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 تأليف

 أشرف بن عبداملقصود



 
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدد هلل االصد و االسدد ى عسدل الدو  السددل اعسدل  لدن ابدد بن ا دن اب دل  دددا     
 .يوى الدين
 :أ ا بعد

دايد   د   اهلل عسين ا لن الدسم اات داا  ه طفل حممداً بسلاب سفإن اهلل تعا  اتقد  
األ دد  ارتراا ددا  ددن الإسمدداو    الزددواي اأعدد   عسيددن أعإددم   ددا  اأ عددن ملصددا  
البشر يف الدعيا ااآلتروي ضّمزن  ن العقائد أقوا ا اأاض  اي ا ن األحكاى أ مس ا 

د  دددا أهسقدددن ااصدددي   دددا اأز ا ددداي اأعدددال برلدددولن الكدددرل بيدددان  دددا أ سدددن فيدددن اتقييددد
 .عّممن

َ للسز داسل َ دا عدَد رَ   للَدْي لمْ : )قا  تعا  ي (44 دن اآليد : الز د ()َاأَعْدَ ْلزَدا  للَْيدَ  الد رْ َر لل َبَددلر
اأ ر الّزاس بطاع ني ااع رب هاع ن بسل اهلل عسين الدّسم هاعد  لدني ازادر عدن هالف دن 

َاَ ْن يَدْع ل الس َن َاَاَلوَلَن : )اع الوعيد فقا ا عصي ني اتوعد  ن عصا  اتالفن أذد  أعو 
 .(32 ن اآلي : اجلدن()فَإلن  َلَن عَاَا َاَ ز َم َتاللدليَن فليَ ا أََبداً 

اات دددداا اهلل ل قسددددر  دددد   الرلددددال  امحس ددددا ا ا هددددا اتكر  ددددا اتعإيم ددددا اال فددددا  يف 
سز داس تدأ ر بداملعراف اتز دل تطبيق ا اتبسيغ ا ااجل اد حتت لوائ ا تري أّ   َأترات ل

عن املزكر اتؤ ن باهلل فكاعت     شد ادو عإيمد   دن اهلل تبدااع اتعدا  هيداا  د   
تدري الز داس قدر  : ))بقولدن -بسل اهلل عسين السم-األ   الادهتا اأ د ا الو  اهلل 
 .( )(( مثّ ال ين يسوهنم مثّ ال ين يسوهنم
عن  ؤالء العسمداَء االربداعيون  دن  -لزبوي  املط روالسز  ا–اتسقل القر ن الكرل ابياعن 
حفاظاً ها اتطبيقداً لقواعدد ا اعقائدد ا ا بادئ دا اأت ق دا فق اء احمدثل ا فسرين 

                              
 (.2 / )حديث   واتر برّح ب واتر  احلافظ ابن حجر يف  قد   ارباب  (   )



اتشدريعاهتا ادفاعدداً اذاداً عددن حياضدد ا يزفددون عز دا حتريددف الغددالل ااع  ددا  املبطسددل 
 .ال  عب اال  ريف لن    َ ن ض   اتا  عز اي أا اح ا  عسي ا بالطعن أا 

ا ددان  ددؤالء األبطددا   ددم دعدداو ارلدد ى حقدداً اأئم ددن حقدداً ااحلددا سون لددواء   دددااوي 
عصدو  –اقسو  األّ د  تس دف حدوهم اتزقداد ل واي داهتم املزبنقد   دن  زابعدن األبديس  

املبجسدد  ااملعّإمدد  لددد  تيدداا  دد   األّ دد  أا الطائفدد  الزاايدد  الدد   -الك ددا  االسددّز 
ال تد ا  هائفد  : ))بأهّنا عسل احلق بقولن -بسل اهلل عسين السم-لو  اهلل ش د ها ا 

 ددن أ دد  ظددا رين عسددل احلددّق ال يهلددر م  ددن تدد هم اال  ددن تددالف م حددّ  يددأ  أ ددر 
 .(3)((اهلل

ا ددن عددد  عددن  ددز حم  ددؤالء احمجدد  م البيهلدداء عددان ذلدديً  حقددرياً ا ددن عددا   ددن لددز  
م  قزاهتا اا ت    ل اى احلق االزقد اد غ اغ -بسل اهلل عسين السم-الو  اهلل 

بالهلدد  ي بدد  د ددغ  نددري  ددز م بال عدقدد  اارحلدداد فيهلددطران أن   فددوا يف حجددوا م 
 .بعد أن ترد  كائد م    حنوا م

 ن أشد ا اأعكا دا  جدوى أعدداء اهلل : ايف   ا العصر َازئت     األّ   بش  الر زايا
أعدددداء يف اهدددااأ ا دددن أذعدددانيم  دددن املزدددافقل  دددن الي دددود ااملس شدددرقل اغدددري م  دددن 

ا دددان  دددن أشدددّد  ددد   الرزايدددا االزكايددداو أن ا رضدددل القسدددو  االزفدددوس  دددن الددددات ي 
جيااي  ؤالء ايسابق م يف  هلماا م بعض  ن حيم  شعاا الدعوو    اهلل اي اام 
 السدددّز  امحس  دددا  دددن بددد اب  اتدددابعل اتيددداا أئمددد  الددددثل بددد عم أعدددن بعمسدددن البغددديض

 .ااألثيم يزصف السز  الزبوي  اي اد عز ا
ا دد  يصدددق عاقدد  يف الدددعيا أن   عصدداف الزدداس أا املبددادو يكددون بددالطعن اال شددوين 

 !اال  قري االسخري  ااحلط  ن ذل  الشرء ال ي يريد  عصافن اال اد عزن؟

                              
 . ن حديث  عااي  اضر اهلل عزن(  244( ) 1)ااا  البخااي (  3)



فمدددن يعقددد  أن  تسدددمي  بعدددض السدددزن الزبويددد  قشدددوااً اا ا ددداً يكدددون  دددن الددد ياد عز دددا 
 !اارعصاف ها؟

ي ((افهلدددت احلدددديث الفددد   يف بددد ي   سدددسم: ))ا دددن يف دددم  دددن  ددد   العبددداااو
ي اتسددد  األحددددايث ((اافهلدددتي اافدددض فددد ن احلدددديث الفددد   ااحلدددديث الفددد  ))

ملسدددسمل بعدددد   دددا  اهلل أي يف بددد ي  املرفوضددد  يف أادددّ  اأغسدددل اأاثدددق  دددا عزدددد ا
 .البخااي ا سسم الس ين تسق  ما األّ   باالحرتاى اارا   االقبو 

االسددّز  الزبويدد    ددر  احددب : ))ا ددن يصددف الّسددز  الزبويدد  بأابدداف ال تسيددق  قولددن
 .(2)((ملريدي العبث اعاضري الفوضل

ق  ااملزجمل يف الطعن في دا ا ن يطعن يف األحدايث امل واترو اي ابل امل حدو اال عاد
ا دددرأ عدددن   ددداع األّ ددد  يف ار دددان نيدددا ااع باا دددا  دددن أعإدددم  دددا أ دددرى اهلل بدددن الدددولن 

 . ن املعج او -بسل اهلل عسين ا لن السم-حممداً 
 !أيكون ني ا العم  ذائداً عن حياض السّز ؟

غيددواين  ددن ا داا دداً هطددواو  سددس   دد ا الزددوع  ددن الدددعاو امل عددو ل حتر ددت أقدد ى ال
َعّإمل لسسز   الزبوي  املط رو ااملزصفل حقاً لإلل ى االسز   لي اداا فعً  

َ
املسسمل امل

 .عن حياض السّز  الز بوي  امحس  ا   ا السون اهطري  ن اهجوى
ا ن  ؤالء الغيدواين الشدا  املدؤ ن الدواعر أشدرف عبداملقصدودي ف صدد  بعسدم اقدّوو 

سل السّز  اأ س ا داالاً حياو الغد ا  ا  ابعداً أهدواا  د ا الطعدن ه ا اهجوى الش رس ع
 .تطوو تطوو ا رحس   رحس 

 .ا وّض اً العوا   ااأللبا  ال  دفعت الغ ا     اهو  يف     اهّوو اهطريو
ا  يّفدداً  ز جدددن ا اد ددداً قواعددد  امل  اايددد  الددد  يزطسددق  ز دددا    الطعدددن يف األحددددايث 

 .الص ي   ااّد ا

                              
 (.11 : )لّر تأتر العر  ااملسسمل  (  2)



 دافعاً أشَرف الدفاع عمن تزاالن بالطعن  ن الص اب  الكراى اال ابعل هم بإحسان 
 . ن ال ابعل اأئم  السز  امحس  لوائ ا

 مدددا تصدددد  لطعدددن الغددد ا  يف العقيددددو الّصددد ي   املسددد مدو  دددن عصدددو  الك دددا  
دددابقون األّالدددون  دددن امل ددداارين ااألعصددداا االددد ين ات بعدددو م االسدددّز  االددد  دان نيدددا الس 

 .بإحسان  ن القران اهرّيو اأئم  الفقن اأئم  احلديث اال فسري
اابفن ملنب  الصفاو بال جسيم   بعاً يف ذل   ب دع  اجل مي  ااملع  ل   ال أعّن   از 

–باالحاديددث الصدد ي ي   قولددن يف حددديث ا يدد  اهلل عددن  ددؤالء بالسددخري  ال ذعدد  
راادددن ار ا دددان البخدددااي ا سدددسم يف يدددوى القيا ددد  االددد ي اتفدددق عسدددل  ت -عددد  ااددد 

ددددران لددددن لددددج داً : ))بدددد ي ي ما افيددددن  :قددددا  فيددددن(( فيكشددددف الددددر   عددددن لدددداقن فيخ 
اد الكاتددب عسددل هعوعددن اداً عسميدداً  ع ددداً يف ذلدد  عسددل   ددا  ز((تمثيليةةمزعجة ةةم))

اأقددددوا  أئمدددد  ارلدددد ى الددددسف األ دددد   -بددددسل اهلل عسيددددن الددددسم-اهلل الددددز  الددددولن 
 .األتياا
حق الغ ا  يف قهلايا أتدر   ع صدماً يف ذلد  بك دا  ابّدن الدز  عبيدن ا دز حم  ما ال

 .لسفن الصاحلل
فري  القااو  يف تبدد أعدواا احلدق االسدز  اال وحيدد االعسدم ظسمداو الباهد  االبدعد  
ااجل   ااهو ي اير  الباه   يف ي د ى اي  دق ات  داا  قواعدد  أ داى بدواعق احلدق  

دددددددَ  َ ددددددداَن َزَ وقددددددداً َاقَدددددددْ  َاددددددد: ) مدددددددا قدددددددا  تعدددددددا  دددددددَ   لن  اْلَباهل ( اَء احْلَدددددددق  َاَزَ دددددددَق اْلَباهل
 .( 1:االلراء)

اهلل الع ّو الرلولن ا  ابدن الدّز  عبيدن السمدؤ زل الصدادقل ابدسل اهلل عسدل عبيزدا حممدد 
 .اعسل  لن اب بن الّسم
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