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املبني أعاله يف نقاط وهذا العرض ال يعين أي تبين ألفكاره ال من قبل املرتجم وال من ما ستقرؤونه فيما سيأيت هو عرض خلالصة الكتاب 

 قبل إدارة معهد املعارف احلكمية.
 

 خالصة الكتاب
 

  . دين الال لصاحل الزمن مع شعبيته تراجعت لذلك الدين باسم الفظائع من الكثري الغرب، حصلت يف .1

 .احلداثة مع ويتناىف بدائيا   البعض يعتربه قدمي تارخيي مفهوم اهلل ألن .2

 : يعترب الكاتب أنك كقارئ لكتابه اليوم تعيش إحدى احلاالت الثالث اآلتية .3
 .حياتك يف فرق أي حيدث ال اهلل وكأن العيش خالل من ذلك عن وتعرب حقيقي اهلل بأن تقبل ال: اإلميان عدم -أ
 . إميان بأنه األمل هذا عن وتعرب حقيقي اهلل بأن تتأمل: اإلميان -ب
 .دوما حاضر وكأنه وتعيش حقيقي اهلل بأن شك أي لديك ليس(: اليقني) املعرفة -ت

 
 

هذا الكتاب أنه ميكنك االنتقال من عدم اإلميان إىل اإلميان ومن مث إىل اليقني من خالل الفهم احلقيقي لكل مرحلة فحني  يقرتح .4
تفهم كل نواحي عدم اإلميان ميكنك أن تبقى ضمن دائرته أو تنتقل للدائرة األعلى.  و حني تكتشف كل نواحي اإلميان ميكنك 

نك الروحي أو االنتقال إىل ما هو أعلى. و حني تعرف اهلل تكون كأنك اكتشفت واقع "دوران فعل األمر عينه، القبول به كميدا
 األرض حول الشمس" ، فتزول كل اخلرافات السابقة.  

 
تصورنا الذايت هلل كذات موجودة ولكن  نتاجهي  " و1.0بنسخة  اهللالكاتب أن البشر يدركون اهلل بنسختني. األوىل هي " يعترب .5

 :وأهم خصائص هذه النسخةكالصالة والدعاء   اتصال بيننا وبينها سوى يف حاالت حمددةليس هناك 
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 .واحلضارات اجملتمعات ونشكل األرض نعمر أن يريدنا اهلل .3
 

 . رحيم غفور اهلل .4
 

 .اإلهلام مصدر اهلل .5
 

 واملرشد األخالقي. امللهم  اهلل هو .6
 

 .يفيض بالوجود على سائر املخلوقات  اهلل .7
 

 
 
 
 
 

بشكل دائم ومستمر وأهم  حتقيق االتصال معهعلى  ا  " فهي اإلدراك البشري هلل بطريقة جتعل اإلنسان قادر 2.0 نسخةب اهللأما " .6
 خصائص هذه النسخة:

 
 مما هو أكرب منك. وأن تصب  جزءا معىن أن تسلم أمورك هلل معها ختترب .1

 
 تؤدي ملستوى أعمق من العالقة وتغري فيك فرتى سبب وجودك وماهية أهدافك. املطلق جتربة التسليم .2

 
 .الذوبان يف اهلل .3

 
كتب ريتشارد   2006سنة . Richard Dawkinsرموز الفكر اإلحلادي ويف مقدمتهم ريتشارد داوكنز  صراحةينتقد الكاتب  .7

ووجهه جلمهور حمدد وهو كل من يتبع دين آبائه ولكنه غري مقتنع به ويريد  The God Delusion داوكنز كتاب "وهم اهلل"

http://play.google.com/books/reader?printsec=frontcover&output=reader&id=6VeYAwAAQBAJ&source=books-notes-export&pg=GBS.PT26.w.2.1.16


اخلروج منه ويشعر بعدم القدرة على ذلك. وقد قدم نفسه على أنه يطور روح اإلنسان وحيارب ألجل احلريات. وقد قال يف 
ك تقف بفخر العكس، هو أمر جيعل. بل على ليس باألمر الذي يستدعي اعتذارا   الصفحة األوىل من كتابه: "أن تكون ملحدا  

ليس من الصعب حتديد املشاكل واألخطاء يف كتاب "وهم اهلل". إال أن الكثري أنه  Chopraوقد رأى شوبرا وتنظر إىل األفق". 
من القراء أعجبوا به ألسباب نفسية حبسب رأي شوبرا حيث يطمئن داوكنز املشككيني بوجود اهلل فيؤكد هلم عدم وجود أي سبب 

ني يؤكد هلم أهنم يقفون على مشارف عامل ليعيشوا الشعور بالذنب أو التشويش أو الضياع أو الوحدة. ويرفع من معنوياهتم ح
 جديد أفضل من أي عامل تسوده الروحية. 

 
فضها أي عقل راج  حبسب داوكنز، ملاذا قضى أينشتاين وقتا  وهو حياول إجياد مكان هلل ولكن إن كانت فكرة اهلل رجعية لدرجة ير  .8

يف العلوم اجلديدة الذي كان رائدا فيها؟ وملاذا مل يعترب أن "العلم ال جيتمع مع الدين"؟ أليست نظرة أينشتاين بأعمق من داوكنز؟ 
 مبن علينا أن نثق؟ كلها أسئلة يطرحها الكاتب.

 
ويتحدث الكاتب عن أينشتاين فيقول أنه على عكس ما قاله داوكنز يف كتابه حيث صرح أن أينشتاين كان ملحدا، فإن أينشتاين   .9

 1929كان مهتما بروح الدين الذي اعتربه أساسيا يف حياة أي إنسان. يقول أينشتاين يف إحدى اجللسات اخلاصة يف برلني سنة 
يف مذكراته اليت نشرت حديثا: "حاول أن خترتق بكل أدواتنا احملدودة  Walter Isaacson وفق ما ينقل والرت إسحقسون

 انني والعالقات القابلة للتفكيك، يبقى هناك شيء خفي وغري ملموس وغري قابل للتفسري.أسرار الطبيعة، وستجد أنه وراء كل القو 
 ومن أقواله أيضا: "إن ميل البشر حنو الدين ليس صدفة بل يثبت أن هناك سبب جوهري لكل الوجود". 

 
شتاين ختلى عن اإلميان املسيحي واليهودي يف املرحلة املتوسطة من عمره إال أن إجابته يف عمر اخلمسني ينصحي  أن أ  .10

كانت: "ال أحد يستطيع أن يقرأ اإلجنيل دون أن يشعر بالوجود الواقعي   عليه السالم النيب عيسىاورين حني سأله عن ألحد احمل
لوءة ذهذا القدر من احلياة". وميكن لنا أن تختصر ليسوع. شخصيته تنبض يف كل كلمة. ال ميكن ألي قصة خرافية أن تكون مم

مفادها: "أن نستشعر ما هو خلف أي جتربة والذي ال ميكن اإلحاطة به بعقولنا،  1930فكرته عن التدين يف عبارة له قاهلا سنة 
ذلك الشيء الذي يصلنا منه اجلمال والرفعة بشكل غري مباشر، هذا هو التدين". هذه العبارات حبسب شوبرا تفت  الطريق حنو 

 نظرة واسعة ومتقبلة للبحث عن الروحية. 
 
 دث بإسهاب عن األخطاء يف نظرته اليت ميمكن تلخيصها باآليت:يعود الكاتب إىل داوكنز ليتح  .11

 
 يهاجم داوكنز بإحلاده الشكل التقليدي الكنسي من اإلميان وكأنه األوحد.  .1

 
 يعتقد بعدم وجود مصدر ذكي للكون. ووجود كون عشوائي ال يفسر ظهور احلياة الذكية. .2
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