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    :ا����� 

كفر أھل األھواء كفر أحد من أھل القبلة بذنب، وال ُیمذھب أھل الحق أنھ ال ُیإن 

ھم الذي یقوم على الحق والعدل وإنصاف أھل السنة والجماعة بمنھج و .والبدع

المخالف یقفون موقف الوسط بین منھجي اإلفراط والتفریط، فھناك من یغالي 

ًفي التكفیر ویحكم بھ على من ال یستحقھ شرعا،وھناك من یرید أن یجعل من 

   ًاإلسالم مائعا لیس لھ حدود وال ضوابط بدعوى سماحتھ ویسره

ھون سمعة اإلسالم، وُیظھرون أن ِّھؤالء الذي یكفرون الناس و بال حجة یشوِّ

دین اإلسالم دین اإلرھاب، وسفك الدماء، وانتھاك األعراض، ونھب األموال، 

وحتى ، وھذا أمر خطیر؛ بل ھذا مذھب الخوارج الذین حذرنا منھم نبینا 

َیكون المسلم على بصیرة من دینھ، ال بد أن ُیبین للمسلم أضرار التكفیر  ََّ

  .، وضوابطھوأخطاره

   .لقد اتبعت في ھذا البحث المنھج االستقرائي، ثم االستنباطيو

 بالتعریف بالتكفیر، وبیان أنواع الكفر، ومدى ولقد قمت فى ھذا البحث

خطورتھ، والتحذیر من تكفیر المسلم، وعرضت الشبھات التي أوردھا 

  .المكفرون، والرد علیھا  بما یبطل دعواھم الباطلة 

إذا شُرف المرء باإلسالم، ودخل فیھ؛ فإنھ  ھى ھذا البحث إلى أنولقد توصلت ف

ال یجوز إخراجھ من دائرة اإلسالم إال بحجة قاطعة واضحة كوضوح الشمس ، 

ًفإن من دخل في اإلسالم یقینا فال یجوز الحكم علیھ بالخروج منھ إال بیقین 

یحكم بھ جازم، ال بالظنون والشكوك، واألوھام والتخرصات، والھوى الذي 

أن البالد بالد إسالم ، واإلنسان لمجرد ھواه، من غیر بیِّنة من رب العالمین

  .مادامت فیھا المساجد والمؤذنون، ومن یقیمون الصالة، ولو كان فیھا معاص
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االھتمام بالشباب بتوعیتھم بأحكام الدین األصیلة المبنیة وأوصیت بضرورة 

ضرورة  و فكار التكفیریینعلى النصوص الشرعیة؛ لئال یقعوا فریسة أل

ا لرأي خارج عن الشریعة ًندع مكان، حتى ال الرجوع إلى منھاج سلفنا الصالح

   .یعمل في صفوف المسلمین

 - شبھات المكفرین - التحذیر من التكفیر - خطورة التكفیر : الكلمات المفتاحیة

  .نقض ھذه الشبھات

  
  

  
Suspicions of advocates of atonement and the replies to 

them  
Sumaya Abdul Ati Muhammad 
Department of Comparative Jurisprudence - Faculty of 
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Alexandria - Egypt 

Email: somayaabdelatty.@azhar.edu.eg 
Abstract 
In the doctrine of people of the right, you can’t disbelieve a 
Muslim by just committing a sin; also you can’t disbelieve 
the people that are following their whims. And the Sunnis, 
with their method that stands by the right, justice and equity 
of the wrong doers, stand in a medium position between 
rigorism and leniency. 
And those who disbelieve someone without an argument 
distort the reputation of islam and show that islam is a 
religion of terrorism, bloodshed and plunder of money; and 
that is a dangerous thing; because it’s the doctrine of the 
Kharijites that the Prophet Muhammad, peace be upon him, 
warned us about. And a Muslim who knows his religion well 
should show other Muslims the damages of disbelieving a 
person, dangers and regulation. 
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

In this research, I followed the inductive method, then the 
deductive one. 
Also in this research I defined the disbelief, it’s types and the 
range of its damage and warned of disbelieving Muslims 
showed the suspicions that were given by the ones who 
disbelieve others and the replies which nullifies them.  
And I came up with the conclusion that if a person was 
honored by islam and became part of its nation, they can’t be 
taken out of it unless provided with an argument as clear as 
the sun. 
 And I advised to take care of the youth and educate them 
about the authentic adjudication of religion that’s built on 
legitimate texts so they won’t fall preys for the thoughts of 
such people, and know the importance of going back to the 
doctrines of our righteous ancestors so that we won’t let an 
invalid opinion be worked with within our nation. 
Keywords: the danger of atonement - warning of atonement 

- suspicions of the atoned - overrule these 
suspicions. 
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� �

������������ �
ا���� ��� ا��ي �� ����� ����� ا�����م وا�����ن، و����� ��� ا����، 

ً����م،  ��� ا��� ����� ����، و��� آ�� و���� و��� ������ و����� ���� �� ��� ا

  .ً����ا إ�� ��م  ا����

  أما بعد، 

أ���م  �����ع إ�� -و�� ������ ا���ا��ة ��� ا�����م -��� أ����� ا���م 

 ر��ان ا��� -وا����اء �� ��ن ���� ����� ا�����  ا������ ا�������� ا���اء،

�� ا������� ا��� ���� ا����ع، و����� ا����د، و���ق  �� �� ������ ا���-�����

،و������ �� )١(MV  U  T  S   R  Q  PWL :ا���� ��ل �����

�� ا���، ���  �� ��� د���، ���� ��� �� ا���اط ا������� و���� ��� �� ��

��، �� ����� أن ��� �� ���� ���� ��� أن  ّ����� أن ��� ���� �� ���� ا����

ً�� أ�� �� ����� ا��� ����� أ�� و���، ��� ���� ا�����م ��ا�� ���� ���ن ��دا  ً

�� و��� و���� ا����� ���� أ���، و���� ا�����ن وا�����م ���� أ���، �� و��  رو

ّا����� ��� ا�����م و�����، و�� ���� ا����ر ���از�� ا���ع ا������؛ ���  ُ

��ص ا���� ������ن ��� ا�����م �أ��� ��� إ�� ����� ا���اع ��ل ا��و��ع وا��

و���س ا����ب وأ������، ����� أو ������� أن ا��را�� �� ا����ء ��� �����، 

ًوأن ا������د �� ���� ا�����م �� ���� إ�� آ���� و���ا�� ����� وا����، و��  ً

���ق إ�� إ�� ��ا��ت ����ة دا�� ا������ ا�������، ��� ��دي إ�� ا�����ط 

ًا������ب �� ا��� ا�������، ا��ي ���� ا����اء دا��� ��� وا���س، و

�� أر����، و��� أ����� ���، ��� ������ ����� ������ إ�� ��ه ا������  ���

  .ا������� ا��� �� ���د ����� ��ودون ���� أو ��ا���ن �� �����

                                                 

 ).١٥٣(��رة ا�����م �� ا���� )١(
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 �� و�� ��� ��� ا����م �� ا����، وا������، وا����، وا������ و���� ���

�� ا���ر، أن ���� إ�� ���� ا���، ��� ���رك ا�������� ���� ا����، و�� ���� �� 

�� ���� ������ ����و��، و�� ���� أ��ا إ��  ًا�����م ���ا ������ ��� ا���، ��� �� ً ً ًّ

�� إ�� ���را أو �����، أو ًا����ط وا���س، و�� ����� �� ���ء إ���ن �� ��ى ا���� ً 

�س ���� �����ن، وأ���� ����ل إ�� ر���، ����ن �� ا������ إ���ن ��ى أن ا��

 .ا�����اف، ��� ��� �� ����ى ��

و���� ����� ا������ �� ����� �� ����� ��� ا����ب ا���م، �� ��م و��ح 

�� و����� ا����ة، و�� �� ���� �� و�� ا���� �� �����، و������ ����� أ��م  ّا��ؤ

  .ا������� �� ا������

 و�� ا���� ��ا ا�����ع أ���� ���� �� ا���� وا��را��، ���� ��ا

ًوأن ا���� ا������� د�� ا��� ����� ا��ي ار���ه ����س ����، ����� ����ا�� 

��، ����� �� ���رم ا�����ق، ��ا��� �� ���ة ا�����ن و ��ا���، و����  ًا����و ً

ر، ��اء ������ أو ��� ّ��م ا�����م ا�����اء ��� ا�����ن ��ي ��رة �� ا���

  .أو ��� أو إ��اء

ً    ���ن ��ا�� ����� و��ب ا������ �� ا������ وا���� ���، ��� ����� 

ً���وة ا���� �� ا����� وا����ة ��� أ�� �� أ��� ا����ب وا����م وأ���� ���ا؛ ��� 

ء ����� ���� �� ���د و����د و��� �����ء وا����ك �����اض وا����ال، و�� ��

ًا�����م ر��� ��������، دا��� إ�� ��� ا����س وا����ال وا����اض، و���  ً

��� �����ن ا����ء و�� ��ا��ن ���� ����، و�� ����ون ���  ��ى ا���م ا������

 و����� ��ه ا���� -  -ّ����� ا���ارج ا���� ���وا أ���ب ر��ل ا��� 

  .وا������ا د��ء��

�� �����، ��� أن ���� ا������ ��و���ا  �� ا���� و��� � ���� ا���� �� ���

و�ن أ��� ���� ��� ��� ا������ن ������ ��ا�� و�����ت وأ��اب و��ا��، 

ُ�����ا ���� �� ا����ي ����ا��� ا���� ����ون �� ��� ��ه ا����؛ ر��ء 

��د��� وا����ء �����، ���ن ���� �� ��� ا�����ظ، و����� ا�������ت ����  إ

  .�������ب وا���ا�� �������� وا������ا������ 
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   - : ار اع

 ���ن ���� ا�����ن، و���� ا�����، وا��د ��� ا����ة �� ا������، -١

و��� �����، ���� ا���� ��� ا���س ������ ا���ام، و����ر �� ���در إ�� 

��م   .ً� ����ا������ ����� ���� أن ا����ؤ ��� إ��ار أ���م ا����� ��� ا���س 

٢- ��� �� �� ��� ����� ����� أ�� ا���  و�� ��دة ����� ����� إ���� ا����ة، و

ا���ب ا������ ����� ا����� ��، ا����ر ����، ا������ �����، ��� �� ����ه 

������ إ�� ا�����ار ���� ����ء وا�����ار ورا��� ���ا��� �� ����� ��� �� 

  .����ا إ���

� ا������� ����ن ا���� ا����� ���ه ا���ز��،  ا�����م �� �� ���-٣

  .و��ض و���ت ا���� ا����و�� �� ��ا ا����م، وا��د �����

  

ا :-   

  -:��ر ا���� و��� ������ ا����� وا����ات ا������

�� ا���������،   ��� ا���� �� ��ا ا���� ا����� ا������ا��،-:ً  أو��

، و��و��� إ�� ������� ��  ���ع   �� ���در ا������� ا��راء ا������� ������

ً���ن أد����، و�� ��د ����� �� ������ت، و�� ذ��ت �� أراه را��� �� ا����ال 

  .ًا������� ���و�� ����رات ا������

���، و�����، وا��د �����-:ً�����    ا����اء و����� ��� ا������

�� ا���ر، و����� ا����د��  �� ��و ا����ت ا������� إ�� ��ا���� -:ً�����

�� ���و�� ������ ����� إن ���� �� ��� ا�������   .ا����

����� ا�������ت ا��� ������ ا���� ��ر����� إ�� ا����در ا������ : ًرا���

  .ا��� ������

ّ ����� ا���� ������ ���� ���� أ��ز ������ وأ�� ا������ت -:ً�����

  .���در وا���ا�� وآ�� ��������تا�������، �� أ����� ����س ��
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ا :  

  .����ى ا���� ��� ����� وأر��� ����� و�����

  . و����� ��� أ���� ا�����ع، وأ���ب ا����ري ��، و��� ا����:ا������

  .����م ا�����، وأ��ا��، و���رة ا������، و��ا��� - :ا اول

  -:و����� ��� أر��� �����

  .��� ا����� ��� و���� ��-:ا����� ا��ول

  . أ��اع ا����� ا�����-:ا����� ا�����

  . ���رة ا������ و��ا���-:ا����� ا�����

  . ا������ �� ����� ا�����-:ا����� ا��ا��

ما ا����� ��ر���ب ا������ وا��د �����- :ا ����� ���� . 

  -:و����� ��� ������

  .����� ����� ا������ ��� وا�-:ا����� ا��ول

  . ��� ����� ا����� ��ر���ب ا������:ا����� ا�����

ا م ا�������- :ا��� ����� ����.  

   -:و����� ��� أر��� �����

  .ا����م، ������ ���� �� أ��ل ا��� وا��د �����  ���� �����-:ا����� ا��ول

  .������ ا�����ر، وا��د ��� ���� ����� ا����م، ���ا�-:ا����� ا�����

  . ���� ����� ا����م، �������� ا�����ر ��� ا�������، وا��د �����-:ا����� ا�����

  . ���� أن ����� ا����م، �������� ا����د، وا��د �����-:ا����� ا��ا��

اا ا����ب وا��د ����� - :ا ����� ����.  

و����ى ��� أ�� ا������ وا������ت:ا   

در واس اا. 

  . س ات
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  ا اول

 او ،رة او ،اوأم ،ا   

�����:  

�� ا����� ��  و�� ���� ��ا ا����� إ�� أر��� �����، ���و�� ���� ���

 ذ�� ���� أ��اع ا����� ���ة ا����رات، �� ا����� �� ًا���� و�� ا���ع، �����

  .ًوا����ء �������� �� ����� ا��������رة ا������ و��ا���، 

  ا اول

و  ا   

أو : ا:-  

ً��� ����� ���� ���ا و���ا��، و��� ا����� ���ر و���ة، وا����� ً: �� 

أي )١(M §   ¦  ¥  ¤L :ا�����ن، وا����� �� ���د ا�����، و��� ���� �����

، )���ه(وا����، و�� ��ء ��� ���� ���  ������ ا������ :َ����ون، وا�����

��ه، و��� ) ا�����(و��� ���  ����� ���� ��� ا��� ����، و��� ا��� ��� ا���� أي  ّ

ًا�����رة، وأ����� إ���را أي ����� ����ا أو أ����� إ�� ا����� ً)٢.(  

م :ً ا:-  

���� ��ت �� ا���� أو ��و   .���ف ا�����ن، و�� ��� ا���ور

  . �� ا����د أو ��ل أو ��� أو ��ك ����� ا�����ن:���و 

                                                 

  ).٤٨( ��رة ا���� �� ا���� ) ١(

 ط را���، - ���وت–، دار ا���� ٨٠٧/ ٢ا����ح ��ج ا���� و���ح ا������ ����را�� ) ٢(

�� ����٢٧١ر ا����ح ���ازي ص  ، ھ١٤٢٠ ط ����� -���وت– ا������ ا����

 . ا������ ا������–٢/٥٣٥ا�����ح ا����� �� ���� ا���ح ا������ ������� 
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 أو ��� �� ��ء �� ��� ���  ا�����ر ا������ ��� ��ء �� ����� ���� :و ���

  .)١(و��ا �� ا��� ا��ي ���� أ�� ا���� وا������.  �� د��� �����ورة

 �� ا���� ��� أ�� �� ا���س ���� �� ��ج �� ا�����م، -:و ا������

  .)٢(���� ا����� ������� �� ���� ���هوو��� 

  
ما ا  

ا اع اأم  
�����، أو��� ��������ر ا���م،  �و�� ���و�� ��� أ��اع ا����� ���ة ا����رات 

 ���م �� �� أ���ء ا���ن، و������ أ��اع ا����� ������ر ا�����ق  و������ ������ر ��

  .وا������

 -:�������� ا����� ����� إ�� ��

  :  ا ا: اع اول

و�� ����� ا�����ن، و���� ا���وج �� ا���� وا����د �� ا���ر، و����� 

  :��� ���� أ���م

���� ��ن ا��� ����� أ�� ر���  ا����د ��ب ا����، و��-: ��� ا������-أ

� �������ات وا���ا��� ��� ����� �� أ��م �� ا���� وأزال �� ا����رة، ���� ذ�

����� ����:M±  °¯®¬«ª©L
)٣(.  

                                                 

 دار ا���ب ا������� ���وت ط أو�� ١٢/٢٨ا�����ة ���� ا����س ا���ا�� ) ١(

 ا��ار ا������� ����� –٢٢/٤٥م، ا������ وا������ ����� ا����� ا������١٩٩٤

 ����� ا������ ١/٤١م، ����� ا������ ا����� �� ����� ���م ا����ن �����ي ١٩٨٤

ا����� �� ���رم أ���ق ا����ل ا������ ����� �� ��� ا��� ، ���ة ھ ١٤٢٠ط أو�� 

 . دار ا������ ��ة ط را���١١/٥٤٤٤

 ط ٢/٤٦أ��ل ����� ا�����ة ��� ا���� و��� ا������� ����د �� ��� ا����� ) ٢(

 .ھ ١٤٢٠

 ).٣٣(��رة ا�����م  �� ا���� )٣(
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 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

��ء وا�������ر-ب ��� ��� إ����؛ ���� �� ���� أ�� ا��� و��  -: ��� ا��

ّ����� �������ر، و���� ����ه ������ء وا�������ر، ����� ��� �� �� ��ف ��ق 

7 ��� ��� أ��اء ا���� ��� �� -و�� ا����� – ً و�� ���� �� ا�����را ا����ل 

 M 8S  R  QW  V  U   T  L)١(.  

أن ���ض ����� و���� �� ا����ل، �� �����، - : ��� ا����اض–ج 

M 8 7t   u و�� �����، و�� ��ا���، و�� ���د��، و�� ���� إ�� �� ��ء ��، 

y  x  w  vL)٢(.  

 و�� �����، �� ��� �� أ��ه أ�� ���م ���ق ا���� - : ��� ا���-د

���دد ��  ّ و��ا �� ����� ��� ا����� ��� ��ء �� ا���� �����، إذ ا�����ب �� إو

 ��� ������ و�� ����� إ�� إذا أ��م ���� ا����اض �� ا���� �� آ��ت ���� 

  .إ����

���ن ������ن، و����ء ا�����، وا������ �� -: ��� ا����ق- ھ إ���ر ا��

����م ًا����، و�� ا����ق ا�����، و��ا ا���ع �� أ�� أ��اع ا����� ���ا ��� ا�

 �� �� ا����� و��� وا������� �����ء �������ن �� ���ف ا������� و���و��ن ���

  M  8 7D  C   B  A  @  ?  >     =  <E  H  G  F ا����، و���

     L  K  J  IL)٣(.  

  

مع اا :ا ا: -  

��، و��ا ا���ع �� ����� أ�� ا�����ن، و�� ���� �� �������، و���� ���� ���

ًو���� ا�����ف �� ������ ���� و�ن ���� أ���م ا�����م ���ي ���� ����ء  ً

                                                 

 ).٤٧(��رة ا������ن ا���� ) ١(

 ).٣ (��رة ا�����ف �� ا����) ٢(

 ).٣٥(��رة ا������ ا���� ) ٣(
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

أ�� ا�����ن، ��� ���� �������ق ا����� دون ا����د �� ا���ر، و�� ���� 

ٌِ���ب ا��ْ��ِِ� ���ق، و�ِ���� �ْ��«:ا���وج �� ا���� وذ�� �����  ُ ُ ُ َ َ ٌ ُ ُ ُ ُ َ«)٢(")١(. 

 -:م �� �� أ���ء ا���ن إ�� �����و����� ا����� ������ر �� ���*

  -: اد: اول

���� ا����د �� ا���ر، و�� ����ه ا���  ُ���ه ا����، و���ِ� ا�����م، و

�����، ��ن ���� ا����� أ���� ��� ا��� ور���� ���ا ���د ��� أ��ل ا��� ����� �� 

 و���ا ���ن   أ��� �� ����،ا���� ا�����، أو ����� أن ��� ��� ا����ل 

  .ً���� ������ ��� و�� �� ���� �� ا�����

ما :ا : -       

��� ا���ارح،  ��� ���� ���� ر�� و����� ������ �����،  �ا����� ا����� و

و��ا ��� ����� ا��� ����� إن ��ء ���� و�ن ��ء ��� ��، و��� ��ا ���� 

                                                 

، ���ب ا�����ن، ��ب ١/١٩أ���� ا����ري ����� �� إ������ ا����ري �� ����� ) ١(

دار ��ق –) ٤٨(��ف ا����� �� أن ���� ���� و�� �� ����، ���� ر�� 

/ ١، وأ���� ���� ����� �� ا����ج ا�������ري �� ����� ھ ١٤٢٢ ط أو�� -ا����ة

)  ١١٦( ا�����ن، ��ب ���ن ��ل ا���� ���ب ا����� ���ق، ���� ر�� ���ب ٨٢

 . دار إ���ء ا���اث ا�����، ���وت––

، ١١٩/ ١ا����� �� ����ة ا���� ا����� أ�� ا���� وا������ ���� ا��� ا����ي ) ٢(

���ن ����� �� ����� ���� ھ ١٤٢٠ وزارة ا��و��ف ا����د�� ط أو�� - ١٢٠ ، ا��

 دار ا�� ���� ط أو��، ���رج ا����ل ���ح ��� -  ��� ��� ��٢٤٣ ص���� ا����

، ��ح ھ ١٤١٠ دار ا�� ا���� ط أو��– ��� ���٥٩٣/ ٢ا����ل ����� ا����� 

�� ���ر ا���� ا������  ، ھ ���١٤١٧وت – ����� ا������ ٢/٤٤٤ا�����ة ا����و

��ك ���� و���ك ������ ���� ا�� �� ��ارج ا�������� ��� ���زل إ  ��� ٣٤٤/ ��١ ا���ز

، ���ة ا����� �� ���رم أ���ق ا����ل ھ١٤١٦ دار ا����ب ا����� ط ����� - ���  

��� ا����ن ا���د ٥٤٤٥/ ١١ا������  ���ر �� ا�����ى } ٢٣٨{� ��� ���، 

  .ا�������

 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٠٤
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� �� ا������ �������� ��� ا����د�� ا��� ���� إ���ق ا����� ��� �� ��� ���

  .ا����، وا���� �� ا�����ب

  -:و����� ا������ ������ر ا�����ق وا������ إ�� �����*

  :ا ا: اول

إ���ق ا����� ��� ا����، أو ا���ل، أو ا������د، أو ��� ���� ذ�� ��� 

، و آ��  �� ا���� أن ا��� ��� ��ق ا����ء ����:ً���� ا�����ق ����ل ����

�� ����ن، و��� ذ��   .ا��

ما :ا ا: -  

�� �� ���� ��م  ��، أو ��ل ���� ���� ����   .)١(�و�� 

                                                 

 ����� دار -  �����٦/١١٢ ا����د�� ا������ و��ء �� ����� و��ا���� �������� ) ١(

�� ا����رف  ��� ���، ���ة ا����� �� ٤٤٤/ ٢ ا����� ا��و��، ��ح ا�����ة ا����و

��� ا����ن ٥٤٤٥/ ���١١رم أ���ق ا����ل ا������  ، أ��ل ٣٠ / �٦٨ ��� ���، 

�� �����٢/٥٧ ا�����ة ��� ا���� و��� ا�������  / ٥، ���وى دار ا�����ء ا����

 . ��� ���١١٩/ ١ا������ ، ا����� �� ����ة ا���� ا����� أ�� ا���� و٤٧٢



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٠٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا ا  
 او رة ا  

، )١(إن ا������� �� ا���ارج، وا�������، وا��زار��، وا��ا���، وا�������

������� َ�وُ����� �و����� ��� ���ع ���ر��� و����� أ����� و�� �ج ����� ����� 

�����، �� ��� أن أ�� ا���� ������ن �� ����� ا������ ���� ����ا؛  ً��� أد��  ً �

                                                 

��� ا������� إن ��� ���� أ�� ا����م -��م ا��� و���-�� ا���� ����ا ���� :ا���ارج)١(

�� و����  ً��� ��� أ����� ������ر��؟ �� ا�����ا ��� ���ا ا���� و���وا ���� و���و

��  ر-ً���� ����ا ������ و�� ����ون ����ن و����  ����� �����ن ��� أن ا����

�����ن أ�� ��� و��� ر�� ا��� ���� ��� و����� و و�� :ا�������–ا��� ����� و���� وا��

أر��ب ا����م وأ���ب ا���ل وا������ وا���� وا�������ط وا���� ��� �� ������ 

وأ��اع ا����م وا������ن ��� ��� ا���� و��� ا���� وا������ن �� �����ة ا����م 

��� أ�� وا�� �� ���ر���� و���� �����ن و�� ����دون و�� ���ون ���� ������ن 

 �� و���� ا�����ا �� ا���وع، و���ا أ����� ������ وذ�� ����� ���� ا���� �� ��� ���و

�� و���� ا���س وذ�� أ��� ����ا �� أ���ب  و��� إ��� ا���� ا�����ا ا���� و���و

����دة ����ا ���� ��� و����ا ���ز��� و������� و����ا ����� ������ وا

  أ���ع أ�� ���� را�� �� ا��زرق و�� ������ أن ��� �� ������ :ا��زار��.������

������� دار  ����� و�� أ��� ا���ارج وأ���� ���� وأ��أ�� ���� وا����وا أن دار 

�������� ��� ���� :ا��ا��� -.��� �� ا����� ا���� ����ن �� �� ��� وآل ����، و

�� �����ن �� ا������، ا������ و ���ون ا������ �� ا��� ��� إ���� �� أو��د ���،و

�� ����و���، وا��ا��� ��� �� ����م ���� �� �� أ�� ا���ع وأ����� �����، ��� 

��� ��� �����ون ���� و�� ��ع، ��� �����ن ا������ ����� ��� ر��� �� آل 

��� ��� وا���� ��ة ��� أ���، �� ّا���� �� ���ل ���� ا������ ���� إ�� ��� ر�� ا

����� و���زل ����، ��� أ��� �����ن ���� أو��� ا�����، وأ��� �����ن ���� إ����، 

��� �����ن �� ا���آن ا������ و��دون ا���� ����، .إ�� ��� ذ�� �� ������� وأ��ذ����

�� ��  أ��:ا�������،. وزو���� و���� أ��� ا����و�����ن أ���ب ر��ل ا���  �ب ��

���ل ���� ����� �� ��� ��  أ���� وز�� أن ا��� ����� ����� ر���� �� ا����، و

���ل ���� ���� وا��ة ���ك ����� ا������ ����  ا����ء، و ���ن ��� ��� و ، و

أ��ل ����� ا�����ة ��� ا���� و��� ا������� . (ا������ ا�����رة �� ا���آن

-، دار ا����� ا������ �٤٦ وا������� ���ازي ص  ا����دات ��ق ا������- ١/٣٩

�� ٣٦ا������ وا��د ��� أ�� ا����اء وا���ع ��������� ص. ���وت ، ا������ ا��ز��

 ). ����� ا���������١/١٣٦اث،ا���� وا���� ���������� 
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ً، و�� ���� �� ا���� د��� ��ن ا������ ��� ����، و�� �� ��� ور���� 

ًو�����؛ و��ا ��� �� ��ا��ون ���ازم ا����ال �� ا������ ��� ���ن ا����� ����� 

��� ���، ��� �� �����ن �� ا������ ��� ا����ن وا��و��م وا����اء، �������� �� �� 

��وده و��ا��� ا��� ����� ��ا�����،  ����� �� ���م ا����، و���� ا���وط، 

�� وا����اه، و���� ا����ل ����� ا����  وا����ء ا���ا�� ������ وا����  وا���و

و��� ����ة و����ن، وذ�� ����رة ا������ ا���اح ا��ي ��� ��� �� ا��� ����ن 

و�� ����� ���� �� ا����ر ا�����ة �� ا����� وا����ة، ��� ��� ا���رع �� 

ّ��ا�� ��� ��ا����� ����� ��� أوا�� ا����ة ا������ ��� ا�������، ��� ����  ً

���� ����� ����؛ ���� و�� ا���ع ��ا��� و��ودا ���� وأن  ً����� ���� و ً ً ً

  .ً��� و��� ����

���� ا���ل، و��� ا����ء وا����  ًو ��� ��ن ا������ ���� ����� ���� إ�� إ ً

ُ������د �� ا���ر �����ه ����� ا�����م ا������، ���رة ��رك �����، و��رة ��رك  ُ

و��رة ���دد ���؛ ���� ������� �� ا������ أو��، و ا����درة إ��  ��� ����،

ً�� ���ع �� ���� ����� ا����، ��� ���� أ��ا �� أ�� ا������ إ��� ���� � ّ

  .ا�����

، ��ن ��� ا����د���، و��ن ���� إ�� و�� ��� إذ���� ��� ��ء �� �����

����م أ������ و��ا���� ����� �� ���� ����ه ���� ������ ������ ���رة  ������، و

��� ������ ���� ��رض، �� ���ب  ً�� ����، إذ���� ��� أو ��وة ���ة أو ��

M   P  O  N  M  L  K  J :������ ا���� وا�����  ��� �� ���� �����

ZY  X  W  V  U  T  S  R           QL)١(.  

و �� ��� ا�����م ����� دم ا����� و���� و���� ��� أ��� ����� ا����؛ 

؛ ����� ��ن أ��ر ا���س ������ ��� ا����� دون ا�����، ����� �� ��� �� إ�����

َ�� ���� ����� �� ���ب ا���س وا����ذ إ�� �� و�� ����، و�� �� ا����ب ��ِ�� إ�� 

� �������ة ا����و�� �� ًا��� �����، ��� ���� ����� ا����� و�� ���� ا���ور، ���

                                                 

 ).١٧(��رة ا����ء �� ا���� ) ١(
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�������م » ّأن ا�����م ���� ���� �����ا�� وا��� ����� ا���ا��«ا���� وا����ل 

  :����ّ������ �� ����ة ا��� ����� ��� ا

 ��، و ����� ������، و���ء أو��د�� ��� ������، –ا������-��م �� زو���  -١

  .��ن ا���أة ا������ �� ��� أن ���ن زو�� ���� �������ع

������ أ��م ا����ء، ������ �� ا��دة ����  -٢ ���� ���  –و�� ا����–�و��ب 

  . و�زا�� ا�������� إ�����، وذ�� ��� ا������� و����� ا����

ّأ�� إذا ��ت ��� رد�� و���ه �� ���ي ���� أ���م ا�������، ��� ����، و��  -٣ ُ

ُ���� ����، و�� ���� �� ����� ا�������، و�� ��رث، ��� �� ��ث إذا ��ت ��  ُ ُ

 .��روث ����

أ�� إذا ��ت ��� ا�����؛ و��� ���� ���� ا��� وا������� وا���س أ�����،  -٤

  . �� ا���ر، و�� ���� �� �������، و�� ������ ��وا����د ا����ي

ُ��� ��� �� ��� ا�����م ����� �� ���� ���� �����وج ��� إ�� �����، ��� ��ول 

  .��� ����� وا���

ً ��� ��ه ا�����ة؛ �����ا أ��� ا���س ور��، ��ن و�� ا��� أ��� أ�� ا����

 د��� أو ����ن، و����� ����� ا����� ����� ����ة ��� ��م ا���ض ���� دون

  .ًا�����از �� ا������ �� وِ�� إ�� ذ�� �����

 وأ�� ا���� ذ���ا إ�� أن ا���ارج –ر��ان ا��� ����� –��� إن ا������ 

���ق، وأن ��� ا�����م ���ي �����، ������� ������د���، و��ا����� ��� أر��ن 

إ�� أ��� �� -ر�� ا��� ���- ًا�����م، ��� ا���� أن ا���ارج ����ا ����ون ����

  .�����ا ����� �������، �� ا����و�� ���ا �� ا��� و��دوا �� ا���اب

�� ا�����م �� أ�� �� ا���، و���� �� ا����� وا����� ��� إ��ار  �� ���

����� �� دام  �ا�����م و ا���ذ  ا���ا��، و���� �� ��� ا����م ��� أ��� 

��������؛ �����ر ا������ن، و�������ا �� ����� ذ��، �� ��ب إ���ن ا��� �

  .  ا������ط ��� ا���� ������� ��� ا������� ا�������� إ�� ا�����

ً���� �� ���� ����� ��� إ����� ����� ��� ار��� ���� �����، ������  ً ً ّ

���� ��� ا����ده و����  ���� �� �� ��� ����� و��� أ�� ����ل ��� ��ل و 
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��� ا���� وا�����، و���� ا���� �� ��� ا���، و����� أ�� و���� أن ���� �

  .)١(�� ����� إ�� إ���ع ���ب ا��� و��� ���� ���� أ��� ا����ة وا����م

ًو�� ����� أن ���� أ��ا �� أ�� ا����� ����، و�� ����� �� ا�����م  ّ

��ك ������م ���� ���� ���، ��� ا����، وا�����، و��ب ا����، �� �� ����� 

��، ����ق ا������� ���� ��� ا�����ن وأ���  ا�����ن ����� ����� ���� ����

و��� ���� ���� ا�����ن ا��ا�� و��ا ا���� �� ا��ي �������ن �� ا����، 

                                                 

دار إ���ء ا���اث ا�����  - ٢/١٠٧ا�����ج ��ح ���� ا����� �� ا����ج ����وي ) ١(

 ١٢، ��� ا���ري ���ح ���� ا����ري ���� ��� ا��������ھ ���١٣٩٢وت ط ����� 

، ��� ا����� ��ح ا����� ا����� ���� ھ ���١٣٧٩وت ط -،  دار ا������ ٢٧٣/ 

�� ��� ط أو�� –٤/١٢٧ا���� ����  ، ا����ن وا������ ھ ١٣٥٦ ا������ ا����ر

 ��،���وى ١٤٠٨ ا������، : ط-ا���ب ا�������، ���وتدار - �������٩/١٧٣ 

 دار ا����رف، ����ع ا����وى ���� ٥٨٦/ ٢ا����� ���� ا���� ��� ا���� ا����� 

، ھ١٤١٦ ���� ا���� ��� ������� ط -  ��� ��� ٧٨/ ١٧ ��� ���، ٤٦٦/ �����١٢ 

��ت ا���� ����� أ��ر ا����ي ص   -�� ��� �١١٧، ٢٧إ���ر ا������� �� ��ور

، أ��ل ����� ا�����ة ��� ا���� و��� ھ١٤٢٤ ط �����- ا����� ا����� ������ن 

دار ا�� - ��� ���٢٢ / ١ ��� ���، ا����� وا������د ����ي ا����ف٥٦/ ٢ا������� 

��� ا����ر ����� ر��� ر�� ھ ١٤٢٠ ط أو�� - ا����م –ا����  ، ����ج ٦٦٢ / �١٨، 

��� ���ن ا������ ص �أ�� ا��� وا�����ع ��  ��� أ�� ا���� وا�����اع ������ن �� 

، ا�����ن ������،��ار��  ��ا��� ��� أ�� ا���� ھ �����١٤٢٢ دار ا�����ن -  ٧٧

��ض ط أو�� - ٢٦١وا������ ���� ا��� ا����ي ص  ،��ح ھ ١٤٢٤دار ا����  ا��

 ��� ، ا�����ن������٥،١٣٨ ا�����ن ������ �� ���� �� ���م ا���ا��� ص 

 ا������ ا����رة -  ����� ا����م ٣٩ا���� وا�������� ����� �� ���� ا�����ي ص 

 - ٥٧٧ /٢، روا�� ا����ن ����� آ��ت ا�����م ����� ��� ا������� ھ ١٤٣٢ط أو�� 

،ا����ب �� ��� أ��ل ا���� ا����رن ���� ھ�����١٤٠٠ ا���ا�� د���، ط �����

��ض ط أو��   ����� -١٠٢٦/ ٣ا������ ا�����   .ھ ١٤٢٠ا����  ا��
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وأ��� �� ����ون �� ا���ر، �� ���ج ���� �� ��ن �� ���� ����ل ��� أو ��د�� 

  .��� ا������ �� أ��� اد�� ������ �-  -�� إ���ن، وأن ا���� 

��� ���ز ا����اع �� إ��ار ا�����م ��� ا���س ���� ���، أو ����� 

 ���� �� ،�� �ا������� ���� ���ى �� أ�����، أو ���� ������ �� ����� ��� ���  َ ُ ً ً

�� ا����ع �� ذ�� إ�� أ�� ا����، و����� �� ���زع ��� ا������ن ��� �� ���� 

 �� ا����� ا������ �� ���، و��� �������� ا���داء �� ًا�����م ��ا��، ����

���.  

وا����� ذا�� ��� ��ورة ��ز�� ������ �� ���� ا������ق ���، �� 

أن ���� ��������� أن ���� ����� ور���� و���� ���� ا�������، و�� أ�� ا��� ����

M   s :ل �����ا������� ����� إن ا����ا �� ����� ���� ا��� ��� �� �� ���، ��

  |  {  z  y   x  w    v  u   tL)١(.  

وا����� ��ب وا�� �� أ��اب ر��� ا��� ����ده و�� وا��� ��� �� ���، 

���ر،  ����� دا��� ���� �� �� ��ط ��� �� ��ك ����ر، أو �� ا���ى ��� �� ��� 

���� �� أ���، ً����� أن ���ب دا���، و�� أ��� �� ���� ا��� �� ا����ب و���� ��� ا�

 ������ ����� �����ت، و��� �����إ�� - أي �� ���� ا���� -������� ����� ��� 

َ ���� ��� �����ه، و��� ���� ذ��، و��� ���ك ذ�� �� ���� ������������، و���  ُ

���������� ا���د��� �� ا�����ر��، ا������� �� ��اب ا���، ����� ا��� و��� 

 M  t:� ذ��، أ��� ا��� ������ �� ا����� �� ����� ا������� ��ء، و�� ��ا�� �

~  }    |  {  z  y  x  w  v  u�¥       ¤     £  ¢  ¡  ¦L)٢( ،

�� ا�����ة ��� �� ��� ن، ءوأي ��� ��ب ر�� أ�� ا���� �����ون �� ��ز

  .ونءو����� ��� ���

أن �� إ�� إ�� و���� �� ا���� ���� �� ���� �� ا���ر ���� ��ت ��� ���دة 

، ��� ��ت ��� ا�����ن ���� �� ���� �� ا���ر، و�ن ا���، وأن ���� ر��ل ا��� 

                                                 

  ).٣٨(��رة ا�����ل �� ا���� ) ١(

 ).٥٣(��رة ا���� �� ا���� ) ٢(
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 إن ��ء ��ب و�ن ��ء ��� ��، ��ن ار�� �� :ً��ن ������ ������� ����ه إ�� ا���

��، وا�����ت ������  ًا�����م و��ت ����ا ��ن �� ا���ر، �������ت ������ ا���

�� ���ب و�� �� ���� �� ��ب، و��ا ���� ا���� ا��دة، و�� ��� �� 

وا������ وا�����، و�� ��ن �� ����ت و����ت ��ن ا��� �� �����، �� �� ���� 

ً����ل ذرة ���ا ��ه، و�� ���� ����ل ذرة ��ا ��ه، و�� �� ��� ذ�� ��� ��  ً

، و�� ً����� ا��� وا���� �� د�� ا��� ������ ا�����م ا����ال، ��� ���� أ��ا

  .)١(���ط �� �� أ��

  

اا ا  
ا   ا  

��� أن ���� أن ا�����م �� ��ر �� ����� ا�����، و��� �� إ���ق 

��� ا����� �����، و�� ورد �� ذ�� ���ص ��ة �� ���ب ا��� �����، و��� 

  : ���� ���� �� ���ر���� 

أو -آن اا  : - 

١-  8 7 M  �   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t

  «  ª  ©   ̈  §   ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡

  »    º  ¹  ̧   ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯®    ¬

¿  ¾  ½   ¼L)٢(.  

ا و: -  

��ه ا���� وردت �� ��� ا������� �� ��� ا���� ����ون ا�����ن، ��ن 

ا���� ����� ا�����م ا������ �� د��  �� إ�� إ�� ا��� �� ��� ����؛ ���� �� :��ل

ُو���� وأ���، ��ن ���� ��� ذ�� ��� ��، وا�����د �� ��ه ا���� ا������� ��  َ

                                                 

ا��و�� / ��� ���، دار ا����� ا����� ط٧ :أ���م ���ة ا������� ���وان ��� ص) ١(

١٤٠٥�� . 

 ).٩٤(��رة ا����ء ا����) ٢(
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 �� ً����� ��� ا�������، وأ�� ا�������� ������� ���؛ ���� �����ا د�� ��ا�� ���و ً

� ��� ً����، و���� أ��� د��� ���د ��ل ا�������؛ ���� ����� أن �����ا �����

  .)١( إن ���� ا������ة ��� �����:����� �����ن. ً�����

٢-  M 8 7     :  9  8  7   6  5  4  3     2  1  0  /

?  >  =  <  ;L)٢(.  

  

  

ا و: -  

 أ�� إذا -��� أدب ا��� ���ده ا������� ��دب ���� ��� �� د���� ود�����

��� ا������ ���ك ����� ا����  و�� ا���رج �� ��ود ا���� ���-��ء�� ا����� 

، �� ������� ��دىء ذي ��ء ��� ������ا، و������ا ا����ف ا������ -��ي ���

و�� �����وا ��� ����، ��ن �� �� ����� ������ �� ����� ������ب ا��ي �� �� 

ً ��ا�� أن �����ا ��ذى ���� �� �����ن �����، ������ا ��� �� ��ط -������

  .)٣( أ�� �� �� ��� �� و������، و�����ا

  

  

  
                                                 

 دار إ���ء ا���اث ١٨٩/ ١١ ������ ا���� أو ا������ ا������ ���� ا���� ا��ازي) ١(

��، ا����� �����م ا���آن ���� ا���� ١٤٢٠ - ا������ : ���وت ا�����–ا����� 

��  ا�����ة ط �����،- ٣٣٨/ ٥ا������  ��، ����� ا����ر ١٣٨٤  دار ا����� ا����

�� �����ب ٢٨٢/ �����٥ ر��� ر��   �� ����� ١٩٩٠،ا����� ا���� ���� ا���و �م،  

 . ��١٤١٨ -دار ا����� ا������ ���وت ط أو�� -   ٢٨٢/ ٣ ا���������ل ا����

 ).٦(��رة ا����ات ا���� ) ٢(

 دار ا�� ���� ٧١/ ٥، ��� ا����� �������� ٩٨ / ������٢٨ ا���� أو ا������ ا������)٣(

/ �����٢٦ ا���ا�� ����� �� ����� ا���ا��  ،  ��١٤١٤ -د���، ط ا��و�� -

 . ��١٣٦٥  ا��و��، :���� ا����� وأو��ده ���� ط، ����� ����� ا�١٢٦
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م -ا  : -  

ٍأ��� ر�� « : ��ل أن ر��ل ا��� :�� ��� ا��� �� ��� ر�� ا��� ����� ُ َ َ �ّ �

َ��ل ��ِ���ِ �� ���ِ�، ��ْ� ��ء �ِ�� أ����� ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ� َ � ِ«)١(.  

  

ا و: -  

�� أ��ه ا����� ّوا����� ��� ��� أ�� ا���� وا������ ا���� �� أن ���� ا���

�� �� ����� �� ا�����م ��� ا�����، ��رد ا���� �� �����  ���� أو ���و

ًا�����، ��ذا ��� ������ �� ���� ��� ��ء ���� ذ�� ��زر ا�����، وا���� إ��� �����  ً

ًو������ �����، ������ ا���س ���� ����ن �� ا���   أ�� ���� ��ا، - �� و���-ً

و��ا  -  ������� ���� ً����، إن ��ن ��� أ��� ��� ��ر ��� �� :��� ��ل �����

  .)٢( ا���� ����ون ا���س ������ب- ��� ا���ارج

ّ�ْ� ��� �ِ��ْ�ِ �ِ���ِ « : ��ل ر��ل ا��� :��ل) ٣( �� ���� �� ا����ك-٢ َ َ َ َ َ

َا��ْ���م ��� ��� ��ل،  َ َ َ َ ُ َ َِ َ ��ل -� ّو�ْ� ��� �ْ��� �ِ�ْ�ء ��ِ" :-َ ُ َ ُ َ َ َ َ َ َ ِ �� ��رٍَِ َب �ِ� َِ  

  

                                                 

�� ��� -���ب ا��دب ٢٦/ ٨أ���� ا����ري �� ����� )١(  ��ب �� ��� أ��ه ���� ��و

 ��ب ���ن - ���ب ا�����ن ٧٩/ ١، وأ���� ���� )٦١٠٤(���� ر��-��� ��ل

���ن �� ��ل ����� ا�����  ).١١١(���� - �� ����:��ل إ

 ١٤٢١ ا��و��، : ���وت ط–  دار ا����� ا������ ٥٤٩/ ٨ ��� ا��� ا�������ر ����) ٢(

 وزارة ���م - ١٤/ ��١٧، ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� ���� ��� ا��� 

 . ��١٣٨٧ ا����ب–ا��و��ف وا���ون ا�������� 

�� ���� �� ا����ك �� ����� �� ����� �� ��ي �� ��� �� ��� ا����� �� ��� ) ٣(

��ر�� �� ا���رث �� ا���رج ا���ر�� ا�����ري �� أ���ب ا����ة ����� أ�� ز�� 

أ�� أ�� ����ة �� ا����ك ��� ا����ة و����� ��� أ���� ��ت ��� ��� وأر���� 

و�� �� ���ن ���� وأ�� أ���ء �� و�� ��ر�� �� ا���رث �� ا���رج  ��� ا���� 

دا��ة ا����رف ���ر آ��د  ه�١٣٩٣و��،  ا�:ط- -  ٣/٤٤ا����ت ����� �� ���ن (

 ) ا���� –
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�، و��ْ� ا���ْ�ِ� ���ْ�ِ�ِ، و�ْ� ر�� ��ْ�ِ�� �ِ�ْ��ٍ ��� ���ْ�ِ� ���� َ َ َ ُ َ ُ ً ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َِ ّ«)١(.  

ا و: -  

، و�� ���ز -  و�� ا���د �� ر��� ا��� -و �� ا��� ا�����ء ��� ����� ا����

ً��� أ�� �����، ����� أو ����ا أو دا��، إ�� ���� ���  ���� أ�� ��ت ��� ا�����، ً

و ����� ��� ���ام، ���� ا��ا��� أو ���ت ����، ���� ��� و�����، وا���� �

ا��������، وآ�� ا���� و�����، وذ�� أن ا����� ������ ���� أ���� �� ��� 

ا�������، ����� أ��م و��ده ��� �� ����، و���� إذا ر��ه ������� ��� ا����� 

  .)٢(������ و�ن ��ن ا���� أ��������، أي �� أ�� ا

 ��� ��م ����ر��ن ا����� �� ���م ا���� �� ر��ل ا��� و��� أ�� 

��� ��� ��� آ�� ����� و������� و���� ور��� وا���ر ���ه و��ه  �������م،

ً�������ن، و��ا ����ل ��� ���� ���ا��ا ��� ��ن ���ا ��� ا����� ���، و��  ً ً

���� ��� ا������ ا����� �� ����� ا������� وا��د�� ���� ��� ا��د�� ا���

ا��ا�� ��� و��ب ����� ��ض ا����� وا���ا��، وا��� ��ل ����ى ا����ب ��� 

���� ا���ح �� د��� ��ي ��دح، ���� إ��ا�� �� ا���� ا�������� إ�� ا����� 

  .)٣(؟ ��ن ��ه ����� �� ������ ����� و��أة �� ������� ��أة

�ا ا�����ئ ��� ����� أ��� �� ا����� ا����� ؟ �� ��� ا��� وأ�� �-٣

َا��ْ��ِ� أ�� ا��ْ��ِِ� �� « : ��ل أن ر��ل ا��� : أ���ه-ر�� ا��� ����� -�� ���  ُ ُ ُ ُ�

ج �ْ�  ِ أِ���ِ ��ن ا��� �� ����ِ�ِ، و�ْ� ��� َ�ْ��ِ�� و�� �ْ��ِ��، و�ْ� ��ن �� ���� َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ ُ َّ ِ ُِ �ّ �

                                                 

 ��ب �� ��� ���� ��ى ��� -���ب ا�����ن وا���ور ١٣٣/ ٨أ���� ا����ري )١(

  ).٦٦٥٢(���� ر��-ا�����م 

��ض، – دار ا���� ٢٣١/ ���٢ ا����� �� ���� ا������� ���� ا���زي) ٢(  ا��

 دار إ���ء ا���اث ٢٠٣/ ����١ ���ة ا���ري ��ح ���� ا����ري  ���ر ا���� ا�

 .���وت– دار ا����� ا������ ٣٢٦/ ٧ا����� ���وت، ���� ا����ذي �����ر���رى 

دار ا�� ��م - ٩٨٢، ٩٨١ا���� ا���ار ا������ ��� ��ا�� ا��ز��ر �������� ص) ٣(

 . ط ا��و��



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ْ�� �ِْ� ����ِت ��ْم ا��ِ����ِ، و�ْ� ��� �ْ��ِ�� ���ه ا��� ُ�ْ� ج ا��� ��ْ� �� ��� ،��ْ �� �ٍِ�ُ ُ� �ّ ُّ َ َ َ ً ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ ً َ ُ ُ َ َ َ ً َ ُِ ّ

ِ َ��ْم ا��ِ���� َ َ َ«)١(.  

  

ا و: -  

�� ا����� �� ��� ا����ون و��� ا����ة وا�����، و��� أن ا����زاة ��� 

��� ����� ��ن ا��خ ��� أ��ره و���رة -  - ������ ��� ا�����ت و��� ����� 

���� أو ����  إ�� أن ا������ة ����� ������ �� ا������ ا������ ��اء ��ن ����� أو

ً���� ا����ر أو ��� ا������، ����� ��� ����، و����ه إذا ا����ن �� �� د�� ���� 

���� أن  �����ه، و�� و���ه ���� إ����� إذا أ���� و�� ��� �� ��ر ����، و�� �

  .)٢(���� ����، و�� ������ه

���� �����د�� ا������ وا����ت ا���آ���، وا���ا� ،  ��� ا��� ��و�� �� 

̀   M  k  j  ih  g  f  e       d  c  b  a :��ل �����  _

lL)٣(.  

  

                                                 

�� و��  �� ���� ا����� ا���: ��ب-���ب ا������ وا����١٢٨/ ٣أ���� ا����ري ) ١(

 ���ب ا��� وا���� و ا��داب، ١٩٩٦/ ٤وأ���� ���� -٢٤٤٢ ���� ر�� -�����

 .٢٥٨٠ ���� ر�� -��ب ����� ا���� 

، ���� ا����ذي ١٢٠/ ١٦، ��ح ا���وي ��� ���� ٩٧/ ���٥ ا���ري ��������� )٢(

٥٧٥/ ٤. 

 ). ٥٦(��رة ا���� ا���� ) ٣(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ما ا  

 دوا ب ار ا    
�� ا������ �� ا���� و�� ا������ح، �� ا����� و�� ���و�� أو ��� ��ً

������ ��� ������ ا������، و�� ��ر������ ا������ ����� ���� ��� ا�����ن 

  ������ن �� ا���� أم أ��� �� ��ول ���� ؟

  
  ا اول 

 وا  ا   
ا  ا:-  

� �� ��ب ر��، و����� ��� ��ص و ًا������ �� ��� ا���� ����ه ���

) ا�����ن(ّو���� ���ة، و�� ��� أ��� ������، وا���� ) ��ص(��� ) ً������(

 .)١(�� ا�����

  - :ا  اح

����� �� أ�� ا��� ����� �� أو ��� ���، و��� ا�� ���� ��ام ����د   ���

�����)٢(.  

ما ا  

    ا رب ا

  

��ا و�� ا���� ا����ة وا�����دون �� أ�� ا���� و����ر ا�����ء �� 

 ��� ����� ������ ا������، و�� �����ن �� ا���� ��ر���ب ا������ أم �� ؟

����� ���:  

                                                 

��ج ا���وس �� ��ا�� ا�����س ، ٤١٤/ ٢ ا�����ح ا����� �� ���� ا���ح ا������) ١(

 .، دار ا���ا��٥٨ /������٣٩ي 

، دار ���٣/٢٠٠ ا����ار ��ح أ��ل ا���دوي ����ء ا���� ا����ري ا����� )٢(

 ).١٩٠/ ٥(ا����ب ا�������، ����� ا����ر 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

  

  :  ااع

ًا����� ���� أن ا������ ������� ا����دا ���� إ�����، أ�� ا������ ����  ً ً

�� و�� ا������ف �� ���� ��� ��� ����ر ا�����ء وأ�� ا���� ً�� ا����دا �

�����، ����� ����ارج  ً���� ����� ا���اب ا����� �� إ�� أن ���� ا��� �� �� ����� إ

ًوا������� ا���� �����ن ���� ������د �� ا���ر و�ن ا�����ا �� ������ ����ا أو 

 �����ا ������ ������ ا������� رؤ��ء ً������، و�� ���� ����� ����ة ا����ا ����ء

  .)١(و��ؤو���

  

  - :ال اول

ّ أ��� �� ����ون أ���ب )٢(���� أ�� ا���� وا������ و����ر ا�����ء

  .ا������، �� �����و��� ������ ���ه ����� ا�����ن

                                                 

�� ����� ���� ا���� ا������� ص) ١(  – ا����� ا������� �����٥٧ ا�����ة ا����و

 . ��١٤١٤ ا������، : ط���وت

ا������، / ���وت ط-، دار ا����٢٢٤/ ٤) رد ا�����ر(ا��ر ا�����ر و����� ا�� ������ ) ٢(

دار إ���ء -٦٨٨/ ��١، ���� ا����� �� ��ح ����� ا����� دا��د أ���ي ١٤١٢

���� ���� ٨ا���اث ا�����،��� ا������ �����وا�� ص  � دار ا����، ��� ا����� ��ح 

��، أ��ار ا���وق ١٤٠٩ ���وت- دار ا���� -٢١١ /�٩ �� أ��� �� ���� ��������

�� ��٤/١٧٩ أ��اء ا���وق ����ا��  ���� ا�����،رو�� ا������� و���ة ا������ ���� ز��

 : ا����� ا�������، ���وت ا�����٢٣٩/ ����١١ ا���� ���� ا�� ��ف ا���وي 

 دار ٤٠٣/ �����٧ج ����ب ا���� ا�������،����� ا�����ج إ�� ��ح ا١٤١٢ا������، 

 ����� - ٥٢٤/ ٨، ا����� ���� ��ا�� ا������ /��١٤٠٤ -ا����، ���و�� أ���ة 

/ ٦ ��، ���ف ا����ع �� ��� ا�����ع ���� إدر�� ا������ ا������ ١٣٨٨ا�����ة 

 –، دار ا���� ١/٦٢، دار ا����� ا������، ا����� ������ر ���� ��م ا�����ي١٦١

، ا��و�� ا����� ��ح ٩٧٨ :��وت، ا���� ا���ار ا������ ��� ��ا�� ا��ز��ر ص�

 . ط دارا������٢/٢٩١ا��رر ا����� ������� ا����ري ا������ 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

مل اا: -          

������� إ�� و����� �� ا)١(ذ�� ا���ارج وا������� وا��زار�� وا�������

��� �� ا���ر، وا������ا   ���� ������ ����� ا������ة، و����ا ���و�� �� ا����، و

  .د�� و����

  

  : اف

����م أن ا�����ن ��ل و���، ���� ��ا ا�����ب �� ا����د ��  -١

 أم ا�����ن أ�����؟ و�� ا���ل و��ه وا���� "ا�����ن"����� ا��

��� إ��اده ������، ��� ا���� ا�����ن "��نا���"����� �� �� ����� ا��

ً���� و���� ��ل �������، و�� ا���� أن ا�����ن ��ل ��� ��� ���م  ً

  .��� ����� ا������

و�� �� ا�����دون وا������ن إ�� ��ا ا���� أد�� أ��ى، ���� ���  -٢

�� ا��ا�� وا���رق و��رب ا����  ا�����ن ���� ا����ل ��� ا���� 

  .)٢(��� أ��وا ����� ا��د�� ����� أو��� ����ر أ�� ا����ا������، و

  

دا:  

  :أد اأي اول

وا������ن ���م ����� ������ ا������ �����آن ا���ل أ���ب ا���ل ا��ول 

  :وا���� وا�����ل

  

                                                 

دار ا���� ٢٣١/ �����٤ ا������� ��� ا����� ������ن �� ���� ا������� ا����ي ) ١(

 ا����ع �� ��� ا�����ع ،���ف٤٠٤/ ٧ ��، ����� ا�����ج إ�� ��ح ا�����ج ١٤١٥

١٦١/ ٦. 

�� ����� �� أ�� ا��� ا����� ص) ٢(  :ا�����-وزارة ا��و��ف - ��٣١٦ح ا�����ة ا����و

  ��١٤١٨ - ا��و�� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٨

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ب- أوا  : -  

١ -  M 8 7 ̀  _   ̂  ]       \  [  Z  Ya  d  c    b  

g   f  eh m  l  k  j  is  r   q  p  o  n t  

y  x  w  v  uz¢  ¡  �  ~  }    |  {  L)١(.  

  

ا و: -  

���� ��: M n  m  l  k  j  iLأ��ه �� ا���� �� : أي �� ��� ��� 

 - و�� وا��ا ���� إن ���دوا -أو���ء ا��م �� ��ء �� ���� �� ا����ص 

 ا�������، ���� ����� و��� ا����ص، ���� ا��� ����� ا����ة ���إو�� 

ُا����� �� أول ا���� �����، و�� و���� أ��، و�� ����ه �����س �� ا������  ً ً

وا����� �� آ����، ��� �� ��� ا�����ن ا������ ���، �� �� و��ك ا������، �� 

  .)٢(�����ا ������

  

٢ -  M 8 7o  n  m  l  k   j  ip      s  r  q  

 |     {  z  y     x   w  v  u  t} ~  ¤  £  ¢   ¡  �  

¥¦ª  ©   ̈ §  L)٣(.  

  

  
                                                 

 ).١٧٨(��رة ا����ة ا���� ) ١(

ا���اج ا����� �� ا������ ��� ����� ��� ����� ���م ر��� ا����� ا����� ������ )٢(

��(  ����� ����ق ١/١٧ا������� ا������  ��، ا����� �� ١٢٨٥ ا�����ة–) ا�����

، دار ٢٦٦/ �����١ ا���آن ا����� ���� ا���� ا��ا��ي، ا�������ري، ا������ 

 ��، ����� ا����م ا������ ���� ١٤١٥ ����ن، ط ا��و�� –���وت-ا����� ا������ 

�� ا������ ا����د��  ا�����-  دار ا������� :٢٥٩/ ١.��� ا��� ���� �� إدر�� ا������

 . ��١٤٢٧ :ا����� ا��و��

 ).٩(��رة ا����ات ا���� ) ٣(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧١٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا و: -  

��� ا��� ����� ا�������� ������ �� ا������ل، و���ا ا���ل ا����ري و���ه 

��� أن ا����� �� ���ج �� ا�����ن �������� و�ن ����،  ��� ��ل ��� أن 

 و�� ا����� ����، وا������ن إ��ة �� ��� إ��� ������ن إ�� أ�� وا��

  ).١ (ا�����ن ا����� �����ة ا������

  

٣ -  M 8 7~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r�  ¢  ¡  

§      ¦  ¥  ¤  £L)٢(.  

  

ا و: -  

���ه ا���� ���� �� ���� ا����ب �� ��ا ا���ك، و��� ا����ب ����ر �� 

�� ا����ء،  و��ا ����ول ���� ��ه ا���رة ا������� ��� ��ه ا���� و�����، ����

ا�����ة و���� ا������ة، و��� ��� ا����ب و����� �������� إ�� �� ����� و�� 

����� و���� ������، �� ���� ا��و��ت وا������ أ��� ����� ا������ ا���ك، 

وأ��� ا������ ���� ا����، و�� ������ و���� ���ق ���� ا����، و�� أن ا��� 

���� ����ً���� ��ه ا����ب �����    .)٣(و

                                                 

�� ������وي ) ١( �� وأ��ار ا���و   ���وت  ط �دار إ���ء ا���اث ا����-٥/١٣٥أ��ار ا����

 -دار ا����� ا������، ط  ا��و�� - ٣٤٩/ ٧ ��، ����� ا�� ���� ١٤١٨ -ا��و�� 

١٤١٩�� . 

 )٤٨(� ا���. ��رة ا����ء) ٢(

��، ا����ب �� ���م ا����ب ١٤٢٠ا������ / دار ���� ����� ط٣٨٠/ �����٢ ا�� ���� ) ٣(

 ا��و��، : ���وت ط– دار ا����� ا������ -  ٢٢٣/ ����٢ ��� ا������ ا������� 

 ��، إر��د ا���� ا����� إ�� ��ا�� ا����ب ا������ ���� ا����د ا����دي ���� ١٤١٩

 . ���وت– إ���ء ا���اث ا�����  دار١٧١/ ��٢ ����� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

م :ا :-  

١ - �ِِ�� ّ���دة �ْ� ا��� َ َ َ َ ُ)١ (ِ َ و��ن ��ِ� �ْ�را و�� أ�� ا�����ء ��ْ�� ا����� َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ً َ َ َ َ َ َِ �ّ ّ أن� :� �

ِر��ل ا��� �ّ َ ُ َِ َ ��ل، و��ْ�� �ِ���� �ِْ� أْ����ِ� ٌ َ َ ُ َ َ َ َ ُ���ِ���� ��� أْن �� ��ْ�ِ��ا « :�َ ُ َ َ َ ُ َ� ِ

ْ �� ����ِ�َ ِ َ��، و�� ��ْ�ِ��ا، و�� ��ْ��ا، و�� �ْ����ا أْو��د�ْ�، و�� ����ا �ِ��ْ��ٍن ّ� ُ ُ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ ً� ُ �

ُ�ْ���و�� ��ْ� أ�ْ�ِ��ْ� وأْر��ِ��ْ�، و�� ��ْ��ا �� ��ْ�وٍف، ��ْ� و�� �ِ�ْ�ْ�  َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َِ � �

ْ َ��ْ��ه ��� ا���، و�ْ� أ��ب �ِْ� ذ�ِ� �� َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ� �ِ �رة ّ� ٌ�� ����ِ� �� ا���ْ�� ��� ��� َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ ًّ ّ � ِ

ُ��، و�ْ� أ��ب �ِْ� ذ�ِ� ��ْ�� ��� ���ه ا��� ��� إ�� ا���، إْن ��ء ��� ��ْ�  َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ً َ َ َ َ َ َ َ ُ ََ � �ِ � �ّ ُّ ّ �

ُو�ْن ��ء ����� َ َ َ َ ََ َ�����ْ��ه ��� ذ�ِ�» � َ َ َ ُ َ َ َ َ)٢(.  

  

ا و: -  

ا ار��� ����ة و��ت و�� ��� ���� ����ه إ�� ��� د���� ��� أن ا�����ن إذ

ا��� إن ��ء ��� ��� و�ن ��ء ����، و��� د��� و���رة إ�� أ�� �� ���� أ�� ���� 

���� �� أ�� ا���� أو �� أ�� ا���ر إ�� �� ورد ا��� ��� ����� ������ة 

د أ�� ا������� ������، و����� ��� ورد أ�� �� أ�� ا���� ����� ��� ����، أو ور

���� وأ�� ��� و����ن ����� ��� �����ر، و�� ��ا�� أ����  �� أ�� ا���ر ��

                                                 

َ���دة �ْ� ا����ِِ� �ِْ� ��ْ�ِو �ِْ� ��ِْف �ِْ� ا���رج) ١( َ ُ ُ َ َ ���� أ�� ا�����،  و��� ���دة . ّ�ُ َو ُ

وآ�� . ا����� �� ا������ �� ا�����ر �� روا���� ����� و�� أ�� ا�����ء ا����� ���

ِر��ل ا���  �ّ ُ ُ َدة �ْ� ا����� وأ���� �ْ�� َ ُ َ ً� ���� ا����ي و��� ���دة �ْ�را وأ��ا َ ً َ ُ

ِوا����ق وا������ ���� �� ر��ِل ا���  �ّ ُ َ َ َ و��ن ���دة ����� ����� ��ر�� ً ً ً َ ُ

 : ���وت ط– دار ا����� ا������ ٤١٣/ ٣ا�����ت ا�����ى ���� ��� .(ًأ���ر��

 ). ��١٤١٠ا��و��، 

���ن ��ب ����� ا�-١٢/ ١أ���� ا����ري )٢(  ���� ر�� -����ن �� ا�����ر���ب ا��

 - ��ب ا���ود ���رات ������-  ���ب ا���ود -١٣٣٣/ ٣،  وأ���� ���� )١٨(

 ).١٧٠٩(���� ر�� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ّإ�� ا��� �����، ������ ا����ب ���� ا�����ن ����� ذ��، و��� �����، و��� رد 

ّ��� ا���ارج ا���� ����ون ������ب، ورد ��� ا������� ا���� �����ن �����  ُ

 أ��� ���� ��� ا������ و�� ��� ��� � ا����� إذا ��ت ��� ����، ��ن ا���

������)١(.  

ّأن� أ�� ذٍر - ٢ َّ َ � �-  -ث ���ل ��� َ َ َ َّ: ��� ّ أ��ْ� ا��� ِّ ُ َ �-   -  َو���ْ�ِ ��ْب أ�ْ��، و�� ُ َ ُ َ ٌ َ َ َ َ�

َ����، ��� أ��ْ�� و��ِ اْ���ْ��، ���ل َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ ُ ٌ ٕ َ� ّ َ�� �ِْ� ��ْ�ٍ ��ل «:� َ َ � ا���، �:َ ُ �� إ�� إ�� َ َ َُ �ّ ّ � � ��ّ

� � د�� ا���� َ��ت ��� ذ�ِ� إ�� َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ّ �«�ْ��  ُ َ و�ْن ز�� و�ْن ��ق؟ ��ل:ُ َ َ َ َ َ َ َ َ� �و�ْن  «:� َ

َز�� و�ْن ��ق َ َ َ َ َ�«�ْ�� ُ َ و�ْن ز�� و�ْن ��ق؟ ��ل:ُ َ َ َ َ َ َ َ َ� َو�ْن ز�� و�ْن ��ق« :� َ َ َ َ َ َ� �« 

�ْ��ُ َ و�ْن ز�� و�ْن ��ق؟ ��ل:ُ َ َ َ َ َ َ َ َ� �و�ْن ز�� و�ْن« :� �َ َ َ ِ ��ق ��� ر�ِْ� أ�ِْ� أ�� َ � � َ َ َ َ َ َ

ّذرٍ ث �ِ��ا ��ل» َ َو��ن أ�� ذٍر إذا ��� َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َّ ّ� ُ و�ْن ر�ِ� أ�ْ� أ�� ذٍر ��ل أ�� :� َ َ َ ُ َ َ َ� � �ّ ِ �

ِ��ْ�ِ ا��� �ّ َ ��ا �ِ�ْ� ا���ِْت، أْو ��ْ�� إذا ��ب و��ِم، و��ل:َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ� � ا���، :� ُ �� إ�� إ�� �ّ ّ � �َ َ َ

�� �ِ��ُ َ َ ُ) ٢(.  

  

ا و: -  

��� د��� ��� أن ا������ة �� ���� ا�� ا�����ن، ��ن �� ��� ����� �� 

 ا���� و��م ������، وأن ً���� ا���� و����، وأ��� �� ���� ا�����ت ������� 

������ �� ���� �� ا���ر، وأن ������ د��ل ا����، ���� رد ��� ا���ارج وا������� 

�� ��ت �� ������ ا������ �� ��� ���� �� ا���ر، وأ�� ���� ّا��ي ����ن ���د 

                                                 

، ا������ ٢٤٤/ ٩، ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� ٧/ ���٧ ا����� ) ١(

��  ���� ا���� ا�����ي ا������  دار ١/٤٣٤ا������ �� ��ح أ��د�� ��� ا���

 . ��١٤٢٥ ط ا��و�� - ����ن –ا����� ا������، ���وت 

���� ر�� -  ��ب ا����ب ا����- ���ب ا����س -١٤٩/ ٧أ���� ا����ري )٢(

���ن ٩٥/ ١،وأ���� ���� - )٥٨٢٧(  ��ب �� ��ت �� ���ك ����� ���� -���ب ا��

 )١٥٤( ���� ر��-د�� ا����،و�� ��ت ����� د�� ا���ر



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

:» أ�� ا����، وذ�� أن أ���ب ا������ »و�ن ز�� و�ن ��ق ����� ��� ��� 

ُ�� ���� ��� �����ر، وأ��� إن د����� أ����ا ���� و��� ��� ������د �� ا���� �)١(.  

�رِ � « : ��ل�� أ��، �� ا����  - ٣ َ��ْ�ج �ِ� ا��� َ ُ ُ � ا���، َّ ُْ� ��ل �� إ�� إ�� �ّ ّ � �َ َ َ َ َ

� ا���،  �رِ �ْ� ��ل �� إ�� إ�� ِ وزْن ��ِ��ةٍ �ِْ� ��ْ�ٍ، و��ْ�ج �ِ� ا��� ُو�� ��ْ�ِ� �ّ ّ ّ� � َِ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ

� ا���، و��  �رِ �ْ� ��ل �� إ�� إ�� ةٍ �ِْ� ��ْ�ٍ، و��ْ�ج �ِ� ا��� ِو�� ��ْ�ِ�ِ وزْن ��� � � َِ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َُ �ّ ّ ّ ّ

ةٍ �ِْ� ��ْ�ٍ َ��ْ�ِ�ِ وزْن ذر� َ ُ َ َّ«)٢(.  

  

ا و:  

����� ���� إ��� ���ا�� ��� ا����  ً �����وج �� ا���ر ��� ��ن �� ���� إ ً

ًا��ي ��ل ����، إذا ا����� �� ���ر ا�����ن �� ا����� و���� ��ار ا�����م ��� �� 

�� إ�� إ�� "��� ��ل ���� ��ا �� �) ��ن ���(����� ��� ��� ا���� �����وج 

 ���، ��� ا���اد ا�����ع، و ��� أن "���� ر��ل ا��� "، �� �� �� �� ذ�� "ا���

  .)٣(���� ا������ة �� ا������� �� ���� ������ و�� ���� �� ا���ر

  

مأي اا أد:  

ا���ل أ���ب ا���ل ا����� ا������ن ������ ������ ا������ و������� �� ا���ر 

  :اع ����دة �� ا��د������

  

                                                 

، ٩/٢٤٣، ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� ٩٧/ �٢ ���� ��ح ا���وي ��) ١(

 : ط- دار ا����، ���وت -٩٤/ ١ّ����ة ا������� ��ح ����ة ا������� ���� ا���ري 

 .��١٤٢٢ا��و��، 

���ن و������ ١٧/ ١أ���� ا����ري )٢( ��دة ا�� ���ن ��ب ز ���� -���ب ا��

 ��ب أد�� أ�� ا���� ����� ���� -.ب ا�����ن ���١٨٢/ ١، وأ���� ���� )٤٤(ر��

  ).٣٢٥(  ���� ر�� –

 .٢٦١، ٢٦٠/ ���١ة ا���ري ��ح ���� ا����ري )٣(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 ر- أوا  ةا  أد :-  

١-  M 8 7  s  r  q   p  o   n m  l  k

tux  w   v  L)١(.  

ا و: -   

   ��ف ا���راك، و����ه ��� ا���� ا����� و����ت ا���� ا�������،:���

M  n m  l  L���� : ،ا���ك Mq p  oL ا������ ا����اق 

 ا����� ا������ة، :�ا���، و�� ا���ك ���ت ����، و��������ء �� ���� �

 �� ا����ب ���� ������، :وا������ �� أن ��� ����� ����ت ��� ����، و���

�� ا���� إذا ً���� أذ�� ذ��� ار����، ���و ً �� أ��ك ����� وا���ف ذ���� ��� :ً

� ��، ��و��� أ���ب ا���ر �� ����    .)٢(ً��ون أ��ا����ت ����� ��� ا������ وا���

  

  لا ا م: -  

أي ا����� ����، و���� ���� أ��ا�� ��� ��ر :»أ���� �� ������«

������ط  ��� �� ���� ���� ��ء �� ��ا���، و��ا إ��� ��� �� ��ن ا����� ��ن 

 ��� ��� ا������ ��، و���� -و�ن �� ��� �� ��ى ����� ���� و���ار ����� -���ه 

  .��� ا���� ���������

ّ أن �� أذ�� ذ��� و�� ���� ��� ��ه إ�� ���ودة ����، :و����� ذ�� ً

وا������ك ���، وار���ب �� �� أ��� ���، ��� ������ ���� ا����ب و���� ������ 

����، �����ا أن �� ��ة ��ا��،  ً���� ����� ����� ����� إ�� ا������، ������� إ ً ً

���� ����� ��� �����ً ����� ��� ����� ،ً ����.  

                                                 

 ).٨١(��رة ا����ة ا���� )  ١(

�� ا���آن ���� ���� ا����ي ) ٢( ����� ا������ ط  -����٢/١٧٨/١٨٢ ا����ن �� ��و

�� �� ����� ا���آ١٤٢٠ا��و��  دار ���� ����� -١١٦/ ١ن �����ي  ��، ����� ا����

 .��١٤١٧ا��ا��� / ط



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

���  M 8 7  ¡  �  ~  }  |  {   z  y  x  w     v  u

¢ L)١(، Mt  s  rL: ز���� �� ا����ة، ��� أ������ 

���،  وا����  ً���ز��ن أ������ �� ا����� �� ���� ����ون دا���ن، أو �����ن ���� �� ً

 �����ك أو��؛ ��� ��� ��� ��ى �� ��� ���� ��� ���د ���� ا������ة، و�������

���� ذ�� ����� ��ز�� ��  ً�� ا���� ��ا��ا �� ��وج ���ه ا������� �� ا���ر، و

  .)٢(ا����د

٢-  8 7 M  Å  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

     É  È  Ç  ÆL)٣(.  

ا و: -  

���ا ��  ًا�����ا ����� ا���� ��� أن ا����� ا�����ي ���ود ا��� ����  �

����� ��� ���ى �� MÂ  Á  L : ��ن ����ا���ر، وذ�� ً إ�� أن ���ن  �

ا���ود ا��� ��� ذ���� و�� ��ود ا���ار��، أو ���� ���� ذ�� و���ه، و��� 

�� ���م د��ل �� ���ى �� ا���ار�� �� ��ا ا�����، وذ�� ��م ����  ا������

���ى و�� �� أ�� ا����ة أو ��� �� أ�� ا����ة، ���� ��ه ا���� ��� 

���ا   .)٤(����� �������، و��� أن ا����� 

  

و  لا ا م:-  

  ا اول

���ص ������� ����� ��� M  À  ¿  ¾  ½L :���ا ا����م   �

 و�� ��� ا��� :�������، ��ن ���� ا������ ��� ا�����ؤ�� �� ��ا ا���� ����ل

                                                 

 ).١٠(��رة ا��وم ا���� ) ١(

، ٩٠/ ١ ��� ���، ����� ا�����وي ٥٦٨/ ٣،  ����� ا��ازي ١٨١/ �����٢ ا����ي ) ٢(

 .١٢٤/ ���١ ا����� 

 ).١٤(��رة ا����ء ا���� ) ٣(

 .،٣٥٤/ ٤ ��� ���، ����� ا����ر ٥٢٦/ �����٩ ا��ازي ) ٤(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 إ��اج �� ����ه ����، ور���� إ�� �� ا�����، و��� �� ا����، و��� ا�������ء

 �� ���� أ��اع ا������ وا������، M  ¿  ¾  ½L :���ا ����� أن ����

��ل، ��ن ا�����ن  �وذ�� �� ����� إ�� �� �� ا�����، وا�����ن ����� ا������ 

��ل، ����ل �������د�� وا����ا��� ���   ���� ا���� ����� ا����م إ�� إذا ��م :ً

  .� ��ا ا������ ���� ��������� ���� أو ����، و��

  

  

ما ا:  

������� ���� ½  ¾  ¿  M  : أن ����:��� ���ن أن ��ه ا���� 

ÀLوا����، و���� ������� ����� ���� ���� ً: MÂ  Á  L ن�� �� 

ا���اد ��� ��� ذ�� ���م ا����ار، و�� ���ف ا����، ���� ���� ��� ا�����، 

��ي ا���ود ا�����رة �� ا���ار��، ��ن ا����ي و�� ����� ��� ��ه ا���� ��� �

�� ��ود ا���ار�� ��رة ���ن ��ن ����� أن ��� ا������� وا�����م �� 

ووا��� ا����ل إ�� أ�� ������، و��رة ���ن ��ن ����� أ��� وا��� �� ��� و�� 

ا����� وا���اب، ����ن ��ا �� ا����� �� ���ي ا���ود، وأ�� ا��ول ��� ���د 

�� �� ��� أ�� ���ى ��ود ا���، و��� ��م و��ع ا����ار، ������ أن ��ا ا����� ��

  .)١(���� ������� ا��ي �� ���� ��� ذ��ه ا��� �� ��ه ا���� �� ���� ا���ار��

٣- 8 7 M   j  i  h  g  f   e  d  c

    r  q     p  o  n  m  l   kL)٢(.  

  

  

                                                 

،، ����� ا������ ا����� �� ٣٥٤/ ٤ ��� ���،  ����� ا����ر ٥٢٦/ �����٩ ا��ازي )١(

 :ط- ����� ا������ ١٧١ :����� ���م ا����ن ���� ا����� �� ���� ا����ي ص

 .��١٤٢٠ا��و�� 

 ).٩٣(��رة ا����ء  ا���� )٢(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا و: -  

ً��� ���� �� ا����� إذا ��� �����، و��ا ا�����  إ:���� ا���ارج وا�������

��� �� ��ر ����، ����وا ����� ا����،  ����� ��، ��� ���� ����� �����ا ���  ً ً

��� �� ا���ر   .)١(�و�� أن ا����� 

  

و  لا ا م:  

�� :اول أن ا����� أ��� �� ��ا ا����، ��ذا ���� ا����� �� ا����� �����

  .�ا ا���� أو�� ������ل�� �

مأن ا����� إذا ��� ����� �����ا ���� �� ���� ����� و�� ���ج �� :ا ً ً

ا�����ن، إ�� إذا ��� ذ�� ��� ��� ا�������ل، أ�� إذا �� ����� ��� ��� 

ًا�������ل ��ن ا����ص ��� ���رة ��، ��ن ��ن ����� ���� ا����� ���ا ���رة 

�� ��� ���� و�� ���ص ����ه إ�� ا��� إن ��ء ��� �� ��، و�ن ��ج �� ا���

وأر�� ���� ��� ��ء، و�ن ��ء ���� ��� ���� �� ����� ��� ذ�� إ�� ا���� ا��� 

و��ك ا����زاة ������� ���ن �����،  ًو���� إن ��ء ا���، ����� ����� �� ���� و��ا،

ً��ا ����ا ����� ا��� �� ذ�� �-ًو��ك ا����زاة ������ ���ن ���� ً.  

ًوا����� ��� أن ا����� �� ���� ����� ا����� ����ا و�� ��ر�� �� ا�����ن  ً

M  Z  Y :ًأن ا��� ����� ��� ذ�� إ���ب ا����ص ��� ا����� ����� ����� �����

 ̀  _   ̂  ]      \  [aL)وا����ص �� ���ن إ�� �� ��� ا����، )٢ 

 ��� ��د �� إ��  ������Mk  j  in  m  l  L ������ وآ�� ����� �����

  .)٣(ًأ��ة ا�����ن، وا����� �� ���ن أ�� ������

                                                 

دار إ���ء ٣٦٢/ ٣، ا����� وا����ن �� ����� ا���آن ������� ٦٩/ �����٩ ا����ي )١(

  ��١٤٢٢ ا��و�� :ا���اث ا����� ط

 ).١٧٨(��رة ا����ة �� ا���� )٢(

، ����� ا����ي ٣٦٢/ ٣، ا����� وا����ن �� ����� ا���آن ٦٩/ �����٩ ا����ي ) ٣(

٦٧٩/ ١. 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 م -ا ب ال أد م أد : -  

�  «: ���ل ���� ر��ل ا��� :) ١ (��ل ����� - ١ َ�� �ْ��� اْ���� َ ُ ُ َ َّ

�م ���ٌ َّ«)٢(.  

  

ا و: -  

 ��ن ��ا ا����� ا����� �� ّدل ��ا ا����� ��� أن ا������ ����ة �� ا������،

����� إ�� ��� ار���ب ����ة؛ وذ�� ��ن  ا������  ����ة ��وا��� ����ة ���� 

ا������، و���� ا������ت و�� و���ة ا���� وا����، وا����� ���� �� ��م 

  .)٣(د��ل ����� ��ه ا������ة ا����

  

  لا م:  

���� ��� ا������ ���� :أ�����:�أن ��م د��ل ا���� ��ول ���� و���

�� �� ا���� ��������    ).٤(وا��� أ���.  �� ������ د��ل ا�������:وا�������و

                                                 

 �� ���� ����� ��را، :و��ل ���� �� ���» ��ن ���� أ�� ��� ا�������� �� ا����ن ) ١(

ه وأ��ه ���ان �� ا����ن، و��� أ��ه �����، و��� ����� ا����ق و��� أ��ا �� وأ��

 ��� ، وا������ ��� �� ا����ب و�� ��� ذ�� �� ا������ �� ر��ل ا��� 

��ت ����� �����ا�� ��� ��� ����ن �� ���ن، و��ءه ���� و�� ����� . ا���ا��

��ى ���� ���  ا�����ت ا���(�����ا��، و��ت ��� ذ�� ����� ��� �� و������ 

٣/٣١٧( 

 ���� ر�� –��ب �� ���ه �� ا������–،���ب ا��دب ٨/١٧أ���� ا����ري )٢(

 ��ب ���ن ��� ����� ا������ - ���ب ا�����ن١٠١/ ١،وأ���� ���� )٦٠٥٦(

 ) و�� ا����م"� ���� ا����  ���ت �"و��ء �� ا����ري ���� ).( ١٦٨(���� ر�� 

)٣ (�� ����  ����� دار ا����ن ٢٤٥ / ��٥ ا����ري ����ة ���� ��������ر ا���ري ��ح 

 . ��١٤١٠د��� 

 . ��� ���١١٢/ ٢، ��ح ا���وي ��� ���� ١٩٩/ ���١ ا���ري ��������� )٤(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٨
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

� ���ِ�« : ���ل�� ���� �� ����، أ�� ��� ا���� - ٢ ٌ�� �ْ��� ا���� َ َ َ ُ ُ َ َّ«)١(.  

ا و: -  

�� وز�� �� ا������، وأن  �� أ��د�� ا����� ا��� ���� ����� و���

�ا�� �� ا���ر �� أن ���ن ا�����ن �� أ�� ��ا ا�����، و�� ا�����ن �� ا�

  .)٢(د��ل ا���� ��ر���ب ��ا ا���م

  لا م: -  

�� ���� ا���� إن أ��� ا��� ���� ا�����؛ �������� أن ا��� ����� �� و���ه 

���� ����ه ا������� ������ر إن ��ء ����� و�ن ��ء ��� ���، و��ول  ���  ��و

���� ��� �� ����� ا������ ��� ��� و�� ���� �� ���� �������� ���ا :أ�����

����ه و�� ������ �� أول ا����  :وا�����ً���� ���� �� ا���ر و�� ���� ا���� أ��ا، 

�� ا�������، �� ����� �����ه ا���ر ا��ي ����ه ا��� �����، وا���اد �� ���� 

���ل ا��ر��م، أو �� ������ �� ا����� ����، �� ���� �� ا���� ا��� أ��ت �

  .)٣(��� ا������ إ�� �������� أو ������ 

  :ب اأ   ح أد:-  

��ْ� أ�� �����، أوِ ا�ْ�أة �� د��ِ��، أْو « : ��ل�� أ�� ����ة، �� ا���� -١ � � �َ ُ ُ ً ً َ َ َِ َ �ٕ

ْ ����ِ��، ��ْ� ��� �ِ�� أ� َ َ َ َ َ َ ً ٍَ� ّ�ِل ��� ���� َ ُ َ َ َ«)٤.(  
                                                 

، )٥٩٨٤( ���� ر��-  ��ب إ�� ا�����- ���ب ا��دب ٥/ ٨أ���� ا����ري )١(

� و�����  ��ب ��� ا���-���ب ا��� وا���� وا��داب١٩٨١/ ٤وأ���� ���� 

 ).١٨( ���� ر�� -�������

 -  �� ١٤١٩ ا��و�� :ذ���ة ا����� �� ��ح ا������ ����� �� ��� ا������� ا����ي ����)٢(

 .دار ا����اج ا��و��� �����

/  ا����د�� -ا������، ����� ا���� /ط ٢٠٣/ ٩ ���� ���ل ي��ح ���� ا����ر) ٣(

��ض  .٤٤٨/ ٦، ��� ا����� ١١٣/ ����١٦ح ا���وي ��� ���� ١٤٢٣ا��

أ��اب ا����رة ٢٤٣/ ١أ���� ا�����ي ����� �� ���� �� ��رة ا�����ي �� ����  ) ٤(

 ����� ����� ا����� -)١٣٥( ��ب �� ��ء �� ��ا��� إ���ن ا�����،���� ر�� -

=  ��،وأ���� ا�� ���� ���� ��� ا��� ���� �� ���� ١٣٩٥ا������، /  ��� ط–ا����� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٢٩
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا و: -  

و�� ا����� و��� ���� ��� �� ���� ����، �� �� إ��� ��� أ��ل ��� 

 �� ار��� ��ه :ً����، و��ح ������ �����ا، وا���اد �������ل ا����ب وا���� أي

؛ ������� ���� �� ����� -���� ا����ة وا����م-ا�����ت ��� ��ئ �� د�� ���� 

  .)١( ��ه ا�����������

  

  لا م: -  

أن ��ا ا����� ����: أو.  

م: ا����� �� ا��ول ����ل ��� ا�������ل، و�� ا����� ������� إ�� ا������

  .ا��و�� ��� ���ان ا�����، و�� ا����� ��� ا����د أ�� ���� ا����

�ن �� ا�������،  ا�����، وا���اد ������� �� ���� ��� ��: أي:)�����(

 و�� ���� ا��ول ����ج �� أ��ه ����� ����، أو �������اء ��� �� :)��� ���(

 إن ا���� ���، و���� �� ����� ����ن أ��� �� ا����� وأد�� إ�� ا���� :����، أي

��ول ��ا ا����� �������� وا����ق، و��� ����ن �����، �����  ًوا������، و

 ا���، أو إ���ق ا�� ا����� ����؛ ������ �� أ���ل ا����� ����� ���ان ����

  .)٢(ا�����ة ا���� ��د��� ����ن ا��� �����

                                                                                                                     

 –��ب ا���� �� إ���ن ا�����- ���ب ا����رة و�����٢٠٩/ ١ ����، ا���و��� ��=

 ا������ ا����� �� ����� و��ء ��(دار إ���ء ا����� ا������،) ٦٣٩(���� ر��

 ��� – ����� ����� -  ٣٧٠/ ٣أ��د�� ا��ا��� ا������ ���� ��� ا�������� 

���� إ�� �� ����  ���� �� �: ��ل ا�����ي"�� ��� ��١٤١٦ ا��و��، :ا�����

 ��ا :و��ل ا���ار. �� ���ف ���� ����� ���ع �� أ�� ����ة:����، و��ل ا����ري

 ).".���� ����، و���� �� ���� ��، و�� ا���د �� ���� ���ء

 .٣٥٥/ ١ ي، ���� ا����ذ٤٧ :��ح ��� ا�� ���� ������� ص)١(

 .٣٥٥/ ���١ذي ، ���� ا�٤٩٥/ ٢ ����ة ا������� ��ح ����ة ا������� )٢(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٣٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

َ�� ��ْ���ا �ْ� آ����ْ�، ��ْ� ر�ِ� �ْ�  «: ��ل�� أ�� ����ة، �� ا����  -٢ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ�ٕ

��ْ� ��� ِ��ِ ٌأ� ُ َ ُ َ �«)١(.  

ا و: -  

 ��� ��� ذ�� ���  ا�����ئ �� أ��� وا����� ��� ����،��� ا���� 

ًار��� �� ا���� ����� و���� �� ا��زر �����، و���� ا������ إ�� ��� ��ا��� ً .

 ا������ء إ�� ��� أ��� و��ا��� ���� �وأ��ا ����� ا����� ���� ��� ا��ا�� �

�����)٢.(  

  

  لا م: -  

� ������ ��� ��ا ���� �� ا����ر ا��� وردت ���� ا������، و���� ��

��� أ�� ا��� وا����، ����ل ������ أ��ى ���� �� ا����ب وا���� ا������ �����، 

وا����ر ا������ أ��� �� ��� ا�����د، ���ا ��� ���� ���� �� ا����، و����� ��� 

: M   }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  rدون ��� وا���� ����� ��ل ا��� 

~�L)٣(.  

ا ��� ا���ت ��� �� ���؛ ��ن ا���ك ��� ��ب ��� ��� و����م أن ��

M  s 7 8 ا���ت وا���� ��� ��� ��، ��� ���� ا����ب ���� ������� �����، و

|  {  z  y   x  w    v  utL)٤(.  

��ن أ��� ���� ا��� ��� �� ���رة، و�� �� ��� ���� ��ه ����ه إ�� ا��� إن 

�� ��� وا���وج ��ء ��� �� و�ن ��ء ����، و�� ��  ���� ��� ��ا ��ض ��� ا���

                                                 

���� ر�� -���ب ا���ا�� ��ب �� اد�� إ�� ��� أ��� ١٥٦/ ٨أ���� ا����ري  )١(

���ن �� ر�� :، ���ب ا�����ن، ��ب٨٠/ ١، وأ���� ���� )٦٧٦٨(  ���ن ��ل إ

 ).١١٣( �� أ��� و�� ����، ���� ر��

 .١٥/ ١٧ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� ) ٢(

 ).٤٨(�ء �� ا���� ��رة ا���) ٣(

 ).٣٨(��رة آل ���ان �� ا���� ) ٤(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٣١
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

��� إن ��ن ���� ����ده، و��� �� ��ء �� ا���� ا������ ����� �� ��ل ��� ����� 

  .أ�� ���� و�� ��� ��ن ا������ت ��� ا����ب ���رات

 وأ��� أ��� ����ء و �� ��ءت ���� ا���� ا������ �� ر��ل ا��� 

ًا�����، وأ����ا ��� أن ا����� إن ��ت ���ا ا������� ��� أن ا����� �� ��ث 

���� ����، و���� �� ����� ا�������   .)١(���� ور���، و

 را :ا  ار  نا  أد: -  

��ة  -١ ا�� ِ��� ��ْ�� و�� « : ��ل ا���� :، ��ل�� أ�� �� َ�� ��ْ�� ا��� ُ َ َ َ َ َِ ِ ِّ

َ��ْ�ِ�، و�� ��ْ�ب ا���ْ�  َ ُ َ َ َ َ ٌ ُِ��� ��ْ�ب و�� ��ْ�ِ�، و�� ��ْ�ِق ِ��� ��ْ�ِق ُ َ َ ُ َ َ َ ٌ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ

ِ �ِ��� أ�ْ��ر�ْ� ِ��� ��ْ��ِ���  َو�� ��ْ�ِ�، و�� ��ْ��ِ� ��ْ��، ��ْ�� ا����س إ��ْ� ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ً َ ُ ُ َ َ َ َ ٌ ُ َ ُ َ� � ّ

ٌو�� ��ْ�ِ� ُ َ ُ َ«)٢(.  

ا و: -  

���وا ا������� و�� ���� ����� ��ا ا����� ا���ارج و�� وا����؛ �

  .)٣(ً������ب أ��ا ����� ا����� ا��ي ��� ���� ا�����ن

  

  لا م: -  

آ��ر ��� ��ه �� ���ج ��� ا�����ء ا����� �� ا�����م و�ن ��ن ���� ذ�� 

���� ��� �� ����� ����� ���ً ���� » �� ���� ا��ا�� ��� ���� و�� ����« و����  -ُّ

                                                 

 ���� ي��� ���، ��ح ���� ا����ر١٥/ ١٧ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� )١(

 .٣٨٤/ ���٨ل 

،���ب ا������ وا����،��ب ا����� ���� إذن �����، ١٣٦/ ٣أ���� ا����ري )٢(

�ب ا�����ن، ��ب ���ن ����ن ، ��٧٦/  ١، وأ���� ���� )٢٤٧٥(���� ر��

( ا�����ن �������� و���� �� ا������ �������� ��� إرادة ��� �����، ����  ر��

١٠٠.( 

 .٣٧/ ٦ ���� ���ل ي��ح ���� ا����ر) ٣(
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 ��ن ا�����ن ���� ������� و���� ��������، ��ن ��رب ا���� ������ ا�����ن،

����، �� أ�� ���� ���� �وا��ا�� أ��� ���� ��� �� ��ت ���� �� ذ�� ��  ً)١(.  

���ن �ِ�ْ� �� أ���� « : إ�� ��ل  �� ����� ر��ل ا���:�� أ�� ��ل -٢ َ�� إ َ َ َ َ َ َ َ� �

ُ�� و�� دِ�� �ِ�ْ� �� ��ْ� �� َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ«)٢(.  

 وا: -  

��ن ا����� �� أ��� ا���� ��� أ����� وأ��ا���، ��� ��ن و��ر ���� 

  .)٣(�����، ����� ا����� أ�� أراد ��� ا�����ن �� ����ء

  لا م  : -  

��ا وأ����� و��� �� ��اد �� ا����ع، و���� ���� �� ا���� وا��دع و��� 

� ا�����ن و������، وا���� ���ل ا�����ن ������ء ا������ وا�����ل دون ا������ �� ر�

ا������؛ ���� ��دي إ�� ا������ ا����ال وا����اض وا�����ع وا����س، و��ه 

��ا�� ���� ا�����ن و�����ه إ�� أن �� ���� ��� إ�� أ��� �� ر��� أدت إ�� 

  .)٤(ا�����

                                                 

 .٣٧/ ٦ ���� ���ل ي، ��ح ���� ا����ر٢٣٧/ ٤،ا������ ١٥٣/ ٢ا�������ر ) ١(

���� ٤٢٣/ ١ ا������ �� ����� أ���� ا�� ���ن ����� �� ���ن �� ����)٢(

 ��ب ذ�� ��� ��ل ��� أن ا���اد ���ه ا�����ر ��� ا���� �� ا���ء - ) ١٩٤(ر��

. ��١٤١٤ ا������،: ���وت ط– ����� ا������ - ���ب ا�����ن –����� �� ا�����ل

��ب �� ا��� )   ٢٦٠٦(���� ر��٩٨/ ٣ا����� ا��و�� ���� ا����� ا����ا�� 

��ا��� و��ء �� ���� ا��وا�� و���� ا���ا�� .( � ا�����ة،– دار ا������ -  ا����  ��ب-إ

و��� أ�� "�� ��� ���� دار ا�����ن ����ا�٩٦/ �����١ ��ر ا���� أ�� ��� ا������

 ).،و�� ���� ا�� ���ن"���ل، و��� ا�� ���� و���ه، و���� ا������ و���ه

 – مكتبة اإلمام الشافعي ٤٨٨/ ٢ يین الحدادالتیسیر بشرح الجامع الصغیر لزین العابد) ٣(

 .ھـ١٤٠٨الثالثة،  الریاض الطبعة

، ا������ ١٠٥/ ١، ����ة ا������� ��ح ����ة ا������� ٣٨١/ ���٦ ا����� )٤(

  ٤٨٨/ ���٢ح ا����� ا����� 
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  - :اأي ار

 و�� ورد ����� �� ������ت  ا���������� ��ض ا��راء وا��د�� ا��اردة �

  : أن ا��أي ا�����ر �� ا��أي ا��ول وذ�� ������ب ا���������� �

 ����ن ���� ا���ارج و����� ��� وا���� �� ����� ���ة :أو��

، � وأ��ا���ا�������، وا��ي أدى ��� إ�� ����� ���م ا���� وا�����ل د����

� �����ن، و�� �� ا��د ���  ���� أد���� ���� أ��� ����� ��� �و��� أد���� وا

د��� ���� ��، و�� ا������ �����ت ا��د�� ا������ وا������ ��� أن ا����� �� 

�������� ����.  

ّ�� ���� ��� أ�� �� �� ��ا ا����� ��� ا���� �� ���ء و��� وآ��ر  :�����

 �� ً�����ة، وا���� ��� ذ�� أن ���� �� ���� أن ���� أ�� ا���� ��ن ���

ا����ر ا������ �� ���م ا����، و�� ��ل �� ��ل ��� ����� ���� أ�� ا���، 

�� ��ل ��� ��ض ��ء �� ا������ ����� دون ��� أو ����ن، ���� ا���� �� 

��د ا�����ن ����، أو إن ا����ب �� ��� �� �����، و�� �����ا إن :�����ا � إن 

ً����� ��� ������� �� ا����� ز��ا ��؛ ًا����� �� ���ب �����، و���� ������ أن ا

�� �� ا����ة، وأن ��ءا ����ا �� ا����ة  ًو������ �� ���ه، وأ�� ����� ����� ً
��د  �������ن ���� ���ة �� ���ل أو ���� �� ��� ذ���، و�� �� أن 

���ر د��ل ا���ر ��� ا���ف وا����� �� ���ب ا�������، ��� أن �� أ��ه ا����� 

  .�� �� ا����ب وا�������� ا����

 أ��� �� ����� إ�� أ�� ���� ����� ا����ة ��� ا���� ������ أن ����ا :�����

�� ا���س �� ���د ���� �� ����ة �������، وا����� إذا و�� أ�� ���� ��� ����ة 

 :��ج �� ا�����م، ر��� د�� ���� ا�����ن �� ��ا ا����� ����س �� �����ل

� ا�����م ���� ���، ��� أ�� ��در ��� ا���� ��� إذا ��� ���� د��

ا������، و�� أ�� ��ق ��� ا�����م، ��� ا���� وا�����، ���� �� أن ���� ��� 

��� ا����� و �����. !!���ك    .����� ���� ا���� و���ج �� د���� و
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ا ا  
ا    

�����:-  

�� ا������� إ�� ����� ���م ا������� وا����وا ��� ��� ا���ارج و����� 

  .��� أر��� ����ت �� ������� �����م ا�������

  . ����� ���� �� أ��ل ا���:ا����� ا��و��

  .��ا����� ������ر :ا����� ا������

  . إ������ ا�����ر ��� ا�������:ا����� ا������

  . إ������ ا����د:ا����� ا��ا���

  

أ�� ا���� وا������ ��� ������، �������ن أ�� �� ��� و�� ا���� إ���ع 

�����، ������� ���دة أن �� إ�� إ�� ا���، وأد����  ����دة �� ���� ���� ���� إ

��، ����� �� ��ل ا�����ن ��وا�� إ���� � ����� ا����د���، ًإ���� ا��ذى �� ا���

���ن إ���� و���ن إ���� أ��ب، و���� �� ���� ���� إ���� ا��ذى �� ا� ��، و ��

���� �����ص و��� ��ن ����  �� ��� ��ه ا���� �� ا�������  �أ��ب، وا����

���ن  ��� ا���� وأ�����، و���� ا����� أ��� ذو أ�� و���، ���� أن ��� ا��

���ن ���� ا����� ���، وا������ ���� �� ��� ا�����، ��� أن ا�����ت  إ

�� ا�����ء وا�����م، و��ق ��� �� ��ك ً���� �� ��� ا�����ن و�� ���ى ����� 

ا����ة وا����ة وا����م وا���ك ����� وا����ن �������، و��� �� ��ق أو ز�� 

أو ��ب أو ا���� أو ��ر ��� ��ع �� ��ا��ة، ��� ��ى ��� ا�����ن �� ا�����ء 

���� �����ب وا����، ��رج  �وا�����م أو ��ى ��� ��� ا����� �� ذ�� ���  ّ

  .)١(� ��� ا����، دا�� �� ���م أ�� ا���ع وا����اء�� ���

  

                                                 

���ن  ا������ ص) ١(  :���� ����� ا����م �� أو��م ���ء ا��و��م ������ن �� 

 أو�� / أ��اء ا���� ط  دار ٣١٥ -٣١٤
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  ا اول

ل اأم   ن ا  أن   

ذ�� ا���ارج إ�� ا����م، و����ا إن �� �� ��� ���� �� أ��ل ا��� ��� 

ً����، و�� �� أذ�� ��� ��� ���� �� أ��ل ا���، ���� أن ���ن ����ا، 

  :����� ��� ا��د��  ا������وا����وا �� 

١- M 8 7s|  {  z  y  x  w   v  u  tL)١(.  

ا و: -  

 إ��� �� �� أن �� �� ��� ���� �� أ��ل :ا��� ا���ارج ���ه ا���� و����ا

ا��� ��� ����، و�� �� أذ�� ��� ��� ���� �� أ��ل ا���، ���� أن ���ن 

  .)٢(ً����ا

  - :م ا ال  ة وه

 إ��� ����ول �� أ��� ����� و��� ������، M  J   I  H  G  F  EL -:أو��

أ�� �� ��ف ����� وأ�� ������ ���� ��� ا��� إ�� أ�� أ�� ��� ���ده ��� ���� ��� 

 .أ��ل ا��� �����، و����� ��رك ��، ��� ����و�� ا����

���� �����ظ ��� ���� أن ��ه ا���� ا������� �� ���رت و��ءت ���-:ً�����

��� ���م ��� ا���� �����ن » ا������ن«، »ا������ن«، »ا�����ون «:����� و��

 أ��� �� ����ا ��� ا���� ���� ":ا�����ون:"���ه ا���� ������ ا��ول ���� ���

 - ����و�� ) ا�����( ا��� ��ء ���� ذ�� ���� - ً ��آ�� أم ��� -ا����ص ا������ 

 ا���وج �� ا����، وأ�� �� ��ق ��� ��ا ا��ي و�� ��  ��� أ��� ����-���� ��� 

ا����� و��� أو��� ا������� �� ا����د وا����رى وأ���ب ا���� ا����ى 

                                                 

 ).٤٤(��رة ا�����ة  ا���� ) ١(

/ ٤،،ا���� ا����� �� ا������ ���� ���ن ا������� ٣٦٧/ ������١٢ ا���� ���ازي ) ٢(

ا����ب �� ���م ا����ب ���� ��� ، ��١٤٢٠ : ���وت ط–دار ا���� ٢٧٠

 ھ ١٤١٩ا��و��، / ����ن ط/  ���وت -دار ا����� ا������ - ٣٥٠/ ٧ �ا������
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 �� ��� إ��� �� ��ل ��� -»ا�����ون«ا���ر�� �� ��� ا�����م، ���ن ���� 

ن ، ���� أ»ا������ن«و » ا������ن «: �� ذا�� ��ن ا������ ا������-���� وا�� 

�� و�� أ�� ���� أو ���� �� ���م �����ورة ار��اده �� د��� ����� �� 

  . ���اءًو�� ���� ���� ��اء

 �� �� ا����د ����، و��ل ��� ذ�� أ���ء، ���� أن ا����د �� ذ��وا -:ً�����

، ���د ا����� �����، و���� أن ���ق ا����م ��ل »����� ��دوا «:��� ��ا �� ����

ً���ا ا����� �����د �����ع، وأ��� ��ن » و����� �����«��ى أن ���ه ��� ذ��، أ�� 

 وا����د ا���� �� �����ا ��� أ��ل :ا����د �� ا���� أ���وا ا���� وا����ص، وا������

ا��� ��و��� �� ا�����ون، ���ا �� أ��� �� ��� �� ��ا، و��وى أن ����� 

  . ��� �� ����:��� �� ��ه ا����ت أ�� �� ��� إ��ا���؟ ��ل

 ��� ���� ���� �� ا����، و����� ��� دون ���،  و��ا ����� إن :ًرا���

��� ��� ���ه ��� أ�� �� ��� ا���، ��� ����� �� ���� ا�����، و�ن ��� �� ��ى 

  .)١(و����� ��� ذ�� ��ر�� ا�����ة ��� أ�� أ�� ا���� �� ا����ان ��������

٢-  M 8 7 ³  ²  ±      °    ̄ ®  ¬  ̧   ¶    µ   ́

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹L)٢(.  

  

ا و: -  

ا��� ا���ارج ���ه ا���� ��� ����� و��ة ا���� ا���� �� �����ن ��� أ��ل 

  .)٣(ا���، �� �����ن أن ا����د�� �� ��� ا���

  

                                                 

�� ٦/١٩٠ا����� �����م ا���آن ������� ) ١( �� وأ��ار ا���و / ٢ ��� ���،أ��ار ا����

 ٣٨٢ :، ����� آ��ت ا�����م ������ ص٣٥٠/ ٧، ا����ب �� ���م ا����ب  ١٢٨

 . م٢٠٠٢ا������ ا������ 

 ).٦٥(��رة ا����ء ا���� ) ٢(

)٣ ( ����� ���� ��  .��١٤٠٦أو�� / ���م ط����� ا�١٣١/ ����٥ج ا���� ا����
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  لا ا م: -    

����� ا����� و��� �� �� �� ا���� �� ��� ��ه ا���� ����� �� ���� ا

، و�� ا���وج �������ل �� ��� أ���م ا�����م، و������� �� ��ا يا������د

 ��� – ر�� ا��� ����� -ا���� ��� ا���� و�����ن ا���آن ��� ا��� �� ���س 

ً ��� ا����� ا��ي �����ن إ���، و��� ��� ���ا ���� �� :"��ل �� ����� ا����

��� ��� �� ا������ ا��� �� ا���وج ��  ����"ا���� و�� ��� دون ��� 

  .)١(ا�����

 أ�� ��� ا������ ��� ا����م ا����� ا��ي ����� :و��� ��� ا������ ����

  ������ ا����� ����� 

 :ا����وات وا��رض، و��� ا����م ا��ي �� ����� ذ��، و����ح  ذ��

  

  .  إداري، و-:أن ا ن

����  ا��ي ��اد �-:أ�� ا��داري �� ��� ا����ر و������� ��� و�� ��� 

���� ��� �� ا������، و�� �����، و�� ���  �����ع، ���ا �� ���� ���، و�� 

، ��� �����  �� ذ�� أ���ء ����ة �� ���� �� ز�� ا���� -ر�� ا��� ��� - ��� 

ًأ���ء ا���� �� د��ان ���� ا����، و����� �� ��ب و�� ���، أ��� ��� 

 دار ���ان �� - ر�� ا��� ��� -ً �� ا��� ����� د�� ا����، أ��� ��اء ��� ا������

��� �� ��� ا������، �� أ��   ���� ًأ��� و���� إ � ���� ،��� و�� أ�� �� ���  ���� �� ً �

�� ا��� ���� �����ن ا����ر ��� �� ����� ا���ع �� ��س ��،  ��ا �� ا����ر ا��دار

��� إدارة ا�����ل ��� و�� �� ����� ا���ع، ���ا ������ ���ن ا�������، و��

ا���ع �� ا������ ا������ �� ��س ��، و�� ���ج �� ��ا�� ا���ع �� ��ا��ة 

  .ا������ ا�����

 ا������ ������ ���� ا����وات وا��رض ������� -:وأ�� ا����م ا�����

 �� ا����اث ��� ����� ا����وات وا��رض، ����ى أن ����� ا���� ��� ا�����

                                                 

  ��� �������٥ ا������ �������� ص)١(
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��� �����ف، وأ���� ���م ا���اؤ��� �� ا����اث، و����ى أن ���د ا��و��ت 

���، وأن ا����ق ��� ����أة، و��� ذ��، ������ ��ا ا���ع �� ا����م �� أ��� 

ا������ وأ��ا��� وأ��ا��� وأ������ و������ وأد����� ��� ����� ا����وات 

��ي و��� �� ��� ا������ ���� و�� أ��� وا��رض، و���د ��� ���م ا����ء ا

ً�������� ������ و����� �� أن ���ن ��� ���ع آ�� ���ا ����ا ً)١(.  

  

ما ا  

   أن  ا ان ار

����ون ا���آن �����ى �� ا��أي أن  ز�� ا���� �����ن �� ا���� ���� ���، و

��� ا��� ��ل � �� أ�� �� ���ز �������� أن ������ا أو �����ا ���ك �� ا����ت ا���

 ��ن �� �����، و�ن ��ن ا���� أو ا�����ق ��������، و����� أن ا����  

ً����� ���ا�� و�� ��� �����، �� ���� ��� ا�������� �� ا����  �- ��� ��� 

�� ��  أ�� �� ���ز ������ أن ���� ������ ��� ا����� أو ������� أو ��� �� �� أ-

 .)٢(ا����ر

  اوا: -  

M 8 7)  (  '  &  %  $  #  "*-  ,   +  .  /  

3  2  1  04:     9  8  7  6  5  L)٣(.  

ا و: -  

��ه ا���� �� ���� �� ا���� �� ا���ذ ا����د وا����رى و�����  أو���ء 

ً ���� ذ�� ����� وا���� ��� �� ��� ذ�� �� ا������� ���� ����، و��� ا��� ��

                                                 

���ح ا���آن �����آن ����� ا����� ا������� )١( ، دار ا���� ٣/٢٦٠أ��اء ا����ن �� إ

 .�����١٤١٥وت 

 .٢٢٨/ �����٣ ا����ر ) ٢(

 ).٥١(��رة ا�����ة ا���� ) ٣(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٣٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

����، ����� �� أن ��ا�� ا��� ور���� وا������� ��ا��  ً���� ��� ا������ �� ���  �

�������   .)١(�أ��اء ا��� و�� ��� �������، و��ا ا������ �� و��ب 

أو   لا ا م: -  

�� �� د��  و�� ������ ��� ا������ ا������ ا��� �� ا���� ������ وا��-:ًأو��

ا�����م، أي و�� ������ ������ه ود��� ��� ���� �� ا����� وا����د �� ا���ر،و�� 

ا��� ����ء ا���� ��� أن �� دون ا���� ������� و�������� ���� �� ا������ �� ���� 

  .ا���وج �� ا����� ا��������، و����� ���ل ����

��� وا����� و��� ��  ��و���� ��� ���� أ�� ���� �� ا�����ق ا�-:�����

  . ا�����

 أن ا�����د ��ا��ة ا����ر��� ���� ا�����م ��اء ���� ��ه ا���ا��ة -:�����

����� أ��اع ا������ �� �� و���  �����ة أي ��������� ����اء ا�����م، أو

و����� ��� إ���� �����ء ������، و�� ��� ��� ا���� �� ����� ا������� إ�� 

، وأ�� ��� ا����ر��� ����، و�� ا������ون ا��������ن �� ���د ����� ا�������

ا�����م أو ا������ن �� ����� ا���� �� ���ر��ن ا������� ������� و�� ��������� 

������، �����ء ���ز أن ���ن ��� ا������� و����� ��ع �� و���� �� ا��� ���رك 

  /  .  ,  -  + *"  #  $  %  &  '  )  (M 8 7و����� �����

3  2  1  04:     9  8  7  6  5  L)و��ا ا��� ا�����ح وا�����ط . )٢

  .��� ا������ ا��� ����� ا��� ���رك و����� ����

  

م  ةاا  واإًذا أ:  

وا أن ا���ا��ة ��� وا��، و���ج �� ا���� ���� ��ر�� :ا ����

 .ا��ة أ���م وأ��اع، ����� ا�����، و���� ا�����وأ������، و ��� ����؛ �����

                                                 

)١ ( �� �� وأ��ار ا���و ��� ا�����ن وا����� ���� ا����� ،ا��� ا����� ١٣٠/ ٢أ��ار ا����

 . ��١٤٠٨ا������/ ط-  ا������ - ا��ار ا������٦٨ :�� ��� ا����� ا����� ص

 ).٨(��رة ا�������  ا���� ) ٢(
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ما ا����ر ا����و�� أ��� �� ا���ا��ة، و��� أ��ر :ا ��� ����

  .)١(����� ا���� أ��� �� ا���ا��ة، و��� ا���� ����

  

ا ا  

   ال  ا   أم أما ار 

ا .  

 �� -ا���� ����ا، و��رت ���ات ا�������ت وا������ت ���ر ذ�� 

��� و ا����م وا����� �� ��� أو ���� أوا��� ���  -ا�������� ا������� 

����� ا����� (، �� ��� أ��اد�� ����، ���د �� ا����ن ���� )���������(ذ�� 

 .و���� ا���....) ا�����

ن �� �� ا��و��، و�� و �� ا���� إ���ق ا���� ����دة ��� �� �� ��

ا������ ����، ��� إ���ق ��� ا����� ��� �� �� ��ن �� �� ا�����ر 

  ً���� ����� ؟ ���� �� أن ���ن ��� ا������؟ و�� ���� ����دة ����د ا������؟

��� ا����اض ا��د�� ا������ و���م أ�� ا���� ��� أن ا����� �� ����� 

 وردت أ��ال ���� ا�������� �� إ���ق إ���� ا����� ������ و��� ا���� أ��

ا������ ����د ا������ وا������ة، إ�� أن أ��ال ��� ا����، وا��د�� ا������ ��� 

 .���ف ذ��

ً������ ��دة �� أ��ن ا����� �����ق ����د ا������ ��� �����، ���� ��  ً

ً���� ����� ًأن ���ن ����� ����، ���� ���ن ���ء ����ة ����� ����� �����؟ و��

  ��� ا������، و ا������  ����؟

                                                 

�� ������وي) ١( �� وأ��ار ا���و / ٦ ��� ���،٢٢٨/ ٣، ����� ا����ر ١٣٠/ ٢أ��ار ا����

��� ا����� ��� ا�����ن وا����� ��� ���، ا٢٣٠/ ٦ ��� ���، ا������ وا������ ٣٥٣

 . ��� ���٦٨ :ص



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ذ�� ا���ارج و�� وا���� �� ا������� وا�������� إ�� أن �� ���� 

  .أ��ن ����ا ��� ����

ذ  اوا:  

 M 8 7 ́  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬µ  ¹   ̧   ¶  

Ã   Â  Á  À     ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÄÇ  Æ  Å  È  Ê  É  

ËL)١.(  

ا و: -  

� ���� � M  ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧  ¶L ��� �� أي ��ا��ة ا�����ر 

��� �� د�� ا��� �� ��ء، �� :ا�����ر إ���� و����ر�� ��� ��رة ا�������، أي

  .)٢(ً��ئ �� ا��� و��رق د���،  ��ن ا�����ن ��� ���� ��ا��ة أ��اء ا����

  لا ا م: -  

ً��� ����ه و�����ه �����، و��ا ����ع ���؛ أن ا����� ���� ��� ���ن را

��ن �� �� ��� ذ�� ��ن ����� �� �� ذ�� ا����، و����� ا����� ��� 

ًوا���� ������� ���، ������� أن ���� ����� �� ���� ���ه ا����، �����ا��ة 

� ً ����� أو إ��ارا �������� وأ�ً ����� أو إ��اءً�ا������� �� ا��� ���ن ���� �����

�� ��� ���� �� ذ��  �� ��ا ذ�� ������رة و����� �� ��وب ا�������ت ا�����

ا����، ����� ���� ������ ���� أذى ������م وا������� ��������ة ا������ �� ا����� 

  . ���� ا�����، وذ�� ��� ����ع ���

وا���� ا����� و�� �������� ��� ا������ ا��و��� و�� أن ��ا��ة ا�����ر 

��� ا����ن إ���� وا������، وا������ة، وا����ة إ�� ���� ا���ا��، أو ���� ��

ا����� �� ا����د أن د���� ���� ���ا �� ���� ا����� إ�� أ�� ���� ���، ��ن 

���� وا���� �����، وذ�� �����  ا���ا��ة ���ا ا����� �� ���ه إ�� ا�����ن ��

                                                 

 )٢٨(ا���� . ��رة آل ���ان)  ١(

�� ����� ا���� ا����� دار ٤٢٨/ �����١ ا����ي ) ٢( �� و����� ا���و ، ��ارك ا����

 . ��١٤١٩ا��و��، / ا���� ا����، ���وت ط



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 و�� ���� ذ�� ���� �� ا��� �� :��ل�� ا�����م ��� ��م ��د ا��� ����� ��� �

  .)١(��ء

  

  

ة أو  ه ا  دا و: -  

أ���� ا��� ����� ������� �� ��� ا�����، ������ أن ا������د �� ��� - :اول

/  M  4  3     2  1  0  7 8 ��ه ا����ر إ�� ��� ��� ���� أو ����،

?  >  =  <  ;     :  9  8  7   6  5L)٢(.  

  

ا و:  

أن �����ا ���� :"أن ا��� ����� أ�� ������� �� ا���� وا����، و��� ���� ���ل

ً وا���� ��ق ا����؛ ��ن ا������ إذ أ��� �� ���� �����، ��� ���ن "������

ًا����ء ��� ��ل ا����� ����ا؛ ���� ����� أ�� ������� ��� ��� ���ه؛ �����ط �� 

����، ����ن ا����� ����� �� ���� ���� ���� ً�، ����ن �� ��� ا���� ��ذ�� أو  ً�

 و�� ��� ���� ��� ، �� إ���ع ���� ا�������ا���� وراءه، و�� ��� ا��� 

 .)٣(ً���� �� ا�����ر إ�����؛ ��ن ا���� أ���� وا���� ����� ������

مأن �� ا����م ا���اد ������� ���ا، �� ���� �� ���� إ - :ا ����

ا�����ر ��� ا�������، و��� ��ن ا������ �� أ��ف ا���س ���ن ����، و�� 

������؛ ��� ���� ����� �� ���� �����، ��� ���ز أن ���� ا�����ن و�� �� ����، 

ً���� �� ���ن ا����� ����� إ�� ������ره ا�����ن ��� ا�����، ���� �� ���ن 

                                                 

 ����آن ا������ ، ا������ ا�����١٩٢/ ������٨ ا���� أو ا������ ا������ ���ازي ) ١(

 .أو��/ دار ���� ��� ط٧٥/ �����٢ ���� ��� ����وي

 ).٦(��رة ا����ات ا���� ) ٢(

،����� ا�� ���� ٣١١/ ١٦، ����� ا������ ٩٩ / ������٢٨ ا���� ���ازي ) ٣(

٧/٣٤٥. 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

�� و�� ����ره �����ع، ���� �� ���ن ًا����� ����ا �� ��� �� ���� إ�� ا���

  ).١(ًا����� ����ا �� ��� �� ����

أ��ا �� أ�� ا���� ا�������� أ��� ��� ��ا ا�����ق ��  - :ا ���� ��ً

����، وا�������،  �إ���� ا�����ر ����� ���، و���� ذ�� ���ن �� ا���� �������، و

� �� إ���� ����ة، �� �� و�رادة ���ه، و��� ذ�� �� أ���ل ا����ب، ����

ًا���� �����، ��� ا�����اف ����� ����� ��� �����، إ�� أ�� �� ���ن ���ا 

ً�����؛ ���� إن أ����� ���� د���� ���، وأ�� إن أ����� ���� ا����� ���� �� 

���� ذ�� ��� ���� �� أ��  ����   -:�� ا����� ا�����)٢(�����، و

��� ���ْ� ا��� �ْ� أ- ُ ُ َ ُِ ٍ�� را�ِ�ّ� َ ِ
َ��ل، )٣( َ: � ��ِ�� �ْ�ِ�� ّ َ ُ َل��� ،ُ ُ ُ ����� ر��ل :َ ُ َ َ َ َِ

ِا���  �ّوا��ِْ��اد �ْ� ا��ْ��دِ، ��ل ،�ْ�� َ أ�� وا�� َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ� �ّ � ����ا رْو�� ��خ،  «:� ٍا�ْ��ِ��ا ��� َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ� ّ

َ��ن� �ِ�� ��ِ���، و���� �ِ��ب ���وه �ِ�ْ�� ُ ُ ُ َ ٌ َ َ َ َ َ ً َ َ َ َّ �«،�ْ��� َ � ا�ْ���ْ�� إ�� َ ��� ���ْ�� ��ِ َ�ْ��� ���دى � َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ� ّ

�ِ���ِ، ���ْ�� أْ��ِِ�� ا��ِ��ب، ����ْ� ْو��ِ، ��ذا ��ْ� �ِ���� َا��� َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َ� ّ َ �� ��ِ� �ِْ� �ِ��ٍب، :�ّ َ َ

��ْ���َ ُ ُ ��ْ��ِِ��� ا��ِ��ب أْو ���ْ�ِ��� ا��ِ��ب، ��ْ����ْ� �ِْ� �ِ:َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ� �ّ ّ ِ ر��ل ّ �ِ� ��ْ���� ،��ِ���َ ُ َ َ َ َ َ َ�

ِا���  �ّ � َ، ��ذا �ِ��ِ �ِْ� ���ِِ� �ِْ� أ�� ��ْ��� إ�� أ��ٍس �ِ� ا���ْ�ِِ��� �ِْ� أ�ْ� ��� َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ ِ � �� � ِ �

                                                 

 .٣٠٨/ �����١٦ ا������ ) ١(

ّ و��ن �� أ��  ا���  �����، ��� ا������ ���� �� ر��ل:���� �� أ�� ����� ا�����) ٢(

 ������ إ�� ا������ ���� ا���� . و���� �� ���رة وا���. ا����ة، �� ا������

�� و��ن أ�� ����ن ���� و���ا��� �� . و��ت �� ا������. ���� ا������ر

 ���� -ا������ ���/ ط  دار ا���� ��������٢/١٥٢ا�����م ���ر��� (ا������� 

 .)م٢٠٠٢

���� . -ً�� ��� ���،��ن ���ا �����س ����� ����� . ��� ر��ل ا��� أ�� را�� � ) ٣(

روى ��ة أ��د�� ��� ��وة أ�� وا����ق .  �����م ا����س أ����أن ��� ا���� 

��� . ( ���� �������� ��� أر����:���� �� ����� ���، و���. و��ن ذا ��� و���

 )م ٢٠٠٦-��١٤٢٧ :���� ا�-ا�����ة-أ���م ا�����ء ������ دار ا����� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ِ��ِْ� أْ��ِ ر��ِل ا���  � �ْ��ِ�ْ��ِ �ّ ُ َ َ ُ ُ ُ� ل ر��ل ا������ ،ِ �ّ ُ ُ َ َ َ َ:» ا؟�� �� �ِ��� ��َ َ َ ُ َ َ«، 

َ��ل ُ �� ر��ل ا���، �� ��ْ�ْ� ���� إ�� ��ْ� ا�ْ�أ ��ْ��� �� ���ٍْ�، و�ْ� أ�ْ� �ِْ� :َ َ َ ُ ً َ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ� َ ِ ِ �ً
َ

ّ ّ ِ �ّ

� ��ْ��ن �ِ�� أ�ْ�ِ��ِْ� وأْ��ا��ْ�،  ُأ�ْ��ِ��، و��ن �ْ� ��� �ِ� ا����ِ��ِ�� ��ْ� ��ا��ت �ِ��� َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ� � �ّ

َ��ْ���ْ� إْذ ��� َ ُ َ َ� �ِ� �ِ�ْ��ْ� ��ا ��ْ��ن �ِ�� ��ا���، � �ِ� �ِ��ِْ�، أْن أ�� ِ��  ذ�ِ� �ِ� ا��� َِ َ َ َ َ ُ َ ً َ ُ َ َ َ َ َ َّ ّ� �

ِو�� ���ْ� �ْ��ا و�� اْر�ِ�ادا، و�� رِ�� �ِ����ْ��ِ ��ْ� ا��ْ���م، ���ل ر��ل ا���  �ّ ُ ُ َ َ َ َ َ َ َ ُ ً َ َ ً َ َ َ ً ُ ُ َ َ َ َِ �: 

»�ْ���� �ْ��ُ َ َ َ َ ُ ��ل ���،»َ َ ُ َ َ �� ر��ل :َ ُ َ َا��� د�ْ�� أ�ْ�ِْب ��� ��ا ا�����ِِ�، ��لَ َ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ� ِ ِ �ّ: 

�� ��� أ�ْ� �ْ�رٍ ���ل« �� ���� ا��� أْن ���ن ��ِ ا�� َإ��� �ْ� ��ِ� �ْ�را، و�� �ْ�رِ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ َ َ َ ُِ ّ� �ّ ّ َّ � �: 

ُا�ْ���ا �� ِ��ْ��ْ ��ْ� ���ْت ���� َ ُ َ َ َ َ ُ َ ُ َ«)١  

  

ا و: -  

 ��� أن ��� ا����ول �� ا������ ا�����ر ���ف �� ���� ���� د���

��، وأن �� ����� ���� �� ا�����ر، ��  ��� ا������ ��������� �� ��� ��و

��� و�����  ����� ���� ���، وأن �� ���� ������ر �� اد�� ��و  ��� ًاد�� �� ��و ً ً�

��� ������.  

  

 لو :و أ  ،  إم:  

ول ����أن ��� �:أ�: M   (    '  &  %  $  #  "  !

+  *   )L)٢(.  

                                                 

 ���� ر�� - ا�����س: ���ب ا����د وا����، ��ب٥٩/ ����٤ ا����ري ) ١(

�� ����� أ�� : ����� ا������، ��ب:���ب١٩٤١/ ٤، ���� ���� )٣٠٠٧(

 ).٢٤٩٤( و��� ���� �� أ�� �����  ���� ر��- ر�� ا��� ����- ��ر 

  ).٢٢(��رة ا����د�� �� ا���� ) ٢(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

مد��� أ��ب :أن ���ن أراد ��� ا����، و�� ��� أ���ظ ا�����:وا 

��� ��ا ا������ و��ا ���� رأى ��رة ا����ق، و��� ا���� ��ل ��� و��ن 

��� ���غ  ���� �� ���� ���� ا����ل    .)١(���و

���م أ�� ا���� ��� أن ا����� �� ����� ��� ا����اض ا��د�� ا������ و

�� ��� أ����   :إ���� ا����� ������ �� �� ���� �� ا����

ً�� ��ن �� ����ء �� �� ا�����ر ��ا��� ��� �� د����، أو ��ر�� :اول ً

 .����ر ا�����م، ��� ���� ���� �����ق أ�� ا����

من ا����� �� ���:ا���  ذ�� ����� أن ���� ا�����ر ��ي إ���� و

�� ���� و��� �� ������ ا�����ر �� ا�������،  �����، أو ��ف، أو ��اوة د���

����،، و������ ���� �� ا����� ا����ج �� ا����،  ����ه ا������ �� ���ن 

������ص ا������ و���م أ�� ا���� ��� ��م ا���ل ��د�� و���ه ����د ��ه 

  .ا������

  

اا ا  

  دا اأ أم   وجوا   

إن ا����د �� ���� ا��� �� أ��� ا�����ت، و�� أ��� ا�����ت، �� �� 

أ��� �� ���ب �� ا�������ن و����� ��� ا��������ن ��� ا���ا��، وذ�� ��� 

����� ���� �� ��� ا������� و����ء ���� ا����، و��� ا������� وا��������، 

ا����ر ا����ة ا�������� ��� ا�������، و���اج ا����د �� ا�����ت إ�� و����� 

���� ا�����م وأ����� ا���د�� ��� ا���� أ�����، و��� ذ�� ��  �ا���ر، و��� 

  .ا������ ا������ة وا���ا�� ا�����ة ��������

                                                 

، ��� ا����� �� ���� ا������� ���� ا���ج �� ٧٤/ ١١ �����ي ��ح ا����)١(

��ض،��ح ���� ا����رى ���� ���ل -��� ��� ١٤١/  ����١ ا���زي   دار ا���� ا��

١٦٤/ ٥. 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٤٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

وا����د ��ض ����� ��� ا������� إذا ��م �� �� ���� ��� �� ا������، 

 �� ��� ا�����ن �� ا���ا�� ا������ ا��� �� ���ز ������ ا����� ���� و�� ���ن

  .إ�� ���ر ����، ��� �� ا�����ه ا����م أو ��� ���ه ا���و

و��ا ���م ���� وأن ���ط ����� �� ا���� وا����؛ ���ق ��� �� ���� 

ف ً����� ا���أه �� ���ب ���� ��� أو ���ك، و��� �� ���� �� ا����، ��� ��

 �� ��� ��� ا��ا��، و��ق ���� ��� ا������ ا���� ����ه و��ارده، و����� ���

���� ������ى ��� ا������؛ و��ا ���� ا���� ������ن �����ى ��و��  ًا������، و��� ���

  . �� ����� ��� ��اءة ��� ا���� و�����

ر �� ���د ا����، أو���ه ��� ا���دا�و����ء ا������� ا���� أ���ا ����ب 

��� ا�����، ��ذا ���� ا���� ا��ن �������� ��� ��درة ��� د�� ا���و ا�����، 

ً إ��� �����ن ����� :ًوأ��اء ا�����م أ��ى ���� ��ة و���دا ���ا��؛ ���� ���ل

 ��� ����� أن : �� ���ل!ًإذا �� �����ا ��� ا����د، و�� ���د ��� و��� د���؟

  .��������وا ����، و��� ز��ن ���� و

وذ�� ا������ن وا�����دون إ�� أن ��ك ا����د ���� ا����ك �� ا����� 

��ذا ��ك ا����د ا��ي أ��وا ��،  ��� ����ه ا���س وأ�� �� ا����ة ���� ��اب ا���ر،

وا�����ا ��� ��� ����� ���؛ �� ���رة ا����� �����ا �� د����� ����ل، و��� 

�� وأ��ا���، ورده ��� �� د����، ��ذرا���و ���، وا������� ��� ������ و

و����� ����� �� ا���� ������، �� و�� ���رة ا����� و���ر ����� �� ا����، 

  .)١(�� و���د ������� ���

                                                 

 دار ا����� ا������، ����ة �� ٢٦٦/ ٣ا����ب �� ��� ا����م ا������ �����ازي )١(

��، ��� ١٤٢٢ا��و�� / ��اء ا���� ط أ-ا������س �� ا���و و�� ���ح ���� ����� 

 . دار ا�����،-٤٥٩/ ������٢ ا������� إا����م ����� ا�� 
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

  ذ  اوا: -  

١-  M 8 7  k  j   i  h  g  f  e  d  c

m  lns   r  q  p  o  L)١(.  

  

ا و: -  

 ���� �� ��ك ا�����، ����� أن ���ن ا���اد ��� ��ا ����� ���� وو���

��اب ا�����، أو أن ���ن ��اب ا����ة، و��� ا���اد ��� ��اب ا����ة إذ 

 و��� إ�� ����� ���اب ا����� و��اب ا����ة، و��� ����� ،ا����� �� ���� إ�� ��

� أ�� ����� ا���اد ������� ��"ًو�����ل ���� �����" :ا����� و����� ا����ة،و����

����� ����ه ��� أ��ا��، ��ن ��ر��ا ��� إ�� ا���وج ���� ا����ة ���، و�ن 

�����ا و��� ا����ة ������، و��� ا����� ���؛ ���� ������ا أن ���� أ��اء ا���� 

و�� ا�����م �� ���� إ�� ���، ���� �������� ا����� �����د، وا���وج إ�� 

  .)٢(�ن ���� ا��� �� ا�����ا�����ر ��������� ��� أن ��

  لا ا م: -  

 أن ا����م �������، وا��� ���� أ�� �� ��� ا���ط و�� ��اؤه، و���� -:أو��

�����ن ر���� ؛ ���� �� و�� ����ه، و����ر د��� ��� ا����  ا���اد ��م ������� و

��، و�� ���� ا��� ���، ��ن �� ��� ذ�� �������، ��� �� أن ���ن ����ي ���

M    x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m   l :و��ه ��� �� ���� �����

¤  £    ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z  yL)٣(.  

ً��� ���ك �� ا���� ��� ��� ��ن ذ�� ا����د وا��� ��� ا�����ن،  -:�����

، ��ن ������ - ���� ا����ة وا����م-و���� ا��� ������، إن �� ������ا أ�� ا����ل

ً���اب �� ا�����، ����ن ا����م �����ا �� و���ا، و�� ���� ��ا ا��� � ���� ��ن ً

                                                 

 ).٣٩(��رة ا����� ا���� ) ١(

 .٨/١٤١، ا����� �����م ا���آن ������� ٤٨/ ������١٦ ا���� ���ازي )٢(

 ).٥٤(��رة ا�����ة �� ا���� ) ٣(
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���� �� �� �� ����� ����� "و�����ل ���� �����" :���ا�� د��� ، وا������ت ا�����

���� ا����ة -��� إ���ل أ���ب ا����ح و����� ��ك ا������ح ������ ا����ل 

، ��� أ����� ��م أ��، �������د ������� ����� إن �����وا �� ا����� -وا����م

  .)١(�������� وأ�� ا��� ���م ����������� ا���و �� د��ر�� ��

  

  :����� �����،����Mg  f  e  d  cL ا���� -:�����

M½   ¼  »      º  ¹ ¾)٢(L)٣(.  

  ا  اوا:  

��ة، ��ل ّ�ْ� ��ت و��ْ ��ْ�، و��ْ ���ِْث «: ��ل ر��ل ا��� :�� أ�� �� َ ُ َ ُ َ َ َ َ ََ َ

ِ َ�ِ�ِ �ْ���، ��ت ��� ��ْ��ٍ � ُ َ َ َ َ ُ َ   .)٤(»َْ� �ِ��ٍقَ

ا و: -  

��� د��� ��� و��ب ا���م ��� ا����د، ������د ��� ا���م ��� ���� ��� 

إ�����، و�ن ��ن �� ا��ا���ت ا������ و�� ا���م ��� ���� ��� د��ل و���، 

ِ �ْ���«و���� ����  ُو�ْ� ���ِْث �ِ� َ َ َ ُ َّ  �� ���� ����� أن ���و و�� ��ث �� ���� و�� :»َ

ً�� �� ���ه و�� ����� �� وأ��� ا���وج ����و ����� ���� �� ا�����ن ��ج ��

�� ا�����ف ����� �� ���ل ا����ق،و�� �� ���� ��ت ��� ���� �� ا����ق؛ 

��ن ا�������� �� ا���� �� ����ون ر��� ا�����م و�� ����ون ا����ر ا�����م، 

�� ذ�� ��� ��ت ��� ��� و���� ����ون ا�����ن و�����ن ا�����، ��� ��ت �

                                                 

�� وا����٣٦٨ / �����١٠ ا����ر  )١(  ا��ار ��١٠/١٩٩ ����� ا����� ا������ ، ا����

 .٦/٢٩٠،ا����� ����� ���� ��� ����وي ١٩٨٤ –ا������� 

�� �� ا���� ) ٢(  ).١٢٢(��رة ا���

 �����١١/١٢٠ ��ا�� ا��وح وا�����ن �� روا�� ���م ا���آن ����� ا����� ا������ ) ٣(

 . ��١٤٢١ا��و��، / دار ��ق ا����ة، ���وت ط

، ���ب ا����رة، ��ب ذم �� ��ت، و�� ���، و�� ١٥١٧/ �٣ �� ����� أ���� ���) ٤(

 )١٩١٠(���ث ���� �����و، ����  ر�� 
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ًذ���� �� ���ت ا�������� و�ن �� ��� ������، و����� إرادة ا����ق ا�����، 

  .)١(��ن ا��ي �� ���� ���ة ا������� �����

  لا ا م: -  

ا���اد أن �� ��� ��ا ��� أ��� ا�������� ا�������� �� ا����د �� -:ًأو��

  .ً����ا��ا ا���� و�ن �� ��� 

�����ً:-��   .ًأي ��� ��ع �� أ��اع ا����ق ������ �����

�����ً:- ���: ������ �����   .)٢(� ��ا ��ن 

ه ا  ورًدا:  

إن ����� ا����د �� ا���ع �� ���� ا����ل ���، �� إن �� ا����د إ��اد 

د، ��ذا ا����ش و����� ا���ود و����� ا����ر، ���ه �� ��وض ا������� �� ا����

 إن ا����د �� ���، �� أ�� ا�����ء :�� ذ�� ��� ا�������� ��� ���ل �����

��� أن ����� ا����ر و��ود ا�����م أو�� �� ��و ���د ا�����ر، وأن ��و�� 

  .آ��اك ���وط ���م ا������ ���������، وأن ���� ا����

�� ا��� ����� ���� أن ��� ��ه ا������ت ا������:و������ �� أ��ال ا�����ء ر

�� ������ ا������� أ��� ��� أ���� �� ��� ا������� ��� ����ة ���ل؛ ��� ����� 

��� �� ا����ك �������� و�� ا����ل ����� دون ��� ���و، و��� ��د ا�����ء ��� 

أ�� �� ���ز ��� ا������� �� ا����د ��� �� ��� ��������؛ ���� �� ��ا أن ا����د 

رج ا��رض ا�����ى ����� ���� ���ى ���� �� �� دا���� �� �� �� �� ��

��� أ��� �� �� ��� �� ���ك  ً�� أ����،و���� ����� ا���� ا����� ���ه ا���

 ��� ًا���ق ا������ ا��� �� �� ا����ص ا����ت ا������� ��ا�� ا����ر ��

                                                 

 .٣/٢٩٤،��ح ��� أ�� داود �����د ���٢/٤٥٩ ا����م ) ١(

 دار ا�� ���ن ����� ٤/٥٠٣ا�����ج ��� ���� ���� �� ا����ج ����ل ا���� ا������  )٢(

- ���٤/٣٢١ ا���� �����م ا����ي ���� ا����  �� ��ح ���١٤١٦ا��و�� /ط -

 ��، ����ة ا������� ��ح ����ة ١٤٣٣ا��و��، / إدارة ا������ ا�������� ط

 .٦/٢٤٧٠ا������� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٥٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 
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ًو������ ووا���� وا������ ��� ����� ا����� �� �����، وا��� ��ا�� � ��ب ً

ا�����ت وا������ وا������ وا������ ا������ ��������رات ا�������� وا������ات 

ا��و��� و����� ��از�� ا���ى ا�������، و�� ذ�� ����ج إ�� ��از��ت ���� 

��� و������ د���� ��� ���� ��ا��ة ا�����د ا����ر ا����� ا��ي أ��ر  ودرا��ت ��

  ×  MÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  ÎÖ  Ù  Ø :ا��� ����� إ��� ����� ������

ÚL)وا����ظ ��� أ�� ا��ول ا�������� ور������ و������� �� )١ ،��� ��

��� أ��ى، و��ر��� ��� ا���ا��� و���� ���ر ا���ب �� ��� �����، و���� ا���� 

��د ا������ ���� ��� ��� ����ي ا����د �� أن ����ا ����� ����ت  ����� ر��� 

���� ��ا���� و���� ������ ����� أ��اف ��ر��� ���� ا����د �� ������ �

  .��� را���

و���� أ��ر وا����رات ������ ���� ا���� و�� ������ ا�����ع ����� إ�� 

��ل ���  �ا������ وا����ش وا������ت ا�����، و�� ����� ��� ���� ا����اد، و�� 

� و��ة أ��ر ا�������، و��� �� ل �� ذ�� �و�� ��� ����� ا���� ����، وا����

��� ا����د ����� �� و��د ����� ا����ر  ّ���وا ��� ��ن ������� �� ���� ��

و����� ا���ود، و�� ���ر ���ل �� ا����ال ا���وج �� ا����م ا���م ������ 

ا������� ����� ��ارات ا���ب ��د�� ������� ���� ���� ا����� وا�����، 

�� ا��� �� ����� ��� ����د إ����� و�� ً���� �� ��� ��ه  ا������ت ا������

  .���ب �����

�� إن ا����د ����� ا����ل ��� ����دا �� ����، و�� ��� ��� ا������� 

����دا �� ���� ��� ���ف �� ���ره ���رات ا���� وا��ر��ف ا��� ���� 

ا������ أ�� ��� ��م   ا��م، ����� ��� ����ء اا���� �� ��� ا������� أ���  �����

ا������ن ���ض ا������� �� �� ا����ر و����� ��ود ���د ا�����م ��ن ا����ة 

  .���� �� ا����د ���و ���د ��� ا�������

                                                 

 ).٦١(��رة ا�����ل ا���� ) ١(
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

�� ��� �� ���� ا����ة �� ���� إ�� ا����د، وأن ��� ا�����ر ��� 

�ب  و��ب ا����د و�:ً�����د، وا����د و���� و��� ����دا ����ات، �����ا

ا������ �� ا������، إذ ا�����د ������ل إ��� �� ا���ا�� و�� ��ا�� �� ا����دة، 

وأ�� ��� ا�����ر ���� �����د ��� �� أ��� ا���ا�� ������ ا����� ���� ���د 

  ).١(��ن أو�� �� ا����د

����م ���� �����ء ���ر �� ����ا ��� �� ���ق ا��� و���وا ������، و�� 

  . )٢(MV ̂ ]  \  [  Z  Y     X  W  L :��ل �����

 :ً �� أو��� ����� ����ن أ�� ��� ���� ���� ������ن �� ا����ص�� ����

�� ��� ���� و�� ��� ����، �� ��� ���� �� ذ�� إ�� ا����ذ�� ا������� 

ً�������ظ ا������ ا������ ا��� ������ ����� �� ��� �����ا ��������، ��ذا ��� 

 �� ���ا�� ��� ���د�� ����� ا�����ل، ��� ��� ���د�� ����� ������ و���

 ����� ��� �� ���� �� ��ء ��، ��� ���� ا�����ل، و���� أ��� أن ��� ا����ل 

7 أن ���رض ���� �� ����� ��أ�� و��اه، �� ��� �� أ�� أن ���ن ��� ���

 M 8  º      ¹  ̧  ¶    µ   ́ ³  ²  ±      °    ̄  ®  ¬

 ¼  »À  ¿  ¾   ½ L)٣(.  

ّو��� �� ���� �� ������ه أ��� �� ا������ت ا�����ة، �� ��� ����� 

�� ا��� ���� د���� ��� ا�����م، و������ ا������ت ا��� ������ ��� ا����ب  ا���

  .)٤(وا���� و����ع ��� ا����م

                                                 

��، رو�� ١٤١٠ ���وت- دار ا������ ١٧٧/ ٤ا��م ����� �� إدر�� ا������ )١(

، ���� ا�����ج إ�� ����� ����� أ���ظ ا�����ج ٢٠٨/ ١٠ا������� و���ة ا������ 

-�� ١٤١٥ا��و��، / ط  دار ا����� ا������- ٩/ �����٦ �� أ��� ا����� ا�������  

 .٤١/ ٣، ���ف ا����ع �� ��� ا�����ع ٢٠٢/ ٩ا����� ���� ��ا�� 

 ).٣٩(��رة ا����ف ا���� ) ٢(

 ).٦٥(��رة ا����ء ا���� ) ٣(

 . ��� ���١٣٩/ ٧وا���� درء ���رض ا���� ) ٤(
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اا ا  
    اب

������ �����، و����� أ���� ��ء �� أ���ر�� ����� ���� �� ���د ا�

��� و�� ا������، �����ا ��� ا�����ر ا�������� ����� دار ���، و����ن ���� 

ً����� �� ��ن أ��� ا���ا�� �������م و ً����� �����، ��� ����ا ���� أ�� ��� �ً

وا������ �� ا���ون ا������، ��� ��� ���� ا���دق ����ا �����ن �� أ�� ��� 

، وأ�� ا������ )���� �� �� ا����رى(أ�� ا���م �� �� أ�� ا��وم " :وا������

  ."�� �� أ�� ���، وأ�� ��� ����ون ����� ���ة

 �����ن - و�� ���� �� ا���ون ا������ -و�� ا�����م أن أ�� ا������ ����ا 

 أ��� �� ���� ا�����ر، و���ا �� ���� أ�� �� ����ء ا������� ���� ر��ل ا��� 

������ ��� ا������ ا����رة، و�� إ� أن إ���ع أ�� ����� �� ا���ا�� ��� ��� إ�

�� أ�� ا������ ������� ������� ا�����، ������� إ�� ���� ���� إ�� أوا�� 

ا����� ا���د�� أو ��� ذ�� أو �����، ���� ��م إ���� �� را��� ا����ق �� 

  .أ��� ���� ���� ����

م �� أ��ظ ����ء ا����د��، ����وا �� ����� ���ه و��ا ا�����ام �������

ن ��� � �:ا�����ت، وا���ر�� ���� ����، ��� ��ا ا���� ��� ������ و��ل

 :" �����ن- و�� ��� �� ا�������-������ ��ذ�� أ�� �� ا����د، وأ�� ا���ارج

 ��ن �� أ�� ����ة ���، و��� ����، و��� �� ا���ر، وأن دار ا�����م ����ر

  ."ا������ ���� ���� دار ��� و�����

، وأ��� �� أ��ل ا��زار�� وا���ارج ا�����ة "��ارا"���ا ��زت ���� 

������� -أن �� ����ة ���، وأن ا��ار دار ��� "���   وأن �� - � ����ن دار 

���ا ً����� ����ة ��� ا���ر ����ا  أن �� أ��م �� دار ا����� ����� �� "، و"�ً

، �����ا �� و�� ����ا ��� ��ا، �� ����ا ذ�� ��� أ���ب ا���� ."���� ا���وج

 ���� ا������، و����� ا������ أ�� ���� -��م ا��� و���-أ����� ����� ��� 

�� وأ�� ا���م  ا�����ي و���و �� ا���ص،  ر�� ا��� -و����و�� ����ون ���و

  .�� ا������ أ�����
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� ������ و��� أ������، وز���ا أن �و�� ������ أ��� ا������ا ��� ���ء 

���ون �� ا���ر،وأ����� ����   ������� �ا�����ل �����ن، و����ا ��ن أ���ل  �

��� �� ��ف ���� أ��ر�� ����� ����ا ��ون ا��ار دار ��� ����� د��ؤ�� 

 أ��� �� أ��ل ������� "ا��ار"وأ��ا��� إ�� أ����� ���،���ا أ���� ���� 

ً ��ى إ�� ���ة أو ���� ��� ��دا �� ا������ن، وا����� ا�����ة، ������ ��

  .�� ا������ن ���– و�� �����ن أو �������� ��د - ���ة، و����� ��ى أن ������ 

����� ����ون ������م، و��ون أن ا���� �� ا���س ��؛ ا�����، و�������ن 

 ا����� �� ا���س �� ا���� ��� أ��س ا���اءة �� ا�����م، و��� ا���اءة ��

وا���ك، و���ا ���وا إ�� ا�����ل ا����ء وا����ال ا����اض،و�� ��ال ا���� 

�� ا������� وا�����د�� ���ون ��� أن �����ا �� �� �� �� ذ��ه ا����� 

��)دار ا�����م(وا����ا ���� �� ����  ����ن ��� أن ����ا ������ ��� � آ�� ً، و

  .���� �� ������ وأ��ا���

���ن و�� أن دار  ����� إ������، و ًا�����م �� ا��� ���ن ا������ ����  ً �

���� �� ���� ���� �� ا�����م ����ذا �� ���ب ا��� و��� ر����، ��ن �� ��� ���� 

 ��� - �� ر��� �� �� ا����د ا��������-ذ�� ���، ��� �� ا���ل ا���م �� ����

ا������� ����، و�� ���وا ، ��� و�ن ���� ذ�� إ���ع أ��� !������� دار ��ب ؟

�� ������ إ�� ا���ارج ا���� ا���دوا ������ب إ�� أن ا����ة ا��� ��� ���� ����� 

  .)١(!ا����ب ����ل �� دار إ���م إ�� دار ��ب

                                                 

، ا���ق ��� ا���ق ٢٣٠/ ٤،����� ا������� ��� ا����� ٥٨ /٢ا�����ة ����ا�� )١(

��� ٦٢ :ص١٩٧٧ا������، /  ���وت ط–���� ا����� ا�����ا���� دار ا����ق ا�����ة 

،����ة ا��ر��ء �� ا���� ا������� ١٥١/ ���٤، ا���� �� ا���� وا����اء وا���� 

 ���� : د���راه ����اف ا�����ذ٢٠٨ : ��� ا����� ا���ا�� ص���� ��

���١٤٠٥�� ���� �� ��� ا��� / د:��، أ��ل ���� ا����� ا�������  ا����� ���

 �� ا����ف ا��ار�� وآ��ره �� أ���م ١٤١٤/ ��� ���  ط٧٣٩/ ��٢ ��� ا����ري

��� ا��������   .  ��� ���١١٨/ ١ا���



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٥٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ه ا  ورًدا: -  

  .      ���� �� ����� ���� دار ا�����م أو�� ��� ����ر ا�����ء

ار ا ءا : -  

 ا�� ������ ا��ي ���ن ��� :ا����� أ��ال ا�����ء ��� أن دار ا�����م

  . �� ا�������

وا����د ا��� ��� �� ا������� ���ي  و����� ذ�� أن ���� ��� ا������ن،

���� أ���م ا�����م ��ن ا������� �� ���ون ��ه ا�����م إ�� إذا ���� ا��رض 

 �� ���� إ��اؤ�� و����ر�� ا����ر ��� أ����� و������،وأ���م ا�����م؛

ا������ إذا �� ��� ا����� إ������، ��ذا ��ر ��� إ���ر ا���� �� ��� �� ���ان 

  .ا����� ��� ��رت ا���� دار ا�����م

ً��������ر إذا ����ر ا�����، ��ن ���� ا��وا�� وا���ا�� �� ا��ار ���� 

 ������ ����ه إ�� ������ ا�����م، ���� �� ������ �� ���� �� ا�����ر أن

� �� ���� �� أ�� ا�����م، ���ه دار إ���م، و�� ��� ���ر ا����ل ً��ذو�

�� ���� ����� �� ���� ���ة ا�����ر، و�� �������، ��� �� ����� �� أ��  ا�����

ا���� �� ا����د وا����رى وا�������� ا������� �� ا���ا�� ا��������، ����� 

��� ����� ���� أو أ����� �����ن، و�� ��� ����� ���� �� دار ا�����م �� 

  .ا������ن و�������، و�� ���� ������ ا����ن �� ��� ا�������

������ ���� أ��� ا���ا�� ا������ ��� أن ا����ة ���� دار إ���م إذا 

د��� �� ���� ا������� و���د���، ���� ���رون ��� إ���ر إ������، 

  .ا���وا������ع �� أ��

ً��ذا ����� ���� ��ه ا���� ���� ا���� ���ة أو ���� أو ��� ذ��  

أ���� دار إ���م، و��ت ����� أ������ �� و��ب ا����ع ���� وا����ل دو���، 

�� �� ���� ����، و�ن ا����� ا����اء ��� ذ�� �����   .وا����ة إ����، �� إن ��ه ا���

�� ��� ���ود ����، و��د ���� ��� ا������� ��ل �� �� �������� 

ًإذا ������ل �� ����� ا��رض ��ار  و����� أ���م ا��� ����، ا����اء ����،

ا�����م، أن ����� ا������ن ���� ا����دة �������، ���� ���� ا����� أن ���� 
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

�� إن ��ه ا���� �� ����� ���� ��� ذ�� ��ي  ���� أ���م ا�����م و�����ه،

ً� و���ه، ا���� إ�� ���� �� أ���ع ا����م أ�� ��رض �� ��وان و��

���وط ، ا���� ذ���ا إ�� أن دار ا�����م ���� أن ���د دار ��ب )١(�����

�����:  

  .إ��اء أ���م ا����� وا���ب، و���ذه ����:أ����

  .أن ���ن ������ ��ار ا����� وا���ب: ا�����

��ذا .  ا��ول ��� ����ًأ�� ���� ���� ���� و�� ذ�� آ��� ������ن : ا�����

��� ���  ������، ��دت دار ا�����م ����� ذ�� � ���ت ��ه ا����ر ا������

  . إ�� دار ��ب-ا������

��� ���� أي ����� �� ����� ا�����م أو ا����ة ا�������� ����ن ��� 

��ا ا���وذ �� �� ا���� ا����� وأ��� ا�������؟أ���� اد�� إ�� ا����م 

 إن ��ه ا����د �� أ���� د��ر ��ب، :���� �� أ������ ؟أن ���ل��ا�� ��ا ا

������� ����� �� �� ���و���، و�� ���� أ����� وا�� ا����م �����داد أرض، 

 - أي أ�� ����وف أو ��� �� ���� -و�� ��د ��و، و�� ������ض ��ا�� ���� 

  .وا�������و�� ������ ا���س إ�� ���� أو �����، أو ���رة ���� ا�����م 

إن ��ه ا����د �� ��ال د��ر إ���م، ����� ) ��� أ��� ا����( أم أن ���ل 

�� د��� ذات ��م ��� ���دة ا������� و�������، ��� ���د ���� ��ه ا���� 

ًو����� أن ���� ����� ����� ً إذا أ���� ا�����ل �� أ������ ���. )٢(إ�� ��م ا������

  .����� و����� ا������ ا������� �������� رواق ا���� ا������� 

                                                 

-�� ا���ا�� ���� ��� �� ����د ا������� دار ا����� ا��������ا�� ا������ �� ���)١(

 .١١٤/ ���١٠ ���، ا�����ط ������� ١٣٠/ ��٧  ١٤٠٦ ا������، :ا�����

 ��، �����ت ١٣٥٧ ��� ���،٢٦٩/ ����٩ ا�����ج �� ��ح ا�����ج ���� ��� ا������ )٢(

�ن �� ��� ا����ب ������ ��ح ���� ا����ب ا����وف ������ ا���� �����

= ، ٢٣٠/ ٤دار ا����، ����� ا������� ��� ا����� ٢٠٨ - / ٥ا����وف ������



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٥٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

��� أن ا���� ����ل ��ه ا����ر ا�������� إ�� د��ر ��� أو ��ب، 

������ �� ا������� ���� أن �����ا ����، و�����وا إ�� ��� ���� ��� ���� 

���� أ�� . أن �����ا ����، و�����وا إ�� ��� ���� ��� أن ����ه دار إ���م

  � ��� ا��ار ا��� ���� ا���م دار إ���م �� �����؟ وأ�� �.. �����ون؟

�� �� �� ����� ا����ة ا��������، �� أن ���� أذ��ن ���ب ا������� 

���ه ا������، وأن ���� أ���ر�� ����� أن ���� د��ر ا������� ا���م د��ر ��ب 

  و���؟

�� ا��ي ����� �� ����� ا����ة ا�������� وا���� ا������� إن �� 

و�� ا��ي ������ �� .. ���ا ��ا ا����، و����ا أن �����ا ور�� ����ارج �� ذ��؟�

��� ا������ وا����ات، إن �� ا������ا ��� ا����� ا��ي ا����م ���� أ���ل 

ا������� إ�� ����� ��ا، وأ����ا أن �� أرض ����� ا��� ������ ا�������، �� 

وأن وا�� ا�����ل ا������ ��ا���� ���� ���� ��ا ا���ف إ�� ��م ا������، 

  !وا��ود ����؟

���� ا���� �����ون أن ا����د ���د إ���م ��دام ���� ا������ وا���ذ���، 

و�� �����ن ا����ة، و�� ��ن ���� ���ص ����ر و��ا��� وأ��ن و���ه و������ 

  . و�� أ��� ذ��

�، و�� ا������ ����� �����ن ��ن ا����د ���د إ���م، ��� ���ز ا�������

���ر���، و�� ���ل أ���� و�� ��� أو ��� ���� ا����ق وا����د، و���� �����ون ��� 

  ).دار إ���م(ا����ة وا���� �� ا�����ح، و���� 

                                                                                                                     

دار - ٣٢٤/ ١٠ا���ح ا����� ��� زاد ا������� ����� �� ���� �� ���� ا�������=

 : ��،ا���� ا���ار ا������ ��� ��ا�� ا��ز��ر ص١٤٢٢ -ا��و��/ا�� ا���زي ط

، ��� ا���ري ���� ر�� ١١٦/ �٥ ا����ري  ��� ���، ���ة ا���ري ��ح ���٩٧٦

٢٣٧/ ٥.  

  

 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٥٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

أ�� ا������� وا���ارج ����� ����و���، و��ون أ��� دار ��� إذا ��� ���� 

 �� ا������ ا����و�� ����� ��ء �� ا�����، ���ا ����ن، إذا ��� ���� ��ء

ًدار ���، وا����وا أ���� ���را، و��ا ���ف ����� أ�� ا���� أن ا��ار دار 

  .ا�����م و�� ��� ���� �� ��� �� ا����

و�ذا ا����ت دار ��� �����ه أ�� ���� ��� ا������ ا��� ���� و��� 

��ن ا�����؛ إذ �� ���ن ���� ��� إ������ و����� و�� أ��� ذ��، و���� ا

  .�� ا����د ���� ���� ��ء �� ����� ا�����، و�ن �� ��� ����ر ���� ���

وذ�� ��� أن ���� �� ا���� ��دام أن ا���أة ��ة �� ����� و��ا���، 

���� ����ا�� ا��������، :������ن �� أن ���ل �����، و�� �� أن ��ا  � ��� ا���

ُ���د ��� ���ى و�����، و���� �� ��� ا����د ا��� ���� ���� ذ�� إ�� أ���  ُ

و���� إ���ر ��� ا����ر، ��� ���� �� ���� �� ا����د أ��� �����ن ��� ا����ر 

� �� �����، ���ه ا����د أ��� �� ��� إ�� ����� ���د ���، �� دام أن ً����، ���

���� ����� و����� و��ذ���، وأ��� �����ن �������م، وأن �� ������� 

  .��� و�� أ��� ذ��ً����� و���� إ���

���� ��� ����� �����ن �����ا��� ا������ و�����،  �و ���� �� و�� ���� 

  .)١( ا����د ���د إ���م:��� ���� ��� ا����د ���� �������، �� ���ل

��� �� ���� ا��ار ���� ا������� و ��� ���� :��� إن ����ء ا������� �����ن

اء، �� ����ون �� ���� د����� وأ��ا��� أذان �� ��� ا����ام ��� ����� ا���

���������؛ ��ن ا��ذان و�ن ��ن �� ���� �� �����، إ�� أن ���ره �� دار ��م 

                                                 

/ �����١ت ا��������� و ا����ف ا������ أ�� ا���� ��� �� أ�� ���� ا�����ي ) ١(

�� ط٨٥  ��� ���، ٦٢ :��، ا���ق ��� ا���ق ص١٤٢٦ا��و��، /  ا������ ا����

������� ، ����ة ا��ر��ء �� ا���� ا١٥١/ ٤ا���� �� ا���� وا����اء وا���� 

 ��� ���، ٧٣٩/ ٢، أ��ل ���� ا����� ا������� ا����� �����  ٢٠٨ :ص

��� ���،���ا ����ع ١١٨/ ١ا����ف ا��ار�� وآ��ره �� أ���م ا������ ا�������� 

 .��� ���٢١ : ص-إ�� ا�����م ����� ���� ر���ن ا�����
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 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ًد��� ��� إ��ار�� ���� ور����، ���� ا���ذن ���� ���� ���� ����� ����، و�� 

  .)١(���� إذا ��ن �� دار ��� و�� ���� �� ���ف ��� �� ا�����ر و�� ������

ا و�� ا��� ا�����ء ��� أن أ�� ا���� �����ون �� أ�� دار ا�����م، ��

و�ذا ا���دوا ��ار ������ ���� دار�� ��ه �� دار ا�����م ؛����� ���ى ����� 

ا�����م ا�������� و��� ����ن ا�������،���� ����ا ��� ا�����م ��روا �� 

  .���� أ����

���ء ا����ق ��� ��� ���� ��� وو�� أن ���� ���� ������ ����� �� ا��

ا�������،و���ي ����� أ���م ا�����م �� ��� و��ل و��ض و����� �� ���� 

�������،و�� ���ق ا��د���� �� ا����د، وا�������ت، وأروش ا������ت، و��� 

  .ا������ت، ������� ����� ��� �� د����� وأ��ا��� ��������� �����

��  ���� دار إ���م �� ا���� ����� ذ�� ��ن ��� ���� ���� أو ذ�� آ

ا����، و���� ��� �� ���� ����� ��� ����، ��ذا ��ن �� ��ل ��ه ا����ة ��� 

  .)٢(دار إ���م �� ���� ��� ��� دار ا����� ��� �� �� ���� ��� ا���ك ����

ًو�� ����� ا����ء ������ ���� أن ���ر �� ا������، و��ا ��� ����� ���� 

���، ���ون ا���� ا����� ����ص ا����ب ����ف  �ا����� أن ��� �� ��ء �� 

وا���� وا����م ا��� ا����� ���� ����م أ��ل ا���� وا������ وا���� وا����ك، ��ن 
                                                 

 .٦/ ١٣ا����د أ�� ا���� ) ١(

   دار ا����ب ا������� �٥/٨٦ ���� ���� ا����ي ا���� ا��ا�� ��ح ��� ا�����) ٢(

 دار - ١٠٨/ ١٠،ا���وي ا������ ����وردي ٦٣/ ١٠ط �����، ا�����ط ������� 

��ع  ��� ١٤١٩ا��و�� / ا����� ا������ ���وت  ط � ��،ا�����ع �� �� أ���ظ أ�� 

د��� دار ا����  ���وت، -٥٧٢/ ٢ا����، ���� �� أ��� ا����� ا������� ا������ 

دار ١٢١ :ا����� ���� ا������ ����� �� ���� �� أ�� ��� ا������ ا������ ص

��ض ط ��ن ١٤٢٥ا��و��، / ���� ا�� / ��١، ���ر ا����� �� ��ح ا����� ���� ��

 ��، ��� ا���رب ���ح د��� ١٤٠٩ا������ /  ا����� ا������� ط: ا�����٢٩٨

ا��و��، /  ا������ ط-   ����� ا����ح٣٢٧/ ١ا����� ���� ا���در ا������ ا�������

١٤٠٣�� . 
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 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا�����ن �� ���� ��� ا�����ات و�� �� ��ري، و�� ���� ��� ����� ا���س و�� 

����� د��ء�� و�� �����ن، و�� ���� ��� ا�����ن و�� ����ون، و�� 

������، و�� ��ى ���� د����� و����� ا����، ������ ا���� ��� أ��ل أ�� 

  .)١(ا���� وا������ و��ا���� ���� ��ب ا����ة

 ا���� ا��ا�� ا������� ا���م ��ورة ا����ع إ�� ����ج ����� :و���ا

��� ���� ًا�����، و ا����� �� ���ع ا���، ��� ��ع ����� ��أي ��رج �� ا���

  .�� ���ف ا������� ������� �� ا����� ا��� أر�� ا���� �� أ����

، و�� أ��� ا���س �� �� ��ه »�� إ�� إ�� ا���«و�� ����� ���ة ا������� �� 

�����ن ��� ��ف أ��  ا����� و�������، و�������، و�� ����ون �� أ�� ا��� ��، و

  .ا�����ن �� ��ازم ا�����ن و��������

  

  

                                                 

 .��١٤١٢ا������، /  دار ا����م  ط- ١/١١٤ا����س �� ا���� و����� ����� ��ى ) ١(



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 

 اخلامتة
� و������ه، و���ذ ����� �� ��ور أ�����،  �إن ا���� ���، ����ه و ������

و�� ����ت أ������، �� ���ه ا��� ��� ��� ��، و�� ���� ��� ��دي ��، وأ��� 

  .أن �� إ�� إ�� ا���، و��ه �� ���� ��، وأ��� أن ����ا ���ه ور����

، أ  

��ا ا���� ���� ا��� و������، و���� ��� ���� أ��� ا��� ��� ���� إ���م 

ً��ض ���� ا������ ا������� ��� ا���� وأ�� �������، ���� ��ن ��ا �� ��� ���ار ا ّ

  :��� ��اه ا���� �� ������ت، و���� ��� ذ�� ���� ا������ وا������ت

  ا أ  

��، ًأن ا�����م د�� ا��� ا��ي ار���ه ����س ���� ����� ����ا�� ا� -١ ���و

ً����� �� ���رم ا�����ق، ��ا��� �� ���ة ا�����ن و��ا���، ����ا إ��  ً ً

����� ا������ ا����� ������� ا��������، وا��� ���� ��� ا���� 

��، ���م ا�����اء ����� ��ي ��رة �� ا���ر، ��اء ������ أو ���  ا����

  . أو ��� أو إ��اء

�ر ���� ��ت ��� ���دة أن �� إ�� إ�� ���� �� ا���� ���� �� ���� �� ا�� -٢

��� ��ت ��� ا�����ن ���� �� ���� �� ا���ر،  ،ا��� وأن ���� ر��ل ا��� 

 إن ��ء ���� و�ن ��ء ��� ��، ��ن :ًو�ن ��ن ������ ������� ����ه إ�� ا���

ا ��ن �� ا���ر، �������ت ������ ا�����، ًار�� �� ا�����م و��ت ����

��� ا��دة، و �� ��� �� �� ���ب، و�� �� ���� �� وا�����ت ���

  .��ب،��ا ���� أ�� ا���� وا������

٣-  ،���� ���ن ا����� �� ��� ذ�� �����  ��� ���� ا�����ر ��ي إ���� و

�� ���� و��� �� ������ ا�����ر �� ا�������،  أو ��ف، أو ��اوة د���

 ���� ��� ���� �� و���- ��� ا��ا�� وا���وف-����ه ا������ �� ���ن 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

������ص ا������ و���م أ�� ا���� ��� ��م  ا����� ا����ج �� ا����،

  .ا���ل ��د�� و���ه ����د ��ه ا������

أن ا����د ���د إ���م ��دا�� ���� ا������ وا���ذ��ن، و�� �����ن  -٤

ا����ة، و�� ��ن ���� ���ص ����ر و��ا��� وأ��ن و���ه و������ و�� 

  .� ���� ���� دار ���أ���  ذ��، ���ا �

 ا�����م �أن أ�� ا���� �����ون �� أ�� دار ا�����م ؛���� ���ى ���� -٥

���� ����ا ��� ا�����م ��روا  ��� ����ن ا�������،����ن ا�������� و

  .�� ���� أ����

�� �� ا���� ا��ي ��� ���  -٦ ��م ا����� �� ا����م ا�������� وا����

ن ���، أو ����ون ����������ت، ����ء ����ون ���� ا����ص دو

�����ن ا���ا�� ا�����، أو  و����ن ا������ت، أو ����ون ��������ت و

ً�����ن ��� ا����ص ���� ����� �����، إ�� ��� ذ�� �� ا����ر  ً ً

ا���ز�� ��� ����ر �����ى �� ��ه ا����ر ا�����ة دون أ���� �����، 

� ���� ������ ا��� وأ�����، �������ص و��ه �� ����، �� �� ����ه ��

 .و��� و�� ����� ���� و�� ��� ا���ارج �� ���

  

 تا أ  

  :و��� ��ه ا��را�� أو��  ��� ���

��ر�� أ��ل ا������ و��ا��ه ا������ �� ا������ت ا��������  -١

وا���ارس ا������ وا������ �� ا��ول ا�������� و����� ا��� ����� 

  .����� ا����

٢- ��������� ���  �� � ��� ��م �� أ���ب ا����ل ً ا���ارات �� ا������

ر�� ا��� ����� -ا���ارج، ��� أ�� أ��� ا������� ��� �� أ�� ���� 

 ������� و��ور�� -ر�� ا��� �����-، ��� ا���� ��� ا��� �� ���س-���

  .� �����ًوأ����� ��� ر���ا إ�� ا���� ا����� أ���



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 إ�� ������ة، وا����ام ا���ة و���� �� ���و���� �� ��ن ا����ة �� ���وم -٣

إ��� ا��ا�� أن . ا �����ً�، و�� ���� أ������ إ�� إ��ارً�� ������ إ�� ����

 .����� �������ع وا����ن و����� ا����، و�زا�� ا�����ت

و��ى أ�� �� ا��ا�� ��� ��دة ا���� ا�������� و������ ا�����ص ��  -٤

� وا�������، وا���� ��� و����ص ��� ر��� ��ه ��ا��ة ا��� ور���

  .ا����

��� ا������م ������ب �������� �����م ا���� ا������ ا������ ���  -٥

���   .ا����ص ا������؛ ���� ����ا ����� �����ر ا������

��ورة ا����ع إ�� ����ج ����� ا�����، وا����� �� ���ع ا���، ���  -٦

���� ���� �� ���ف ا������� ������� � ��أي ��رج �� ا��ً��ع ����

  .�� ا����� ا��� أر�� ا���� �� أ����

  

  

  



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

  س اا وادر
أو :آن اا:  

ًم :آنا و ا : -  

إر��د ا���� ا����� إ�� ��ا�� ا����ب ا������ ���� ا����د ا����دي ���� ��  -١

  . ���وت–���  دار إ���ء ا���اث ا��-����� 

���ح ا���آن �����آن ����� ا����� ا�������  -٢ دار ا���� -أ��اء ا����ن �� إ

  .�����١٤١٥وت 

   ���وت –دار ا���� -ا���� ا����� �� ا������ ���� ���ن ا������� -٣

  .��١٤٢٠/ط 

�� ����� ا����� ا������  -٤ �� وا���� ا��ار ا�������  -)��١٣٩٣ :ا������(ا����

  . م�����١٩٨٤ 

/  دار ���� ��� ط-ا������ ا����� ����آن ا������ ����� ���� ��� ����وي  -٥

  .أو��

 دار ا����� -)��٦٧١ :ا������(ا����� �����م ا���آن ���� ا���� ا������  -٦

��  ا�����ة ط �����،    .��١٣٨٤ا����

ا���اج ا����� �� ا������ ��� ����� ��� ����� ���م ر��� ا����� ا�����  -٧

��( ����� ����ق - ا����� ا������� ا���������� ا����  –) ا�����

  . ��١٢٨٥ا�����ة

��ا��� ا������  -٨ دار -ا����� وا����ن �� ����� ا���آن، ����� �� ���� �� إ

  . ��١٤٢٢ ا��و�� :إ���ء ا���اث ا����� ط

 دار ا����� -)��٧٧٥ :ا������(ا����ب �� ���م ا����ب ���� ��� ا�������  -٩

  .ھ ١٤١٩ا��و��، / ����ن ط/ وت  ���-ا������ 

 -ا����� �� ����� ا���آن ا����� ���� ا���� ا��ا��ي، ا�������ري، ا������  -١٠

  . ��١٤١٥ ����ن ط ا��و�� –دار ا����� ا������، ���وت 

�� ����� ا���� ا����ازي ا�����وي  -١١ �� وأ��ار ا���و  دار إ���ء -أ��ار ا����

  . ��١٤١٨ - ا���اث ا�����  ���وت ط ا��و�� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

) ��٧٧٤ :ا������(����� ا�� ���� ���� ا���اء إ������ �� ��� �� ���� -١٢

  ��، و���� دار ا����� ا������، ١٤٢٠ا������ / ���� دار ���� ����� ط

  . ��١٤١٩ -ط  ا��و�� 

 - دار ا������� -����� ا����م ا������ ���� ��� ا��� ���� �� إدر�� ا������ -١٣

  . ��١٤٢٧ :�� ا����� ا��و��ا������� ا������ ا����د

 ����� -) ��١٣٧١ :ا������(����� ا���ا�� ����� �� ����� ا���ا��  -١٤

  . �������١٣٦٥ ا����� ا����� وأو��ده ���� ط   ا��و��، 

ا����� ا������ )��١٣٥٤ :ا������(����� ا����ر ����� ر���  �� ��� ر��  -١٥

  . م١٩٩٠ا����� �����ب

  . م٢٠٠٢ ا������ ا������ -�� ����� آ��ت ا�����م ���� -١٦

 -����� ��ا�� ا��وح وا�����ن �� روا�� ���م ا���آن ����� ا����� ا������ -١٧

  . ��١٤٢١ا��و��، / دار ��ق ا����ة، ���وت ط

-����� ا������ ا����� �� ����� ���م ا����ن ���� ا����� �� ���� ا����ي  -١٨

  . ��١٤٢٠ ا��و�� :����� ا������ ط

   ����� ا������ -� ��و�� ا���آن ����� �� ���� ا����ي ���� ا����ن � -١٩

   ��١٤٢٠ط ا��و�� 

روا�� ا����ن ����� آ��ت ا�����م ����� ��� ا������� ����� ا���ا�� د���  -٢٠

  .ھ١٤٠٠ط �����

 -)��١٢٥٠ :ا������(��� ا����� ����� �� ��� �� ���� �� ��� ا��� ا�������   -٢١

  . ��١٤١٤ -  د���، ط ا��و��-دار ا�� ���� 

�� ����� ���ل ا���� ا������ -٢٢ دار ا����� )��١٣٣٢ :ا������(����� ا���و

  . ��١٤١٨ - ���وت ط أو�� –ا������ 

�� و����� ا���و�� ����� ا���� ا����� دار ا���� ا����،  -٢٣ ��ارك ا����

  . �����١٤١٩وت ا����� ا��و��، 

�� �� ����� ا���آن ���� ���� ا����� ��  -٢٤  دار ���� -����د ا����ي ����� ا����

  . ��١٤١٧ا��ا���، / ����� ط



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 دار -)��٦٠٦ :ا������(������ ا���� أو ا������ ا������ ���� ا���� ا��ازي -٢٥

  .  ��١٤٢٠ - ���وت ا����� ا������ –إ���ء ا���اث ا����� 

  

  

ً :و ا :-  

 - �� ��� ا�������� ا������ ا����� �� ����� أ��د�� ا��ا��� ا������ ��   - ١

 .��١٤١٦ ا��و��، : ا�����-���–����� ����� 

 - ا������ ��� �� ا����� �� ا������ وا������� ���� ��� ا����ي ا������    - ٢

 . ��١٣٨٧ ا����ب–وزارة ���م ا��و��ف وا���ون ا�������� 

�� ا������� ا���ادي    - ٣  ����� ا����م -ا������ ���ح ا����� ا����� ��

��ض–��� ا���  .��١٤٠٨  ا����� ا������، - ا��

ا�������ر ���� ��� ���� �� ��� ا��� �� ���� �� ��� ا��� �� ����    - ٤

   ��١٤٢١ ا��و��، : ���وت ط–ا����ي ا������ دار ا����� ا������ 

 دار ا�� -ا�����ج ��� ���� ���� �� ا����ج ����ل ا���� ا������    - ٥

  .�� ١٤١٦ا��و�� /ط -���ن ����� 

��  ���� ا���� ا�����ي    - ٦ ا������ ا������ �� ��ح أ��د�� ��� ا���

  . ��١٤٢٥ا��و�� /  ����ن ط –ا������ دار ا����� ا������، ���وت 

  . ا�����ة– دار ا������ -ا����� ا��و�� ���� ا����� ا����ا��   - ٧

  دار إ���ء ا���اث ا�����-ا�����ج ��ح ���� ا����� �� ا����ج ����وي   - ٨

  .ھ ���١٣٩٢وت ط ����� 

���� ا����ذي ���� ا���� ���� ��� ا����� �� ��� ا�����    - ٩

  . دار ا����� ا������ ���وت-ا����ر���رى 

 :ذ���ة ا����� �� ��ح ا������ ����� �� ��� ا������� ا����ي ����   - ١٠

   ��١٤١٩ا��و�� 

  .دار ا����اج ا��و��� �����   - ١١



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

 دار -)��١١٨٢ :ا������( ا�������، ��� ا����م ����� �� إ������   - ١٢

  .ا�����

 ����� -����� ا����د�� ا������ و�� �� ����� و��ا���� ��������    - ١٣

  .دار ا����رف ا����� ا��و��

��� ا�� ���� ���� ��� ا��� ���� �� ���� ا���و���، دار إ���ء ا�����    - ١٤

  .ا������

����� �����  -��� ا�����ي ����� �� ���� �� ��رة ا�����ي    - ١٥

  . ��١٣٩٥ا������، /  ط- ���–ا����� ا����� 

 :ا������(��ح ا���� ���� ���� �� ا���اء ا����ي ا������    - ١٦

  .��١٤٠٣ ا������، : د���، ���وت ا�����-ا����� ا������� )��٥١٦

 ا����د�� -ا������، ����� ا���� / ط - ���� ���ل ي��ح ���� ا����ر   - ١٧

��ض/    .��١٤٢٣ا��

إدارة ا������ -��ح ������ ا���� �����م ا����ي ���� ا����    - ١٨

  . ��١٤٣٣ا��و��، / ا�������� ط

 ���وت – ����� ا������ -���� ا�� ���ن ����� �� ���ن ا������    - ١٩

  .��١٤١٤ ا������،:ط

  - دار ��ق ا����ة-���� ا����ري ����� �� إ������ ا����ري    - ٢٠

  .ھ ١٤٢٢ط أو�� 

 دار إ���ء ا���اث ا�����، -�� ا�� ا����ج ا�������ري ���� ���� ���   - ٢١

 .���وت

���ة ا���ري ��ح ���� ا����ري ���ر ا���� ا�����، دار إ���ء    - ٢٢

  . ا���اث ا����� ���وت

   دار ا������ - ��� ا���ري ��ح ���� ا����ري ���� ��� ا��������   - ٢٣

  .ھ ���١٣٧٩وت ط 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

٢٤ -    �� ا���� ��� ا����� �� أ��� �� ��� ا���ري ��ح ���� ا����ري ��

�� ) ��٧٩٥ :ا������(ر�� ا������  ��-����� ا�����ء ا����  - ا������ ا����

  . م١٩٩٦ - �� ١٤١٧ ا��و��، :ا�����

�� –��� ا����� ��ح ا����� ا����� ���� ا���� ����    - ٢٥  ا������ ا����ر

  .ھ���١٣٥٦ ط أو�� 

� أ�� ا���ج ��� ا����� �� ���� ا������� ����ل ا���   - ٢٦

��ض– دار ا���� - ا���زي   . ا��

����ة ا������� ��ح ����ة ا������� ���� ا���� ��ر ا���� ا����    - ٢٧

  .��١٤٢٢ ا��و��، : ط-  دار ا����، ���وت -ا���وي ا���ري 

 دار ا�����ن -���� ا��وا�� و���� ا���ا�� ����� ��ر ا���� أ�� ��� ا�����    - ٢٨

  . د���-����اث 

���� ���� ا����ري ����ة ���� ����، دار ا����ن ���ر ا��   - ٢٩ ��ري ��ح 

  . ��١٤١٠د���

٣٠ -    ����� ���� ��   .��١٤٠٦أو�� /  ����� ا����م ط- ����ج ا���� ا����

ًرا :ا : -  

ا ا: -  

��ا��� �� ����، ا����وف  -١ ا���� ا��ا�� ��ح ��� ا������ ���� ا���� �� إ

 دار ا����ب ا������� :ا�����)��٩٧٠ :�����ا�(���� ���� ا����ي 

  .ا����� ا������

دار ) ��١٢٥٢ :ا������) (رد ا�����ر(ا��ر ا�����ر و����� ا�� ������  -٢

  .��١٤١٢ا������، /   ���وت ط-ا����

 –دار ا������ )��٤٨٣ :ا������(ا�����ط ���� ا����� ا������  -٣

  .�����١٤١٤وت

�� ����ء ا����، أ�� ��� �� ����د �� أ��� ��ا�� ا������ �� ����� ا���ا -٤

 : ا�����- دار ا����� ا������ :ا�����)��٥٨٧ :ا������(ا������� ا����� 

  .��١٤٠٦ا������، 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٨

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

��� ا����ار ��ح أ��ل ا���دوي ����ء ا���� ا����ري  -٥

  .، دار ا����ب ا�������)��٧٣٠ :ا������(ا�����

دار ) ��١٠٧٨ :ا������(د أ���ي ���� ا����� �� ��ح ����� ا����� دا�� -٦

  .إ���ء ا���اث ا�����

ا ا: -  

ا����ن وا������ وا���ح وا������ وا������ ������ ا�������� ����  -١

 دار ا���ب - )��٥٢٠ :ا������(ا����� ���� �� أ��� �� ر�� ا������ 

  . ��١٤٠٨ ا������، : ا�����-ا�������، ���وت 

دار ا���ب ا������� )��٦٨٤ :ا������(س ا���ا�� ا�����ة ���� ا���� -٢

  .م١٩٩٤ ط أو�� -���وت 

 -) ��٦٨٤ :ا������(أ��ار ا���وق �� أ��اء ا���وق ���� ا����س ا���ا��  -٣

  .���� ا�����

��� ا������ ���� ���� ��� ا��� �� ��� ا����� ا����ي، ا����وا��، ا�������  -٤

  .دار ا����)��٣٨٦ :ا������(

���� ���� ����� �� أ��� �� ���� ���� ��� ا����� -٥  :ا������(� ��ح 

  .  ��١٤٠٩دار ا����  ���وت -) ��١٢٩٩

ا ا: -  

��ع  ��� ا����، ���� �� أ��� ا�����  -١ �ا�����ع �� �� أ���ظ أ�� 

  . دار ا����  ���وت-)�� ٩٧٧ :ا������(ا������� ا������

دار ) ��٢٠٤ :ا������(���� ا��م ���� ��� ا��� ���� �� إدر�� ا�� -٢

  .��١٤١٠ ���وت-ا������ 

ا���وي ا������ ���� ا���� �� ���� ا����ي ا����� �����وردي  -٣

  دار ا����� )��٤٥٠ :ا������(

   ��١٤١٩ا��و�� / ا������ ���وت  ط -٤

��ق �� ���� ����ازي  -٥  :ا������(�ا����ب �� ��� ا����م ا������ ���� ا

  .دار ا����� ا������)��٤٧٦



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٦٩

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

���� ا�����ج �� ��ح ا�����ج ����� �� ���� �� ��� �� ��� ا������  -٦

 ��   ا������ ا����ر

  . ��١٣٥٧/ ا�����ى ���� ط 

����� ا������� ��� ا����� ������ن �� ��� ا������� ا����ي   -٧

  .��١٤١٥دار ا����)��١٢٢١ :ا������(

�� ���� ا�� ��ف ا��� -٨ وي رو�� ا������� و���ة ا������ ���� ز��

 ا������، :ا�����- ���وت - ا����� ا�������)��٦٧٦ :ا������(

١٤١٢��.  

�����ت ا����ب ������ ��ح ���� ا����ب ا����وف ������ ا����  -٩

 :ا������(������ن �� ��� �� ����ر ا������ ا��ز��ي، ا����وف ������ 

   دار ا����-) ��١٢٠٤

 دار -) ��٧٥٦ :�����ا�(���وى ا����� ���� ا���� ��� ا���� ا�����  -١٠

  .ا����رف

���� ا�����ج إ�� ����� ����� أ���ظ ا�����ج ���� ا����، ���� �� أ���  -١١

 :دار ا����� ا������ ا�����)��٩٧٧ :ا������(ا����� ا������� ا������ 

  -.��١٤١٥ا��و��، 

) ��١٠٠٤ :ا������(����� ا�����ج إ�� ��ح ا�����ج ����ب ا���� ا����� -١٢

  �� ١٤٠٤ - ���وت ط ا�����ة -دار ا����

ا ا: -  

ا����� ���� ���� ���� ا���� ��� ا��� �� أ��� �� ���� �� ��ا�� ا������  -١

) ��٦٢٠ :ا������(�� ا������ ا������، ا����� ���� ��ا�� ا������ 

  �������١٣٨٨ ا�����ة

������ د��� ا����� ���� ا������ ����� �� ���� �� أ�� ��� �� أ��� ا -٢

��، - )��١٠٣٣ :ا������(ا������ ا������   دار ���� ����� وا���ز

��ض ا�����   .��١٤٢٥ ا��و��، :ا��



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٠

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

���ف ا����ع �� ��� ا�����ع �����ر �� ���� �� ���ح ا���� ا��  -٣

 دار ا����� -) ��١٠٥١ :ا������(��� �� إدر�� ا������ ا������ 

  .ا������

���س أ��� �� ��� ا����� �� ����� ا���ا�� ����ع ا����وى ���� ا���� أ�� ا� -٤

  )��٧٢٨ :ا������(

��، ا�������  -٥ ���� ا���� ��� ������ ا����� ا�����، ا������ ا����

  ��١٤١٦ا������ ا����د��

��ا��� �� ���� �� ����  -٦ ��ن، إ ���ر ا����� �� ��ح ا����� ���� ��

  .- ��١٤٠٩ ا������ :ا����� ا������� ا�����)��١٣٥٣ :ا������(

��� ا���رب ���ح د��� ا����� ���� ا���در �� ��� �� ��� ا���در ا��  -٧

����� )��١١٣٥ :ا������(��� �� أ�� ���� �� ���� ا������ ا������� 

  . ��١٤٠٣ ا��و��، :ا����ح، ا������ ا�����

  

ً: ا.  

����� ا�( ا����دات �� ا�����م ����� ��ى -ا����س �� ا���� و�����  -١

�� وا������-)  ��١٤٠٩  :ا�����  دار ا����م ������� وا���� وا���ز

  . ��١٤١٤ا��و��، 

ا��و�� ا����� ��ح ا��رر ا����� ���� ا���� ���� ���� ��ن �� ���  -٢

 :ا������(�� ��� ا�� ��� ا��� ا������ ا����ري ا������ 

  . دار ا������:ا�����)��١٣٠٧

��� �� أ��� �� ���� �� ��م ا������� ا������ ا����� ������ر ���� ����  -٣

  . ���وت– دار ا���� -)��٤٥٦ :ا������(ا�����ي 

ا���� ا���ار ا������ ��� ��ا�� ا��ز��ر ����� �� ��� �� ���� �� ���  -٤

  . ا����� ا��و��-دار ا�� ��م )��١٢٥٠ :ا������(ا��� ا������� ا����� 

 دار ا�� -�� �� ���� �� ���� ا�������ا���ح ا����� ��� زاد ا������� ��� -٥

  . ��١٤٢٢ا��و�� /ا���زي ط



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧١

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

�� ا�����  -٦  ����� ا���� - ا����ب �� ��� أ��ل ا���� ا����رن ���� ا����

��ض ط أو��    .ھ١٤٢٠ا��

  د���راة -����ة ا��ر��ء �� ا���� ا������� ���� �� ��� ا����� ا���ا��  -٧

 .- ��١٤٠٥ ���� ���، :����اف ا�����ذ

  . دار ا�����ء ا������: ا�����-��وى دار ا�����ء ا������ � -٨

���رج ا����ل ���ح ��� ا����ل إ�� ��� ا����ل ����� �� أ��� �� ���  -٩

 ا��و��، : ا�����-  ا����م –دار ا�� ا���� ) ��١٣٧٧ :ا������(ا����� 

١٤١٠�� .  

  

ًد :ا :-  

��� ����را�� -١ – دار ا���� - )��٣٩٣ :ا������ (ا����ح ��ج ا���� و���ح ا���

  . ��١٤٠٧.���وت ط را���

 ��� :ا������(- ا�����ح ا����� �� ���� ا���ح ا������ �������  -٢

   ���وت- ا������ ا������)��٧٧٠

���ي  -٣  -)��١٢٠٥ :ا������(��ج ا���وس �� ��ا�� ا�����س ������ ا��

  .دار ا���ا��

 -)��٦٦٦ :ا������(� ا��ازي ����ر ا����ح أ�� ��� �� ��� ا���در ا���� -٤

  .ھ�����١٤٢٠ / ا������ ا������ ���وت ط 

  

ً :اا : -  

َا����ت ����� �� ���ن �� أ��� �� ���ن �� ���ذ �� ��ْ��، ا������، أ��  -١ َ

 دا��ة ا����رف ا�������� -)��٣٥٤ :ا������(ُ����، ا��ار��، ا����� 

  . ه��١٣٩٣و��،  ا:����ر آ��د ا���� ا���� ا�����

ا�����ت ا�����ى ���� ��� ا��� ���� �� ��� �� ���� ا������ ������ء،  -٢

 دار ا����� -)��٢٣٠ :ا������(ا����ي، ا����ادي ا����وف ���� ��� 

  . م١٩٩٠ -  �� ١٤١٠ ا��و��، : ا�����- ���وت –ا������ 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٢

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا������ ا�����م ���� ا���� �� ����د �� ���� �� ��� �� ��رس، ا��ر���  -٣

/  أ��ر - ا������ ��� : دار ا���� �������� ا�����-) ��١٣٩٦ :ا������(

   م����٢٠٠٢ 

��� أ���م ا�����ء ���� ا���� أ�� ��� ا��� ���� �� أ��� �� ����ن ��  -٤

 : ا�����- ا�����ة -  دار ا�����-)��٧٤٨ :ا������(َ���ْ��ز ا����� 

   م٢٠٠٦-��١٤٢٧

ً: ا:  

 ا��و�� :  ا�����-��م ���ة ا������� ���وان ��� دار ا����� ا�����أ� -١

١٤٠٥��.  

ا����ف ا��ار�� وآ��ره �� أ���م ا������ ا�������� ���� ا����� ��  -٢

���دة ا���� ا����� �������� ا��������، ا������ -���وك ا�����ي 

��� ا����د��   :ا�����)ه أ�� ا����ب ر���� د���را(ا����رة، ا������� ا���

  .��١٤٢٤ا��و��، 

 ����� �� ��� ا��� �� ��� -أ��ل ���� ا����� ا������� ا����� �����  -٣

  . ��١٤١٤ ا����� ا��و��، –ا����ري 

ا�����  ���� و��� ا������� ����د �� ���أ��ل ����� ا�����ة ��� ا -٤

  .��١٤٢٠ :ا���� ا�����

� ���� �� ��� �� ا���� ا����دات ��ق ا������� وا������� ���� ��� ا�� -٥

 ا��ازي ا����� ���� ا���� ا��ازي ���� ا��ي ��� ا����� ا����

  . ���وت–دار ا����� ا������ )��٦٠٦ :ا������(

��ت ا���� ����� أ��ر ��ه �� ���� ��ه  -٦ إ���ر ا������� �� ��ور

 ������ن –ا����� ا����� )��١٣٥٣ :ا������(ا�������ي ا����ي 

  . ��١٤٢٤ -  ا������:ا�����

ا������ وا��د ��� أ�� ا����اء وا���ع ����� �� أ��� �� ��� ا�����، أ��  -٧

�� ����اث -)��٣٧٧ :ا������( ا�������� �ا����� ا����   ا������ ا��ز��

–��� .  



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٣

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

ا����� وا������د �� أن ا����� ���ن �����ل أو ا���� أو ا������د  -٨

�� ����ي �� ��� ا���در ا����ف، دار ا�� ا�  ا����م –��� ����� وا���ز

  . ��١٤٢٠ا��و��، :ا�����

���ن وا����� ���� ا����� �� ��� ا����� ا�����  -٩ ا��� ا����� ��� ا��

  . ��١٤٠٨ ا������، :ا��ار ا������، ا������ ا�����

 ���� ا����� �� ���� �� ���� �� -ا���ق ��� ا���ق و���ن ا����� ا������  -١٠

 - ) ��٤٢٩ :ا������(��� ا�����ا����، أ�� ����ر ��� ا��� ا����ادي ا���

  .م١٩٧٧ ا������، : ���وت ا�����–دار ا����ق ا�����ة 

ا���� �� ا���� وا����اء وا���� ���� ���� ��� �� أ��� �� ���� ��  -١١

 ����� ا������ :ا�����)��٤٥٦ :ا������(��م ا������� ا������ ا�����ي 

  . ا�����ة–

 ا���� ���� �� ��� ا������ �� أ�� ��� أ��� ا��������� ا���� وا���� ���� -١٢

  .، ����� ا�����)��٥٤٨ :ا������(

���� ا��� �� ��� ) أ�� ا���� وا������(ا����� �� ����ة ا���� ا�����  -١٣

 ا������� ا������ - وزارة ا���ون ا�������� وا��و��ف  -ا����� ا����ي 

  .��١٤٢٢ ا��و��، :ا�����-ا����د�� 

�� - دار ا�� ���� -���ن ����� �� ����� ���� ���� ���� ا������ ا�� -١٤  ��ر

  . ا��و��: ا�����-

�����  ا�����ن ��� ا���� وا�������� ����� �� ���� �� ��� ا�����ي -١٥

 : ا�����-ا����م وا����، ا������ ا����رة، ا������� ا������ ا����د�� 

  .��١٤٣٢ا��و��، 

�ا��� ��� أ�� ا���� وا������ ���� ا��� �� ا�����ن ������، ��ار��، � -١٦

��ض ا�����- ��� ا����� ا����ي   ا��و��، : ��ار ا���� �����، ا��

١٤٢٤�� .  

�� ����� ���� ا���� ا�������  -١٧ - )��١٤٢٠ :ا������(����� ا�����ة ا����و

  . ��١٤١٤ ا������، : ���وت ط–ا����� ا������� 



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٤

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

� ا�� ����� ا���ا�� ا������ ا������ درء ���رض ا���� وا���� ���� ا��� -١٨

����� ا����م ���� �� ���د ا��������، ا������� )��٧٢٨ :ا������(

  . ��١٤١١ ا������، :ا������ ا����د�� ا�����

�� ���ر ا���� ا������ ����� ا������  -١٩ ���وت –��ح ا�����ة ا����و

  .ھ ١٤١٧

�� ����� �� أ�� ا��� ا�����  -٢٠ - وزارة ا��و��ف - ��ح ا�����ة ا����و

  .��١٤١٨ - ا��و�� :ا�����

  .��ح ������ ا�����ن ������ �� ���� ���م ا������ي ا���ا��� -٢١

��� ����� ا����م �� أو��م ���ء ا��و��م و��اءة ا���� ���� ��  -٢٢

��ت ��ا ا����� ا����اب ������ن �� ���� ��  ��� ا����ب �� ����

 أ��اء -) ��١٣٤٩ :ا������(���� ا������، ا������، ا�����ي، ا����ي 

  . ا��و��: ا�����- ا���� 

  ).��١٤٢٠ :ا������(���� ا������ ����� ���� ا���� ا�������  -٢٣

����ة �� ا������س �� ا���و و�� ���ح ���� ا���� ا�� ����� ا���ا��  -٢٤

 ا��و�� :أ��اء ا���� ا�����)��٧٢٨ :ا������(ا������ ا������ 

١٤٢٢��.  

  .���ر �� ا�����ى ا�������} ٢٣٨{د ���� ا����ن ا��� -٢٥

 :ا������(���� ا����ر ������� �� ا�������، ���� ر��� �� ��� ر��  -٢٦

  . و���ه �� ���ب ا�����) ��١٣٥٤

��ك ���� و���ك ������ ����� �� أ�� ��� ��  -٢٧ ��ارج ا�������� ��� ���زل إ

 �� ����ب دار ا)��٧٥١ :ا������(أ��ب �� ��� ��� ا���� ا�� ��� ا���ز

  . ��١٤١٦ ا������، : ���وت ا�����–ا����� 

�����ت ا��������� وا����ف ا������ ���� ا���� ��� �� إ������ ��  -٢٨

��ق �� ���� �� إ������ ا�� ��� ا��� �� ���� �� أ�� ��دة �� أ��  �إ

 ا��و��، : ا�����-ا������ ا������ )��٣٢٤ :ا������(���� ا�����ي 

١٤٢٦��.  



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٥

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

����� أ�� ا���� وا�����اع ������ن �� ����ج أ��  -٢٩ �ا��� وا�����ع �� 

 :ا������(���� �� ���� ا������ ا������، ا�����ي، ا����ي 

  .��١٤٢٢ ا������ :ا�����- ����� ا�����ن :ا�����)��١٣٤٩

���� �� ��� /  ��������ة ا����� �� ���رم أ���ق ا����ل ا������  -٣٠

��، -م ا���� ا��� ا�� ���� إ��م و���� ا���  دار ا������ ����� وا���ز

  . ا��ا���: ا�����-��ة

 . ����� ���� ر���ن ا�����-���ا ����ع إ�� ا�����م  -٣١

 

  

  



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٦

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

������������� 
���������������������������������������������������� ������ 

 ٦٩٦  مقدمةال

، ����م ا�����، وأ��ا��، و���رة ا������ - :ا اول

  .و��ا���

٧٠٠ 

 ٧٠٠  . ����� ا����� ��� و����-:ا����� ا��ول

 ٧٠١  . أ��اع ا����� ا�����-:ا����� ا�����

 ٧٠٥  . ���رة ا������ و��ا���-:ا����� ا�����

 ٧١٠  . ا������ �� ����� ا�����-:ا����� ا��ا��

ما ٧١٥ . ���� ����� ا����� ��ر���ب ا������ وا��د �����- :ا 

 ٧١٥  .���� ا������ ��� وا������ �-:ا����� ا��ول

 ٧١٥  . ��� ����� ا����� ��ر���ب ا������:ا����� ا�����

ا ٧٣٤  .���� ����� ���م ا�������- :ا 

ا����م، ������ ���� �� أ��ل ا���   ���� �����-:ا����� ا��ول

  .وا��د �����

٧٣٥ 

��� ا�����ر، وا��د � ���� ����� ا����م، ���ا�-:ا����� ا�����

�����.  

٧٣٨ 

 ���� ����� ا����م، �������� ا�����ر ��� -:ا����� ا�����

  .ا�������، وا��د �����

٧٤٠ 

 ���� أن ����� ا����م، �������� ا����د، وا��د -:ا����� ا��ا��

�����.  

٧٤٥ 

اا ٧٥٢  .���� ����� ا����ب وا��د ����� - :ا 

 ٧٦٠ الخاتمة

 ٧٦٣ المصادر والمراجع

 ٧٧٦ فهرس الموضوعات



        
 
 

 
 
 
 
 
 

٧٧٧

 ربية للبنات باإلسكندرية كلية الدراسات اإلسالمية والعملجلة من العدد السادس والثالثني اخلامس  املجلد 

 شبهات دعاة التكفري والرد عليها 

  

  


