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 متهيد: 
ال ختطئ عني البصري اليوم ما مير به املسلمون من عواصف شبهاتية تشكيكية جارفة  

                                                                         صول دينهم وفروعه، من أعداء دينيني والدينيني بل ومذاهب وفرق وطوائف مبتد عة،  حول أ
                                                                            كلها تصو ب السهام حنوه، وال يكاد يسل م من نباهلم أصل من أصول الد  ين اإلسالمي وال 

 معتقد من معتقدات أهل السنة.
رائكهم  وزاد الطني بلة أهنا أصبحت تصل إىل األذهان طوعا أو كرها وهم متكئون على أ

 فضال عن املتطلعني أبعناقهم إىل الشاشات املتطفلني على موائد الشبهات 
 بدافع الفضول اترة وحب االطالع والتعلم اترات!  

                                                                              وأمام هذا الطوفان اهلائل افرتق الناس يف التعامل مع هذه الش ب هات، وطفا يف الساحة  
                              التعامل مع الش ب هات؟ وكيف                                                      تساؤل مهم ، وهو: كيف كان منهج السلف وأئمة الد  ين يف

 واجهوها؟ وما هو املنهج األمثل يف الوقاية من أدراهنا ونفثاهتا؟  
 هل نقدم عليها ونعري ما فيها من فساد؟ 



 أن حنجم عنها ملا يف ولوجها من إفساد؟ 
 

 هدف الكتاب:  
 تطبيقية. أتصيل قواعد وأسس التعامل مع موجة الشبهات املعاصرة مع مناذج 

 
 اخليوط الناظمة للكتاب:

 وفيها بيان هدف الكتاب وأسباب أتليفه وخطته العامة. املقدمة:
 ، وفيه:                                             القسم األول: أتصيل قواعد التعامل مع الش ب هات

 ، وفيه:                                       آليات التعامل مع الش ب هات والرد عليهاأوال: 
 .أتصيل احلق ومعرفته بدليله مطلب مقدم على كل مطلب( ۱)
 . ( أمهية البدء بنشر احلق والدعوة إىل التوحيد وغرس العقيدة يف النفوس2)
 .                                                      األصل عدم التعر ض للشبهات والبعد عنها خشية االفتتان هبا( ۳)
                                                                 ( اإلميان أبصول اإلسالم ليس متوقفا على رد  كل ما يثار حوهلا من شبهات.4)
 . ( ال حيملن أحدكم حسن الظن بنفسه على املخاطرة بدينه 5)
                                                         ( إذا شاعت الش بهات وانتشرت فال مفر من مناقشتها ونقدها.  6)
 ( االشتغال ابلدفاع عن أصول اإلسالم ورد الشبهات حني ذيوعها من أجل القرابت.1)
 . كوت زمن قوة انتشار الشبهةس إنكار السلف على من أمر ابل( ۸)
 على ما انتشر واحتيج إليه.                                                    النهج القرآين يف معاجلة الش بهات عدم تتبعها وإمنا الرد ( ۹)
 ( أال يذكر الشبهة إال معقبة بكشف عوارها.10)
 .صفات املنتصب للرد على الشبهات ( ۱۱)



إطاللة على تكرار الشبهات وقدم  ،اجلمود الفكري لدى مثريي الشبهاتاثنيا: 
 أصوهلا وإن حدثت أساليبها.  

 مجود مثريي الشبهات يف الوحي. .1
                                 مناذج من الش بهات القدمية املتكررة  .2

 فمن خلق هللا؟ :الشبهة األوىل
 . إنكار املبادئ الضرورية :الشبهة الثانية

 .الشبهة الثالثة: الطعن يف القرآن أبنه قول بشر غري معجز
الطعن يف السنة واالزدراء ابحملدثني، ودعوى أتخر كتابته عن العهد  :لشبهة الرابعةا

 النبوي.  
 .                                                    اخلامسة: انشغال العلماء ابلت وافه وقضااي احليض والنفاسالشبهة 
إطاللة على اتريخ التشكيك وإاثرة الشبهات يف القرن   ،التشكيك سنة ابطنيةاثلثا: 

 الثالث. 
 ال يقوون على إاثرة الشبهات يف األصول احملكمات. •
 من أوائل الفرق املرتبصة للتشكيك يف أصول اإلسالمالباطنية  •
 محدان قرمط ومكر الباطنية به ابلشبهات. قصة  •
 أغطية أرابب التشكيك وإاثرة الشبهات  •

 حيل الباطنية يف الطعن يف اإلسالم وزعزعة عقائد املسلم
 .احليلة األوىل: التفرس
 . احليلة الثانية: التأنيس

 . ، وهو حمل حديثنااحليلة الثالثة: التشكيك 
 .احليلة الرابعة: التعليق

 . الربطاحليلة اخلامسة: 



 . التدليس :احليلة السادسة
 احليلة السابعة: التأسيس. 

 . احليلة الثامنة: اخللع
 .املسخ أو السلخ :               احليلة الت اسعة

 ؟                              فطنة السلف للم غالطات املنطقيةرابعا: 
 ؟                             ما هي امل غ ال ط ات  املنطقي ة  •
                                             مناذج من تعامل السلف مع امل غال ط ات املنطقية.  •

 الشخصنة مغالطة ( ۱)
 . مغالطة تسميم البئر( ۲)
 مغالطة التعميم اخلاطئ.( ۳)
 ( مغالطة اإلحراج الزائفة4)
 .                                 ( مغالطة ليس اسكتلند اي  حقيقي ا5)
 ( مغالطة رجل القش.6)
 مغالطة الرجنة احلمراء. ( ۷)
 . مغالطة احنياز التأييد( ۸)
  .مغالطة االحتكام إىل اجلهل( ۹)
 الدائري. مغالطة املنطق ( ۱۰)
 .مغالطة االحتكام اىل السلطة( ۱۱)
 .مغالطة التضارب ( ۱۲)
 .مغالطة االحتكام إىل الشعبية( ۱۳)
 ( مغالطة املغالطة.14)



 األسئلة املغلوطة مغالطة السؤال املشحون أو السؤال املخادع (  15)
 ما األسئلة املغلوطة؟ •
 أمثلة لألسئلة املغلوطة.  •
 األسئلة املغلوطة. طريقة التعامل مع  •
 أمثلة لألسئلة املغلوطة يف املسائل العلمية. •

 أوال: السؤال اإلبليسي املغالطي.
 .اثنيا: سؤال املريسي لإلمام الكناين

 . اثلثا: سؤال اجلهمي لإلمام أمحد
 اهلند.  رابعا: سؤال بعض مالحدة 

 الفطرة العاصم األهم من الشبهاتخامسا: 
 .حقيقة الفطرة •
 مسات الفطرة. •

 . أهنا كامنة يف النفس ال حتتاج إىل شيء من خارجه( ۱)
 .                                       ( أنه ال حاجة إىل تعلمها والتدر ب عليها2)
 .                               أنه ي ستدل هبا وال ي ستدل  عليها( ۳)
 . ها( أن أحكامها عامة غالبة يف البشرية وهي األصل في4)
 .( أهنا مرحية للوجدان5)
 ( أهنا متسقة مع األذهان. 6)
 . يسرية الفهم مناسبة لكل املستوايت أهنا سهلة ( ۷)
 . أهنا قريبة املأخذ( ۸)
 .أهنا موصلة إىل املطلوب ( ۹)



 . ( أهنا منتهى العلوم وغاايهتا 10)
 قضااي فطرية من الكتاب والسنة. •

 قاعدة التسوية بني املتماثالت وعدم التفريق بينها. سادسا: 
 توظيفات ابن تيمية هلذه القاعدة.

 . يف كل ما خيرب به ما دام ثبت أنه نيبوجوب تصديق كل نيب ( ۱)
 .                                 حجية سنة النيب والرد  على منكريها( ۲)
 .تواتر دالئل نبوة حممد ( ۳)
 .( إثبات الصفات 4)
 . ( اإلميان بنبوة عيسى تستلزم اإلميان بنبوة حممد5)
 .لكل البشرية ملسو هيلع هللا ىلص( عموم نبوة النيب 6)
 . يف ظروف النبوة  ملسو هيلع هللا ىلصالتشابه بني عيسى وحممد ( ۷)
 .ابلعرب؛ ألنه أرسل بلسان عريب ملسو هيلع هللا ىلص نقض دعوى اختصاص النيب حممد ( ۸)
 شبهة إقرار القرآن إبجنيل عيسى ونبوته والثناء عليه. ( ۹)
 . بنبوته ملسو هيلع هللا ىلصعدم بشارة من قبل النيب حممد ( ۱۰)

 أصول الضالل اتباع املتشابه وترك احملكم.  منسابعا: 
 والتشابه يف القرآن الكرمي. اإلحكام •
 .السلف هلذا األصل يف كشف زيف املخالفني  توظيف •
 .ابن تيمية ألصل ضالل الضالني ابتباع املتشابه وترك احملكـم انيب •
 :، ومنهات مع الرد عليهالشبهاالثاين: مناذج من ا القسم
 . الوجه احلقيقي لإلحلاد •
                حيل  حمل  اإلله؟!هل ميكن للعلم التجرييب أن ؛ أتليه اآللة  •



 .أفيون الشعوب.. ليس هو اإلسالم •
                                                         إ ذ ا ك ان  هللا  غ ين  ع ن ا؛ ف ل م  أيم ر َن  ب ع ب اد ت ه؟  •
                                           ه ل  خ ل ق  هللا  الك ف ار  ل يـ ع ذ  هب  م؟! •
                    ملاذا خلق هللا الن ار؟  •
 .                  إن  رمحيت سبق ت غضيب •
 .أشنع اجلرائم تستدعي أكرب العقوابت  •
 .املفرتى عليها اجلزية.. امليزة  •
 .                                          صراع الس لفي ة والتجديد بني احلقيقة واالدعاء •
 .                                                  الس لفي ة املعاصرة وإخفاء اخلالف بني احلقيقة والتزييف •

 وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه.


