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أصول الخطأ في 
الشبهات المثارة 
ضد اإلسالم 

 وثوابته

 الشيخ 

أحمد يوسف 
 السيد

 تــشــجـــير
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 الخطوات الموصلة الكتشاف الخطؤ فً شبهات المشككٌن (1) 

 

 

 

 

 

 

   

التؤكد من معارضة الشبهة لحقٌقة 
 ما تإمن به

التؤكد من وجود دلٌل على الشبهة 
 وأنها لٌست مجرد دعوى

التؤكد من صحة الدلٌل الذي تستند 
إلٌه الدعوى بعد تقسٌم الشبهة إلى 

 دلٌل ونتٌجة 

النظر فً العالقة بٌن الدلٌل 
والمدلول واستبعاد ما ال تحكمه 

 عالقة اللزوم

التؤكد من عدم معارضة النتٌجة لما 
هو أرجح منها فإن ُوجد فالراجح 

 ُمقدم

 التؤكد من معارضة الشبهة لحقٌقة ما تإمن به 

 (مغالطة رجل القش ) 

القول بؤن اإلسالم دٌن وثنً ألن أهل 
 اإلسالم ٌعبدون الكعبة وأحجارها 

لقول بؤن أهل السنة ٌقولون ا
 بعصمة البخارى واألئمة

الواجب فً مثل هذه الشبهات عدم التكلف فً الرد علٌها بل التبرإ من 

 والتلبٌس الذي قام به من اخترعها الصورة المزٌفة وبٌان الكذب

 الخطوة األولى
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 الخطوة الثانٌة 

 

التعامل الصحٌح مع هذا الكالم لٌس بإثبات خطئه بالدلٌل بل بطلب الدلٌل على  

 صحته ممن ادعاه وإال فال قٌمة لهذه الدعوى 

 

 الخطوة الثالثة

 

 التاكد من وجود دلٌل على الشبهة 

 وأنها لٌست مجرد دعوى

ال ٌمكن التؤكد من صحة 
نصوص السنة التً  قٌلت 

 قرناً من الٌوم  14قبل  

اإلسالم دٌن الوحشٌة 
 والتعطش للدماء

 التؤكد من صحة الدلٌل 

الذي تستند إلٌه 
الدعوى وٌكون ذلك من 

 أربع جهات

 من جهة ثبوته

حدٌث تردي الرسول صلى هللا ) 
حدٌث لحوم البقر  -علٌه وسلم 

 (داء
من جهة سالمة اختٌاره 

 من أدلة الباب

االستدالل بآٌة ال إكراه ) 
فً الدٌن على إسقاط 

  -الدعوة إلى هللا 
االستدالل بآٌة إنا كل 

شًء خلقناه بقدر على 
 من جهة صحة فهمه (الجبر فً األفعال 

لكم دينكم ولي  -تفسير النبيذ بالخمر ) 
دين فال يكفرون المنتسبين لغير اإلسالم 

الفهم السطحي لحديث النيل والفرات  -
 (من أنهار الجنة 

 من جهة اعتبار جنسه

 عند صاحب الشبهة 

استدالل الملحدٌن باألدلة )
  -العقلٌة وهم ٌنكرونها 

االستدالل بقصة بحٌرا 
الراهب على التشكٌك فً 

 ( مصدرٌة الوحً 
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 خر فً الحكمكون أحدهما مقتضٌا اآل تالزم بٌن األمرٌنال

خر واألول ٌسمى بحٌث لو رفع أحدهما الرتفع اآل

 مبالملزوم والثانً ٌسمى بالالز

    

وٌكون الرد أٌضاً بالمعارضة 

وهً معارضتها بما هو أرجح 

 منها

وٌكون الرد 

بالمناقضة 

والمنع وهو 

إثبات عدم 

صحة هذه 

 النظرٌات

 الخطوة الرابعة 

   

 التالزملرد مثل هذه الشبهات ٌكفً إثبات عدم 

 بٌن الدلٌل والنتٌجة التً توصل المخالف إلٌها

 

 

 

 الخطوة الخامسة

    

 النظر فً العالقة بٌن الدلٌل والمدلول 

 واستبعاد ما ال تحكمه عالقة اللزوم

االستدالل بحدٌث النهً عن كتابة 
 السنة 

 للداللة على عدم حجٌتها

االستدالل بنظرٌة التطور على عدم 
 وجود الخالق

التاكد من عدم معارضة النتٌجة لما هو أرجح منها فإن 
 ُوجد فالراجح ُمقدم

وسبب ذلك أنه لٌس كل دلٌل صحٌح 
ٌكون قطعٌاً سواء كان عقلٌاً أو 

 شرعٌاً أو تجرٌبٌاً 

االستدالل ببعض النظرٌات الحدٌثة حول نشؤة الكون 
 على عدم وجود الخالق عز وجل 

 وٌكون الرد أٌضاً بالنقض وهو
 إثبات عدم التالزم
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 ( أصول الخطؤ فً االستدالل عند المشككٌن فً اإلسالم2)

 

 

 

 

    

 

(5 ) 

االنتقاء غٌر 
الموضوعً 
من األدلة 

المساقة فً 
 باب واحد

(4 )
توجٌه 

األدلة على 
وجه 

ٌخالف 
 السٌاق

(3 ) 

بناء النتائج 
على ادلة لم 
ُتفهم على 
وجهها 
 الصحٌح

(2 ) 

بناء 
النتائج 

على أدلة 
غٌر ثابتة 
فً نفسها 
أو على 
مقدمات 

 فاسدة

(1) 

إطالق 
الدعاوى 
دون أدلة 

 تثبتها

(10 ) 

عدم فهم 
أقوال أهل 
اإلٌمان 
والسنة 
على 
 حقٌقتها

(9 )
السفسطة 
وانكار 

 الضرورٌات 

(8 ) 

عدم 
اعتبار 
األدلة 

المعارضة 
 الراجحة

(7 ) 

انتفاء 
التالزم 

بٌن الدلٌل 
 والمدلول

(6 ) 

عدم وجود 
معٌار 

مطرد فً 
اعتبار 
 األدلة

ٌقع مثٌرو الشبهات على ثوابت اإلسالم 

فً عدة مغالطات استداللٌة تإدي بهم 

فً النهاٌة إلى الفهم الخاطئ وعدم 

 الوصول إلى نتائج صحٌحة
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 ( خارطة انتشار أصول الخطؤ العشرة 3)

 على أبواب الشبهات المعاصرة

 

   

 

 شبهات مثارة 

 ضد ثوابت الشرٌعة

 شبهات حول السنة النبوٌة

 شبهات حول الصحابة

 شبهات حول اإلجماع

 شبهات حول الحدود الشرعٌة

 شبهات مثارة 

 ضد أصل اإلسالم

شبهات حول وجود هللا وكماله 
 والحكمة من أفعاله

 شبهات حول القرآن الكرٌم

 شبهات حول الرسول 

 علٌه الصالة والسالم

شبهات حول التشرٌعات 
 اإلسالمٌة

 الرد األمثلة أنواع الخطؤ الشبهة
شبهات حول وجود 

هللا أوكماله والحكمة 
 فعالهأمن 

انتفاء التالزم بٌن  -أ
 الدلٌل والمدلول 

ادعاء االستغناء بالقوانٌن 
الكونٌة عن الحاجة إلى وجود 

 هللا عز وجل

وجود القانون تفسٌر 
 ال تدبٌر

* ال ٌوجد تالزم بٌن  شبهة وجود الشر فً العالم
وقوع المصائب 
 وجلووجود هللا عز 

* أراد هللا لهذه الدار 
أن تكون ناقصة وأن 

ٌخلق داراً أخرى 
 للكمال والجزاء

 
 

الشبهات المعاصرة ضد اإلسالم أوالً : 

 وثوابته نوعان

 الشبهات المثارة ضد أصل اإلسالم
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عدم اعتبار األدلة  -ب
 المعارضة الراجحة

بنظرٌة التطور االستدالل 
وتعدد األكوان وبعض 

الفرضٌات العلمٌة الحدٌثة 
   على عدم وجود هللا تعالى

لفت النظر إلى أدلة 
وجود هللا العقلٌة فهً 

 أرجح

 
 
 
 

هللا عبر  التشكٌك فً كمال
سإال لماذا ُخلقنا ولماذا أُمرنا 

 بالعبادة؟

دالئل وجود هللا 
القطعٌة تعارض 

التشكٌك باالحتماالت 
 الظنٌة المتوهمة

السفسطة وإنكار  -ج
 الضرورٌات

امتناع التسلسل فً  شبهة من خلق هللا ؟ 
الفاعلٌن ) البد من 

وجود مإثر غٌر 
 متؤثر(

االعتراض على أدلة وجود 
 هللا بالطعن فً مبدأ السببٌة

العالم كله متوقف 
على األسباب بل هذا 

ٌُطبق مبدأ  الطاعن 
 السببٌة فً كل حٌاته

عدم فهم حقٌقة قول  -د
 المإمنٌن 

شبهة من خلق هللا ؟ بالتسوٌة 
 بٌن قاعدتٌن مختلفتٌن وهما : 

 لكل موجود موجد
 ولكل حادث محدث 

ٌقولون المإمنون 
بضرورة الثانٌة ال 

 األولى

التسوٌة بٌن االفتراضات 
العقلٌة المجردة لموجودات 

فً السماء وبٌن االعتقاد 
 بوجود الخالق العظٌم 

 ) حجة اإلبرٌق (     

آثار عظمة هللا تعالى 
واضحة بخالف هذه 

الموجودات 
المفترضة التً ال أثر 

 لها 

شبهات حول القرآن 
 الكرٌم

الدعاوى دون إطالق  -أ
 أدلة ُتثبتها

االدعاء بؤن النبً صلى هللا 
علٌه وسلم أخذ القرآن من 

 ورقة بن نوفل

 

بناء النتائج على  -ب
أدلة لم ُتفهم على الوجه 

 الصحٌح

ادعاء التناقض بٌن كثٌر من 
 اآلٌات القرآنٌة

 

انتفاء التالزم بٌن  -ج
 الدلٌل والمدلول

وجود بعض التشابه بٌن 
القرآنً وبٌن شًء القصص 

مما فً كتب الٌهود 
 والنصارى

ال ٌستلزم االقتباس 
والنقل إذ ٌمكن عقالً 

أن ٌكون بسبب وحدة 
 المصدر

عدم اعتبار األدلة  -د
 المعارضة الراجحة

اإلعراض عن البراهٌن 
 الكثٌرة المثبتة لصحة القرآن 
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شبهات حول 
الرسول محمد صلى 

 هللا علٌه وسلم 

الدعاوى دون إطالق  -أ
 أدلة ُتثبتها

ادعاء زواجه صلى هللا علٌه 
وسلم من صفٌة فً نفس 

الٌوم الذي قُتل فٌه زوجها قبل 
 استبرائها

 هذا افتراء
 

شقت بؤن الذي االدعاء 
المالئكة صدره إنما هو أمٌة 

 بن أبً الصلت  

 هذا محض كذب

بناء النتائج على  -ب
أدلة غٌر ثابتة فً 

 نفسها  

فً النبً صلى هللا الطعن 
علٌه وسلم بدعوى أنه قتل 
إحدى المرتدات وُتدعى أم 

 قرفة بؤن شقها نصفٌن

هذا غٌر صحٌح من 
جهة السند فضالً عن 

 نكارة متنه

انتفاء التالزم بٌن  -ج
 الدلٌل والمدلول 

االستدالل بحادثة بحٌرا 
الراهب على أن النبً صلى 

هللا علٌه وسلم أخذ منه تعالٌم 
 اإلسالم والقرآن 

* اعتراف بحٌرا 
بنبوته صلى هللا علٌه 

 وسلم
* اللقاء كان مرة 
واحدة وفً وقت 

 وكان صغٌراً  ٌسٌر
* هذه القصة مختلف 

 فً صحتها أصالً 

عدم اعتبار األدلة  -د
 المعارضة الراجحة

عدم اعتبار دالئل نبوة النبً 
وهً  صلى هللا علٌه وسلم

 بالمئات مع تنوعها وتكاملها

 

شبهات حول 
 التشرٌعات اإلسالمٌة

) ادعاء مظلومٌة 
 المرأة(

بناء النتائج على أدلة  -أ
لم ُتفهم على وجهها 

 الصحٌح 

الظن بؤن السنة ُتسوي بٌن 
 المرأة والكلب والحمار 

الحدٌث فٌه اشتراكهم 
حكم معٌن متعلق  فً

بقطع الصالة ال على 
 العموم

االنتقاء غٌر  -ب
 الموضوعً من األدلة
 المساقة فً باب واحد

اإلعراض عن النصوص 
المحكمة واالستدالل بالمتشابه 

 لمجرد التشكٌك
 

تشابه إلى مرد ال
 المحكم

   

شبهات حول 
 التشرٌعات اإلسالمٌة

) االدعاء بؤن 
اإلسالم دٌن البطش 

 والدماء (

إطالق الدعاوى دون  -أ
 أدلة ُتثبتها 

ٌُقال فً وسائل اإلعالم  ما 
 المعادٌة لإلسالم وأهله 

 طلب الدلٌل 

توجٌه األدلة على  -ب
ٌُخالف السٌاق  وجه 

االستدالل بحدٌث العرنٌٌن 
 على عدوانٌة اإلسالم 

 المعاملة بالمثل
 

االنتقاء غٌر  -ج
 الموضوعً من األدلة 

عدم اعتبار األدلة  -د
 المعارضة الراجحة  

اإلعراض عن النصوص 
الراسمة لضوابط القتال فً 

 اإلسالم وآدابه وأخالقه
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 الرد األمثلة  أنواع الخطؤ الشبهة
 شبهات حول 
على  السنة النبوٌة

صاحبها أفضل 
 الصالة والسالم

بدون إطالق الدعاوى  -أ
 ادلة ُتثبتها

االدعاء بؤنه ال ٌمكن التحقق 
من صحة النصوص النبوٌة 

 قرناً  14التً قٌلت من 

ال قٌمة لهذا القول 
وال نرد علٌه إال 
 بطلب الدلٌل علٌه

بناء النتائج على  -ب
أدلة غٌر ثابتة فً 

 نفسها 

التشكٌك فً السنة بناًء على 
قصة حرق أبً بكر رضً هللا 

 عنه بعض صحف الحدٌث 

قال الذهبً فً تذكرة 
الحفاظ بعد ما ذكر 

 هذا الخبر : ال ٌصح 

بناء النتائج على  -ج
أدلة لم ُتفهم على 
 وجهها الصحٌح 

الطعن فً السنة بادعاء 
تضمنها ما ال ٌلٌق بالنبً 

صلى هللا علٌه وسلم كشربه 
 النبٌذ      

النبٌذ فً لغة العرب 
ٌُسكر  ٌشمل ما ال 

االنتقاء غٌر  -د
الموضوعً من األدلة 
 المساقة فً باب واحد 

االعتماد على حدٌث النهً 
عن كتابة شئ سوى القرآن 

 لالعتراض على السنة

أخرى هناك نصوص 
 للترخٌص فً ذلك  

عدم وجود معٌار  -هـ
 مطرد فً اعتبار األدلة

االستدالل بحدٌث النهً عن 
 كتابة شئ سوى القرآن

األحادٌث غٌر ُمعتبرة 
أصالً عند منكري 

 السنة

انتفاء التالزم بٌن  -و
 الدلٌل والمدلول 

االستدالل بحدٌث النهً عن 
كتابة شئ سوى القرآن على 

 عدم حجٌة السنة 

الحدٌث سٌق فً 
شؤن الكتابة وال 
عالقة له بنفً 

 الحجٌة أو اثباتها

شبهات حول 
الصحابة رضً 

 هللا عنهم

بناء النتائج على أدلة  -أ
 غٌر ثابتة فً نفسها

طعن بعض المتؤخرٌن فً أبً 
 هرٌرة رضً هللا عنه بؤنه لزم

النبً صلى هللا علٌه وسلم 
وأنه صلى هللا علٌه وسلم 

تضاٌق من كثرة دخوله علٌه 
فقال " ٌا أبا هر ُزر غباً تزدد 

 حباً "  

هذا حدٌث ضعٌف 
 من ناحٌتٌن :

األولى فً ربطه 
بقضٌة الطعام فهذا 

 فً غاٌة الضعف
الثانٌة فً أصله 

بدون قضٌة الطعام 
فهو ضعٌف أٌضاً قال 

أعلم فً البزار " ال 
زر غباً تزدد حباً 
 حدٌث صحٌح "

االنتقاء غٌر  -ب
الموضوعً من األدلة 
 المساقة فً باب واحد

انتقاء بعض األحادٌث التً 
ورد فٌها ذم شئ من األخطاء 
 التً وقعت من بعض الصحابة

الرد إلى المحكم وهو 
األحادٌث الكثٌرة 

الواردة فً فضلهم 
 رضً هللا عنهم 

 الشبهات المثارة ضد ثوابت الشرٌعة
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حقٌقة قول عدم فهم  -ج
 أهل السنة

االدعاء بؤن أهل السنة 
ٌقولون بعصمة الصحابة 

 رضً هللا عنهم

أهل السنة ٌقولون 
بعدالتهم وفضلهم 

 وتقدمهم على غٌرهم

شبهات حول 
 اإلجماع

االنتقاء غٌر  -أ
الموضوعً من األدلة 
 المساقة فً باب واحد

االستدالل على عدم حجٌة 
اإلجماع بقول اإلمام أحمد " 
من ادعى اإلجماع فهو كاذب 

 " 

ثبت عن اإلمام حكاٌة 
اإلجماع واألخذ به 

 فً غٌر مسؤلة 

عدم فهم حقٌقة قول  -ب
  أهل السنة

تصوٌر اإلجماع على أنه 
 دعوة لتقلٌد الرجال 

ٌنطلق أهل السنة من 
مبدأ عصمة األمة ال 

 عصمة أفرادها

شبهات حول 
 الحدود الشرعٌة

توجٌه األدلة على  -أ
ٌُخالف السٌاق   وجه 

انكار حد الرجم استدالالً بقوله 
تعالى" فإذا أحصن فإن أتٌن 

بفاحشة فعلٌهن نصف ما على 
 المحصنات من العذاب "

المراد بالمحصنات 
فً اآلٌة الحرائر 

ولٌس المتزوجات 
ألن هللا تعالى حث 

على نكاحهن بقوله " 
ومن لم ٌستطع منكم 

طوالً أن ٌنكح 
 المحصنات "

االنتقاء غٌر  -ب
الموضوعً من األدلة 
 المساقة فً باب واحد

االستدالل بقوله تعالى " ال 
إكراه فً الدٌن " على إسقاط 

عدد من العقوبات واألحكام 
 الملزمة كحكم الردة 

فٌه إلغاء لسائر 
نصوص الباب التً 

تبٌن حدود معنى عدم 
اإلكراه الوارد فً 

 اآلٌة 
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 أنواع األدلة* 

الدلٌل الخبري 
 أو السمعً

الدلٌل العقلً 
 أو الفطري

 الدلٌل الحسً

 أو التجرٌبً 

أصول الخطؤ ( أ)
األكثر انتشاراً فً 
الشبهات المبنٌة 

على الدلٌل 
 الخبري  

نتفاء التالزم بٌن ا
 الدلٌل والمدلول

عدم جمع األدلة 
 الواردة فً الباب

عدم ثبوت 
عدم وجود معٌارمطرد  الدلٌل

 فً منهجٌة االستدالل  

عدم اعتبار 
 المعارض الراجح
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 الحمد هلل الذي تتم بنعمته الصالحات

أصول الخطؤ األكثر انتشاراً فً (ب)
 الشبهات المبنٌة على الدلٌل العقلً 

عدم فهم قول 
 المإمنٌن

إنكار معجزات األنبٌاء 
ٌُمكنه  ألن العقل ال 

 تصور وقوعها

وقوع المعجزات لٌس 
بسبب قدرات فائقة 

لألنبٌاء ولكن بقدرة هللا 
 عز وجل 

عدم جمع األدلة 
 الواردة فً الباب

التعلق ببعض 
االعتراضات العقلٌة 
الضعٌفة على إنكار 
 وجود هللا عز وجل 

وجود براهٌن عقلٌة 
دامغة وٌقٌنٌة على 
 وجود هللا عز وجل 

فساد المقدمات التً 
 ُتبنى علٌها الدعاوي

قول المشكك لماذا ٌؤمر هللا 
بعبادته إذا لم ٌكن منتفعاً من 

 ذلك ؟ 

فٌه قٌاس الخالق على 
 المخلوق

أصول الخطؤ األكثر انتشاراً فً الشبهات (ج)
 المبنٌة على الدلٌل الحسً والتجرٌبً

عدم اعتبار 
المعارض 

 الراجح

االستدالل 
بنظرٌة التطور 

على إنكار 
 وجود هللا

عدم وجود معٌار 
مطرد فً اعتبار 

 األدلة

الملحدون ال ٌإمنون إال 
بالحس وٌستدلون على نفً 

 الخالق باألدلة العقلٌة 

انتفاء التالزم 
بٌن الدلٌل 
 والمدلول

االستدالل بوجود 
القوانٌن 

والنظرٌات على 
نفً وجود الخالق 

 الحكٌم

عدم ثبوت الدلٌل الذي 
 تستند إلٌه الدعوى

االستدالل بنظرٌات لم تثبت 
بعد على إنكار وجود هللا عز 

 وجل 
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