت سهیال و اسمیت دارن  

 انجام را کار این.... و پول و تطمیع با که هستند کتاب این مترجمین مغربی توفیق همراه به  (اسمیت دارن همسر یا خواهر)

...اند کرده اقرار ترجمه این به خود البته و اند داده  
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 اصال او خود اعتراف طبق حالیکه در آورده ایمان احمد به الحاد وهم کتاب خواندن خاطر به اسمیت دارن کنند می ادعا اتباع

 پول که دلیل این به حداقل( مغربی توفیق مثل) شده قطعا که نشده تطمیع اگر حتی هم اسمیت دارن بلکه نیست اینطور

است گرفته اسمیت سهیال همراه به ترجمه جهت هنگفتی  

 و دیدم خوابها یکسری آنجا رفتم مکه به بعد شدم مسلمان اول من کند می تصریح فرد این خود که است این مهم بسیار نکته

او گفتار صحت فرض به کنید دقت آورد می ایمان بعد و(  احمد اتباع) کردم صحبت فردی با و آمدم که شد مقدمه خوابها آن  

 به آورده ایمان خواب با اسمیت دارن پس احمد، جهل معجزه این خواندن اساس بر نه بوده خواب اساس بر فرد این ایمان

الحاد وهم کتاب خواندن با نه احمد  

نیست او تخصص در کتاب این کجای هیچ و هست اعصاب جراحی زمینه در تحصیالتش اصال چون  

 رادیو با رادیویی مصاحبه در خودش که باشد کرده ترجمه اسمیت سهیال همراه به را آن هنگفت ای هزینه گرفتن با اینکه اال

(میشود اداره احمد اتباع توسط رادیو این) بشریت منجی  

کرده اعتراف آن به  
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 اوال

.نشینند می او نقد به همکارانش و دانشمندان قطعا �🤥�اوردم ایمان خواب با که بگوید چیزی چنین علم صاحب یک اگر  

 دوما

نیاورد ایمان کذاب احمد به کتاب این خاطر به فرد این اتباع ادعای برخالف شد اثبات  

 هیچ بدون کند تأیید را او که نیست عجیب و کند می کار احمد کتب ترجمه تیم در او دهد می نشان مطلب همین سوما

...کتاب مطالب به نسبت علمی صالحیت  

 

 در نظر اظهار تخصص بلکه نیست دانشمند  تنها نه فرد این که عقالنی کامال ادله با کردیم اثبات ما صورت هر در دوستان

ندارد را اشکال از پر کتاب آن مورد  

نکنند توهین خود شعور به حقایق این گرفتن نادیده با هم باز اتباع امیدوارم   

کردند اثبات را ما حرفهای تمام داشتند اسمیت از که جدیدی معرفی در الحاد وهم گروه در احمد اتباع خود که چرا  

 

خودشونو... کذب البته و  

 

التوفیق هللا من و  

 

 والسالم علی من اتبع الهدی
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