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 منهج القرآن يف دحض شبهات امللحدين

 طارق بن عبد هللا الواحديأ. عرض ومراجعة: 
 ابملعهد مبركز الدراسات القرآنية الباحث

 
 ملعلومات األساسية عن الكتاب:ا

 منهج القرآن الكريم يف دحض شبهات امللحدين. العنوان:

 أفنان بنت محد بن حممد الغامس. املؤلف:

 لرياض.ا –مركز دالئل  الناشر:

 .1:  رقم الطبعة

 .ـه1438: اتريخ الطبعة

 : عادي.نوع الغالف

 سم.17× سم 24: مقاس الكتاب

 .1: عدد اجمللدات

 .1: عدد األجزاء

 .286: عدد الصفحات

 جدل القرآن الكريم. تصنيف الكتاب:

ما منهج القرآن الكريم  موضوع الكتاب والسؤال األساسي الذي جييب عنه:

 حدين؟يف دحض شبهات املل

الرد عىل املالحدة من خالل آيات القرآن الكريم وأساليبه  دواعي أتليف الكتاب:

 املتنوعة. 

  املعنيون بالرد عىل اإلحلاد وامللحدين. الفئة املستهدفة ابلكتاب:

الكتاب مهم جًدا يف ظل انتشار ظاهرة األحلاد يف العامل، وتتمثل : أمهية الكتاب

 مللحدين بالعودة إىل األصل: القرآن الكريم.أمهيته يف كونه دحض شبهات ا
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بدأ الكتاب بمقدمة ذكرت : حماور الكتاب–األفكار الرئيسية -حمتوى الكتاب 

فيها الباحثة فطرية البرشية وما أصاهبا من انحرافات، ثم تعرضت لألسس التي 

ه قام عليها منهج القرآن يف جمادلة امللحدين، وهي: اإليامن باهلل ومالئكته وكتب

ورسله واليوم اآلخر، ونبذ الكفر واإلحلاد وعبادة الطاغوت. وخماطبة العقول 

والقلوب عىل اختالف مدارك الفهم يف كل عرص وإرشادهم، ودحض الفكر 

الضال. وعرض جمادالت أهل اإلحلاد والكفر يف صورة قصة غاية يف الوضوح 

ت امللحد،  والتفصيل ثم شبهاهتم والرد عليها. ثم ذكرت أثر هذا املنهج حيث هبه

وقهطعت حجة املعاند، وذكرت السبب الداعي لكتابة هذه الرسالة حيث قابَلْت 

 ملحًدا يشكك يف مسّلامت الدين.

 وينقسم الكتاب إىل ستة فصول:

 ، وفيه مبحثان:الفصل األول: بني اإلحلاد والقرآن

رت فيه وذك«: اإلحلاد»: االستعامالت القرآنية والنبوية للفظ املبحث األول

كر فيها اإلحلاد يف كتاب اهلل تعاىل، ومخسة يف سنة نبيه  ، ونقلت مخسة مواضع ذه

 كالم أهل العلم يف بيان معنى اإلحلاد فيها.

: اشتامل القرآن عىل األدلة العقلية اليقينية عىل أصول اإليامن: املبحث الثاين

وتثبت وجود  وبّينت يف هذا املبحث وجود آيات ودالئل ختاطب العقل البرشي

خالق هلذا الكون، وحتمية ذلك، إلقناع من شّذ من البرش وأنكر وجوده سبحانه، 

وأن هذه اآليات والدالئل واضحة رصحية يف تقرير هذه احلقيقة، ولوضوحها ال 

 يملك العقل السوي إال اإلذعان هلا والتسليم بام قررته.

 ، وفيه مخسة مباحث:الفصل الثاين: األدلة القرآنية على وجود هللا تعاىل

: دليل الفطرة: وفيه معنى الفطرة، وأدلتها من القرآن والسنة، املبحث األول

 وفسادها وأثر ذلك، وكيفية استخدامها يف حماربة اإلحلاد.
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: دليل اخللق: وفيه معنى اخللق، وأدلته، ونامذج من عجيب خلق املبحث الثاين

 يف الرد عىل اإلحلاد وامللحدين. اهلل ومتقن صنعه، وكيفية توجيه هذه املسألة

دليل العناية: وفيه معنى العناية، وشواهد من عناية اهلل تعاىل  املبحث الثالث:

 بخلقه وأدلة عىل ذلك، وذكر لبعض خملوقات اهلل الدالة عىل وجوده سبحانه.
دليل اإلحكام واإلتقان: واستدلت الباحثة يف هذا املبحث عىل  املبحث الرابع:

الق بإتقان اخللق وإحكامه، مع ذكر األدلة من الكتاب عىل هذا اإلتقان وجود اخل

 واإلحكام.

دليل التسخري والتدبري: وفيه معنى التسخري، وأدلة من  املبحث اخلامس:

الكتاب عىل مظاهر التسخري يف خملوقات اهلل عز وجل، مما يزيل شك امللحد 

 وشكوكه، وتلزم املعاندين باحلجة والربهان.

 ، وفيه أربع شبهات:الثالث: دحض شبهات امللحدين عن هللا الفصل

 .{وما رب العاملني}: قول فرعون: الشبهة األوىل

 .{أنا أحيي وأميت}: قول النمرود: الشبهة الثانية

 سؤال نمرود عن صفات الرب سبحانه. الشبهة الثالثة:

 .{ما علمت لكم من إله غريي}قول فرعون:  الشبهة الرابعة:

 اء،ــــــيـبـوة واألنـــــبــن النـن عـــــديـــلحـمـات الـــهـبـض شـــدح ع:ـــالرابل ــالفص

 الث شبهات:ـه ثـــوفي

 برشية الرسل واحتقار قومهم هلم. الشبهة األوىل:

 برشية األنبياء والرسل. الشبهة الثانية:

 وصف املعجزات بالسحر. الشبهة الثالثة:

 ، وفيه مبحثان:حدين عن اليوم اآلخرالفصل اخلامس: دحض شبهات املل

 بيان منهج القرآن الكريم يف دحض شبهات الدهرية. املبحث األول:

 شبهات املنكرين لليوم اآلخر والرد عليها. املبحث الثاين:
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 .الفصل السادس: شبهات متفرقة

 وذكرت فيها شبهتني:

تبديل املعتقدات، أن الداعي إىل الربوبية هو داٍع إىل الفساد و الشبهة األوىل: -

 لذلك؛ هو يستحق القتل، ولن نخشى ربه وإن دعاه.

كيف حال األمم السالفة التي مل تعبد اهلل ومل تؤمن به، وإنام  الشبهة الثانية: -

 عبدت األوثان واألصنام؟!

 مع عرض مضمون الشبهتني والرد عليهام باألدلة والرباهني.

 وأخريا اخلامتة ثم قائمة املراجع.

ترتيب الكتاب جيد، وأقسامه  ترتيب الكتاب وتنظيمه والتناسب بني أقسامه:

املسألة باستعراض استعامالت القرآن للفظة اإلحلاد، متناسقة؛ حيث بدأ بتأصيل 

اإليامن، ثم تدرج بذكر األدلة القرآنية عىل وجود واألدلة العقلية اليقينية عىل أصول 

 تعاىل، ثم دحض شبهاهتم عن النبوة اهلل، ثم دحض شبهات امللحدين عن اهلل

 واألنبياء، ثم عن اليوم اآلخر، ثم تعرض أخرًيا لشبهات متفرقة ورد عليها.

 اعتمدت الباحثة يف بحثها هذا: منهج الكتاب:

، وذلك باستقصاء اآليات القرآنية التي هلا عالقة املنهج االستقصائي -1

 بحث.باملوضوع، ومجعها ثم تصنيفها عىل حسب فصول ال

باستقراء كتب التفسري لآليات املعنية، ثم قامت  املنهج االستقرائي التحلييل -2

تب العقيدة. ومل تغفل  بتحليلها وإعادة صياغتها وترتيبها وفق خطة الدراسة وكه

 ظاهرة اإلحلاد، وحاولت الربط بني امللحدين قديام وحديثا. الكتب العقدية املتخصصة يف

صيف الظاهرة اإلحلادية، واختالف اإلحلاد يف القديم يف تو املنهج الوصفي -3

 واحلديث، وبيان أنواعه وتارخيه وأسبابه وخطره عىل البرشية.

 لغته األدبية ممتازة، وكتابته سليمة لغوًيا. لغة الكتاب وكتابته:

 ممتازة. عالمات الرتقيم فيه:
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الكتاب يدحض شبهات امللحدين بالعودة  أسلوب الكتاب: األصالة:

 ألصل: القرآن الكريم.ل

 واضح جًدا؛ حيث يؤخذ معنى اآلية من كتب التفسري والعقيدة. الوضوح:

تم التسلسل يف دحض الشبهات بذكر عبارات املالحدة ثم الرد عليها،  الرتابط:

كام حصل الرد عىل شبهاهتم برد األهم فاألهم، فدحضت شبهاهتم يف اهلل عز 

 يف اليوم اآلخر، ثم يف شبهات متفرقة.وجل، ثم يف النبوة واألنبياء، ثم 

 استدلت الباحثة باآليات القرآنية بشكل جيد. االستدالل:

استخدمت الباحثة أسلوب اإلقناع املنطقي والتفكر يف املخلوقات  اإلقناع:

وإعادة النظر يف القناعات، وأسلوب إيقاظ اإليامن يف قلب القارئ تذكريه، 

 ة والتقريرية.واإلكثار من األسئلة االستفهامي

 .ال يوجد وسائل اإليضاح يف الكتاب:

 مصادر الكتاب:
الكتاب معتمد عىل أعظم مصدر، وهو القرآن الكريم، وقد أصلت  أصالتها:

 الباحثة لبحتها بالعودة لكتب التفسري والعقيدة املعتمدة.

جيد، فقد استعانت الباحثة بكتب التفسري والعقيدة واألديان والفرق  تنوعها:

 .لغة وغريهاوال

( مراجع يف شتى العلوم بينها مراجع 303بلغت مراجع الكتاب ) كثرهتا:

 باللغة اإلنجليزية.

املصادر كافية، ولو استعانت الباحثة ببعض كتب املالحدة التائبني  كفايتها:

 الكتمل العمل، وخاصة فيام يتعلق بتأثرهم بآيات القرآن الكريم.

الحدة باألصل العظيم: كتاب اهلل ربط دحض شبهات امل مزااي الكتاب:

 .الكريم، ثم كتب التفسري والعقيدة

كتاب متخصص يف الرد عىل املالحدة من خالل أسلوب  خالصة الكتاب:

 اآليات القرآنية.
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 توصياته:  -نتائج الكتاب
إن قلة الكتب واألبحاث التي ترد عىل املالحدة تستدعي العلامء واملفكرين  -1

 لنقض أسس اإلحلاد ودحض شبهات املالحدة بمؤلفات علمية.ع بالكتابة يف املوضو

رضورة تضافر جهود الرشعيني واملختصني يف خمتلف الفروع العلمية  -2

ملناقشة اإلشكاالت اإلحلادية واإلجابة عنها من خالل دورات علمية ومؤسسات 

 توعوية وغري ذلك من األساليب والطرق.

 كبري ملواجهة موجة اإلحلاد يف العامل. واة لعمليرجى أن يكون الكتاب ن أثر الكتاب:

 أفكار الكتاب سليمة ومعلوماته موثقة. صحة أفكار الكتاب ومعلوماته: -

 نقد الكتاب )تقييمه(:
 يالحظ عليه سبقت اإلشارة يف أثناء العرض إىل مزايا الكتاب وحماسنه، لكنْ 

 وهي: ، بعض امللحوظات

 اد لغة واصطالًحا.أن الباحثة مل تعّرف لفظة اإلحل -1

. وهذا تعبري غري "والقرآن ال هياب نتائج العقل الرصيح"[: 33وقع ]ص -2

سليم. والصواب أن ينسب هذا املعنى إىل املؤمن؛ فيقال: إن املؤمن ال خيشى من 

عرض احلقائق القرآنية عىل نتائج العقل، وال من مناقشة امللحدين يف كل ما 

 .-وفقها اهلل-حثة يطرحونه، ولعل هذا مراد البا

 يف قائمة املراجع: -3

ّدر بلفظة: تعديل عىل مرجع سابق! ثم اسم املرجع.63رقم ) -  ( صه

تب: مجعه: حممد بن يعقوب...!102رقم ) -  ( مل يهكتب اسم املرجع، وكه

 (.258( مكرر )257(، و)218( مكرر )217)و(، 137( مكرر رقم )136قم )ر -

أن يكون نواة ملوسوعة للرد عىل اهلجمة  الكتاب يصلح توصيات املراجع:

اإلحلادية يف العامل، وأن يهضاف لذلك دحض شبهات امللحدين من السنة ونقول 

 العلامء وكالم علامء الطبيعة.


