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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 َنِوَنَك يا ربِّ َيسِِّر

 ُدرٌَّة َناِدَرٌة

 توطئة
 

)ويػػػهللا  ل صمة ػػػ     :ٖمحااا    ) للااعدا(ااا    ل ر قااااإل ام اااار ا ااا  ر ااا  
 ابه(. صهػمكتاب غري كت

صدؽ رمحه ل أ  ل تةاىل أف تكػنف صمة ػ   م ػري   قاإل أ د (ب اارمح  األثري:
 كتابه صمةزيز، صمنهم غفرصً.

ومةننػػا بةػػػد هػػػاص نػػػو منػػػا أف لدػػنؿ   ف هػػػاس صمدرصحػػػ    هػػػاس صمرحػػػام  ص   ػػػا    
صألمباين  صجلادة، صملةت دة عنى صالحتد اء، وصمتهللاين مننصنؿ  ىل صم نصب ف  ا كتب صمش خ

من صمكتب   ختػري  صأل اديػو وغريهػا، وأف ال يُدنػد ف هػا  ال بةػد صمتمبػ  ف  ػا رمحه ل 
، وصمسب ل صألحنم متدنًن صمكتب صمل نف    دين ـصح، أو مل ي ح، بل هي صمطريو صألقن 

 .ف صألمر دين، صمنهم حنم حنم نِّفنها  ال بةد صمتمب  ف ها، ألل تةاىل، وأف ال يُدند م
) ين رأي  أله ال يكتػب  لسػاف كتابػاً   يػـن  ال قػاؿ    :قاإل ااعماد األصفهاناي

ـَ هػػاص مكػػاف  َ هػػاص مكػػاف أ سػػن، ومػػن زيػػد كػػاص مكػػاف يستلسػػن، ومػػن قُػػِد غػػدس  مػػن ُغػػريِّ
 أفضػػػل، ومػػػن تػػػرؾ هػػػاص مكػػػاف أمػػػل، وهػػػاص مػػػن أعتػػػم صمةػػػ ، وهػػػن دم ػػػل عنػػػى صحػػػت  ء
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 (ٔ)صمندص عنى من  صمبشر(.
فػػ  ين ػػد كتػػاب غػػري كتػػاب ل تةػػاىل أّا، فػػهللا  ل تةػػاىل أف يػػتم  ال كتابػػه  قلاا :

 صمكرًن.
و(اا  ام ااار ااياااهعي رمحاا    قاااإل: لاعاا  أاّفااُ  آاافي اا  اا   و   إل ه هااا 

َواَاااْد َنااااَو ِ اااْ  ِ( اااِ   َاااْ ِ ا ِّ ؛ ألّو   تعااااق دعااادإل:(ٕ)ه هاااا ا  ااا  وال ااا  أو دد ااا َ 
  هماا و ا يف ) ُن ُاِه آافي ااا  اااُت اا  اا  [ٕٛاا ساا::]ِ  اْخِ اَلهًا َنثِا اً َاَدَ ُ وْا ِه 

 وااس ة  هع  ر عُ  (   .
 أثر حس 

( من طريو عم ػاف بػن د ػد بػن ٚٓٔأخر ه صبن  جر   ))تنصيل صمتهللال س(( )ص
ن شاذصف  دثنا أمحػد بػن عم ػاف ثنػا د ػد بػن صاسػن ثنػا نػل بػن عبػدصمباقي ثنػا د ػد بػ

 عامر عن صمبنيطي قاؿ  مسة  صمشافةي به.
 وهاص حندس  سن. قل :

و(  اار  ع    سل ماو قاإل: لقرأت للن ا  اارسااة املصردة   (لى ااياهعي 
ن فااً وثالثاار  ارم؛ همااا  ا   اارم حال نااو دصاالل   ي قااإل ااياااهعي )  خااري: أ    

ذاااق قاادإل   تبااار   أو د اادو ن ااا  صاال ت  اا  ن ا اا   قاااإل ااياااهعي: داا إل (لااى
 .[ٕٛاا سا::]َوَاْد َناَو ِ ْ  ِ( ِ  َ ْ ِ ا ِّ َاَدَ ُ وْا ِه ِ  اْخِ اَلهاً َنِث اً وتعاق: 

 أثر حس 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ٕٔ( صلتر ))مؤمفات حة د َ ّنى(( منه يل )صٔ)
 أين صمدـن عن هاص صمك ـ؟!، صمنهم غفرصً. قل :( ٕ)
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( مػػن طريػػو أد عبػػدصمرمحن ٖٙص ٕأخر ػػه صمب هدػػي   ))مناقػػب صمشػػافةي(( )ج
ا يدػنؿ  مسةػ  ار صمفد ه يدنؿ  مسة  صبػن أد  ػاد صمسن ي قاؿ  مسة  أبا صاسن صم

 صمرب ع بن حن  اف به.
 وهاص حندس  سن. قل :

 
 واهلل ولي التوفيق
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 ربِّي ِزِدِني ِنْلمًا

 املقدمة

 
 ،ولةػػنذ بػػا تةػػاىل مػػن شػػرور ألفسػػنا ،ولسػػت فرس ،ولسػػتة ُنهُ  ، فَّ صَا ػػَد  د ػػُدسُ 

ومن ُيضنل ف  هادي مه، وأشػهد أف ال  ،ضل مهُ ومن ح ئات أع امنا من يهدس ل ف  م
 وأشهد أف د دصً عبُدُس ورحنمه. ، مه  ال ل و دس ال شريك مه

 َُػػػػنُتنَّ ِ الَّ َوأَلػػػػُتم م ْسػػػػِنُ نف َّؿ ]يَػػػػا أَيػ َهػػػػا صمَّػػػػِايَن ََّمنُػػػػنْص صتػَُّدػػػػنْص صوَّ َ ػػػػوَّ تُػَداتِػػػػِه َواَل َِ

 .[ٕٓٔع رصف 
 َهػػا َزْوَ َهػػا يَػػا أَيػ َهػػا صمنَّػػاُس ػػن لػَّْفػػٍس َوصِ ػػَدٍة َوَخنَػػَو ِمنػْ صتػَُّدػػنْص َربَُّكػػُم صمَّػػِاي َخَنَدُكػػم مِّ

ـَ ِ فَّ صوَّ َكػاَف َعنَػ ُهَ ا رَِ ااًل َكِمريصً َوِلَساء َوصتػَُّدنْص صوَّ صمَِّاي َتَساءُمنَف بِػِه َوصأَلْرَ ػا ْ ُكْم َوَبوَّ ِمنػْ
 .[ٔصمنساء ]َرِق باً 

ُيْ ػػِنْح َمُكػػْم َأْعَ ػػاَمُكْم َويَػْ ِفػػْر * صمَّػػِايَن ََّمنُػػنص صتػَُّدػػنص صوََّ َوُقنمُػػنص قَػػػْناًل َحػػِديدصً  يَػػا أَيػ َهػػا
 .[ٔٚ-ٓٚصأل زصب ]َمُكْم ُذلُنَبُكْم َوَمن ُيِطْع صوََّ َوَرُحنَمُه فَػَدْد َفاَز فَػْنزصً َعِت  اً 

 أمَّا بَػْةد،،
ػػػرَ  ،فَػػػ فَّ أْصػػػَدَؽ صاَػػػِديِو كتَػػػاُب لِ  نِر ، َوَشػػػرَّ صألُمػػػٍد  َّ ْدُي مػُلػػػػَ َهػػػ صهلَػػػْدي َوَخ ػْ

 .، وَُكلَّ َض ََمٍ  ِ  صمنَّارلَّ ِبْدَعٍ  َض ََم ٍ ٍ  ِبْدَعٍ ، وكُ وُكلَّ ُدَْدثَ  ،ُدَْدثَاتُػَها
فهػػػاس رحػػػام  صػػػ رية أثريػػػ  أقػػػدِّمها ل ػػػ ل  من سػػػن     تنضػػػ ح صأل اديػػػو صمػػػ  

مبػػاين رمحػه ل   كتبػه منتمبػ  ف هػػا قبػل لشػرها بػ  صمنػػاس خير هػا صمشػ خ لاصػر صمػدين صأل
 بنصحط  صمكتب، أو صم لف، أو صألشرط ، أو ص ذصعات، أو غري ذمك.
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وذمك  ىت يكنف صملسنم صمكرًن متمبتاً مما صح، أو مل ي ح من  ديو رحػنؿ ل 
  ين حػػػ  ا أين و ػػػدت صمنػػػاس يندنػػػنف صأل اديػػػو صمػػػ  صػػػللها صمشػػػ خ لاصػػػر صمػػػدال

تدن ػػدصً مػػه دوف تند ػػب، أو تػػدق و، أو  ػػو ف هػػا، بػػل دوف أف يةن ػػنص  (ٔ)صألمبػػاين رمحػػه ل
 ترص ع صمش خ صألمباين رمحه ل عن أ اديو صللها، فضةفها.

، فػػػ يم يةنفػػػنف بهللاخطػػػا هم، ويُدػػػر وف بػػػزالَّ م، (ٕ)وهػػػاص دأب عن ػػػاء صمسػػػن  قلااا :
، وتػرؾ صهلػنى، وصمتة ػب ص تبػاعفةنػى صمنػاس ، وعػدٌؿ،  وتد ريهم، ألف هػاص ديػن، وأمالػ

وصفدػػنص أمػػر ل تةػػاىل، وشػػهدوص عنػػى ألفسػػهم بػػااو، وعػػدمنص    منر ػػاؿ، فػػ ف فةنػػنص فدػػد
 (ٖ)صمدين، ومل يةارضنص أمر ل بهللاهنص هم.

مَػػػْن َعنَػػػى يَػػػا أَيػ َهػػػا صمَّػػػِايَن ََّمنُػػػنْص ُكنلُػػػنْص قَػػػػنَّصِمَ  بِاْمِدْسػػػِ  ُشػػػَهَدصء ِوِّ وَ قػػػاؿ تةػػػاىل  
صهْلَػَنى َأف  أَلُفِسُكْم َأِو صْمَنصِمَدْيِن َوصأَلقْػػَرِبَ  ِ ف َيُكػْن َغِن ّػاً َأْو فَػَدػريصً فَػاّوُ َأْوىَل ِاَِ ػا فَػَ  تَػتَِّبُةػنصْ 

 .[ٖ٘ٔ صمنساء]تَػْةِدُمنْص َوِ ف تَػْنُنوْص َأْو تُػْةِرُضنْص َفِ فَّ صوَّ َكاَف ِبَا تَػْةَ ُننَف َخِبريصً 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( بل وغريس من أهل صمةنم.ٔ)
ي يػدعي وهاص صماي ذكرته جيةنػ  أشػري  ىل صملػدعن ))صمسػّداؼ(( صجله ػي صملبتػدع صمػا قل :( ٕ)

أف ر ػػػػنع أهػػػػل صمةنػػػػم عػػػػن خطػػػػئهم، ف  ػػػػّللنف مػػػػرة، ويضػػػػةفنف مػػػػرة   كتػػػػبهم أف ذمػػػػك مػػػػن 
صمتناقضات!، بػل هػاص مػن صمػدين، وصتّبػاع صمةنػم صم ػل ح، وتهللاديػ  مهمالػ ، وهػاص ممػا ال خيفػى عنػى 

 َمْن مه أدىن صشت اؿ بةنـن صمسن ، صمنهم غفرصً.
ل   يُةػػاجلنف اػػػا َكَ ػػد صاسػػػرة مػػن  هػػػنر صمسػػػن  مكػػن هػػػاص يُنصفػػو مػػػدى صملبتدعػػ  شػػػهنة شػػػ طا     

 ٌة عنى َمرِّ صمتاريخ، مكّنها تنتهي خبااليم، ول صملنعد!.دوأهنها، وهلم   ص ياصء وقا ُع مشهن 
 (.ٕٔٙم صمُدرَّف(( منش خ بكر بن عبدل )صوصلتر  ))مرويّات ُدعاء َختْ      
 (.ٕٔٗص ٖوصلتر  ))صمتفسري(( البن كمري )ج( ٖ)
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يَػػا أَيػ َهػػا صمَّػػِايَن ََّمنُػػنْص ُكنلُػػنْص قَػػػنَّصِمَ  ِوِّ ُشػػَهَدصء بِاْمِدْسػػِ  َواَل جَيْػػرَِمنَُّكْم وقػػاؿ تةػػاىل  
ْةَ نُػنفَ َشَنآُف قَػْنـٍ َعَنى َأالَّ تَػْةِدُمنْص صْعِدُمنْص ُهَن أَقْػَرُب مِنتػَّْدػَنى َوصتػَُّدػنْص صوَّ ِ فَّ صوَّ َخبِػرٌي ِبَػا تػَ 

 .[ٛ ملا دةص]
َوِ َذص قُػْنػُتْم َفاْعػِدُمنْص َومَػْن َكػاَف َذص قُػػْرَ  َوِبَةْهػِد صوِّ َأْوفُػنْص َذِمُكػْم َوصَّػاُكم وقاؿ تةػاىل  
 .[ٕ٘ٔ صأللةاـ]ِبِه َمَةنَُّكْم َتاَكَُّروفَ 
فامةبد  ذص صت ف بامةدؿ مل ينؾ ملنالس حبلاله وتةاىل  ّداً وص باً عن ػه  ال  قل :

 ش ئاً مما ياس عنه  ال ص تنبه، ألف صاو  اكم عنى كل أ د. ينؾومل  أدصس،
و) ذاق دعدإل ام ار أ د ح  فة رمح   : لوحيق دا دععاد  ال ت  ا  ناا  اا 
تساامع  ااإ  هاا نإ قاا  أرا اااارأي اا اادر وأترناا   اا ًا  وأرا اااارأي  اا ًا  وأترناا   عاا  

.  ٍ  
 (ٔ)ر  ونر ع (     ًا .إل ااعدإل اا د و) روادة: له ن ا  ير نعد 

وهاص يدؿ عنى أيم بشر خيطئنف وي  بنف، ف بد من صمنتػر ف  ػا يدنمػنف،  قل :
وما يفةننف   صمدين، ف  لكتب عنهم  ال بةد صمتمب  ف ه هل وصفػو صمكتػاب وصمسػن ، أو 

صمكتػػػػاب وصمسػػػػن ، فػػػػ ف ذمػػػػك مػػػػن صمػػػػدين، وال ن ننػػػػك صهلػػػػنى وصمتة ػػػػب  رصء  مل ينصفػػػػو
 ب ض صملسن   بسبب ذمك، وهاص م س طريو صمةنم صمنهم غفرصً.صمر اؿ، و 

  ذص فااو أف يتبع، وهن أمال  أمر ل تةاىل بامك. قل :
 .[ٛ٘ صمنساء]ِ فَّ صوَّ يهللَْاُمرُُكْم َأف تُؤد وْص صأَلَمالَاِت ِ ىَل َأْهِنَهاقاؿ تةاىل  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ٕٙص ٔ( لدنه عنه صمشةرصين   ))صمل زصف(( )جٔ)
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صمت ػػػل ح، أو صمتضػػػة ف ف لػػػـر عنػػػى صملدنػػػد منشػػػ خ صألمبػػػاين رمحػػػه ل    قلااا :
مه اديػو أف يكػػتم صمةنػػم صمػػاي عنػػدس بةػػد مةرفتػه ف  ػػا أخطػػهللا ف ػػه صمشػػ خ   صأل اديػػو 
صم  صللها مػن غػريس مػن أهػل صمةنػم مػن أهػل صم ػنة ، أو عػرؼ ترص ػع صمشػ خ صألمبػاين 

 رمحه ل عن هاس صأل اديو صم  صللها، ألف صألمر أمال .
صمػػػػاي قػػػػاـ ب يضػػػػاح صم ػػػػل ح، وصمضػػػػة ف مػػػػن  وصمشػػػػ خ صألمبػػػػاين رمحػػػػه ل قلاااا :

منكبػػػاً ف هػػػا عنػػػى كتػػػب أهػػػل صاػػػديو  (ٔ)صأل اديػػػو قػػػد حػػػنخ مػػػن ع ػػػرة  سػػػ  عامػػػاً 
خترجيػاً، ودرصحػ ، و مػاً، وتهللام فػػاً  ػىت أصػبح رمحػه ل مػػن أكػ  صػدث    ع ػرلا، ومكػػن 

 مػػهللا نر عنػػى   هػدس صمط ػػب يبدػػى  هػػدصً بشػريّاً قػػابً  منبطػػهللا وصم ػػنصب، وهػن  ف شػػاء ل
 كل  اؿ.

وقػػػػد رأيػػػػ  منشػػػػ خ صألمبػػػػاين رمحػػػػه ل صأل اديػػػػو صمكمػػػػرية   كتبػػػػه صػػػػّللها، أو 
  سنها مث ترص ع عنها فضةفها منها 

أدرن   شفا(يت ددر  وحر ميسي (يراً      صلى (لي حر دصبت (يراً   للٔ
  .ااع ا ة

( ٜ٘ٙب(( بػػػرقم ) ّسػػػنه صمشػػػ خ صألمبػػػاين رمحػػػه ل   ))صػػػل ح صمنغ ػػػب وصمنه ػػػ
 من صمطبة  صممال  .

مث ترص ػػػع عػػػن  سػػػ نه، فلافػػػه مػػػن صمطبةػػػ  صألوىل صجلديػػػدة، وأودعػػػه   ))ضػػػة ف 
 (، ول ويّل صمتنف و.ٛٛٚ٘( و))صمضة ف (( )ٜٖٙصمنغ ب(( برقم )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 سػ  عامػاً، مكػن مػن خب)قد قض     ع ري   عنم صاديو بتبػري  صأل اديػو   ا قاإل رمح   :( ٔ)
 صمل كن أف يهللايت ط ب عنم ف ستدرؾ عنيَّ بةض صأل اديو!(. بت رؼ

 ))شري  مسجل(( ب نت صمش خ )تسج  ت صهلدى وصمننر(.     
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ة (رشاق  وأشاه   اق  ومحلَا الئ َ  شاه ُ   وأُ  َ  ُ هِ ْشا   قاإل: االها  ح  أُ   للٕ
 ...  .) األرض أنق أن   و     ااسمدات    )

 صمطبة  صمرصبة (. -ٕٚٙصلَّله صمش خ صألمباين رمحه ل   ))صم ل ل (( )
 ٔ))صم ػػػػػػل ل (( )ج ومكػػػػػػن تبػػػػػػ َّ منشػػػػػػ خ صألمبػػػػػػاين رمحػػػػػػه ل فضػػػػػػةفه، ك ػػػػػػا  

 ػػػ  صمػػػرقم صملػػػاكنر  )صحػػػتدرصؾ  و ذص –طبةػػػ  مكتبػػػ  صملةػػػارؼ(،   ػػػو قػػػاؿ  -ٖ٘٘ص
صملّكػػي، فا حػػناد   نئػػٍا ضػػة ف، ال ي ػػحل أللّػػه  هػػنؿ، ك ػػا   تػػر ح ألػػه مح ػػد صملػػنىل 

))صمتدريػػب((ل أللػػه مل يػػرو عنػػه غػػري زيػػد بػػػن صابػػاب، ف نب ػػي لدنػػه مػػن هنػػا  ىل صمكتػػػاب 
([،  ال أف يػػػػػهللايت مػػػػػا ٔٗٓٔص خػػػػر  ػػػػػ  صمػػػػػرقم صملشػػػػار  م ػػػػػه َّلفػػػػػاً ]))صمضػػػػة ف (( رقػػػػػم )

 ، وهاص ما مل جندس ص ف(. صهػ(ٔ)يدنيّه
ل وخاا  املجاار  دْ هل عااا: االهاا  ح  أساا اق خاا  املَاا ؛اار ااا    اا  لََ ا وَ حذ  للٖ

   .  (لى أآل ي ا سلِّ    ا تدنل او(لى   ر ّ     س    خر  ا  س    وجل ا
 (.ٔٙصلله صمش خ صألمباين رمحه ل   ختري  ))صمكنم صمط ب(( )

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

فامش خ صألمباين رمحه ل أ  الاً ِبجرد ما جيد ما يدػني صاػديو، ي ػلله، أو نسػنه، دوف أف ينتػر  ىل لكػارة ص حػناد، ( ٔ)
أو صملػ،، وهػاص صمت ػػل ح ف ػه لتػر، مػػامك البػد مػن صمبلػػو وصمتند ػب ف  ػا يدنيػػه صمشػ خ صألمبػاين رمحػػه ل ِبج ػنع صمطػػرؽ، أو 

 صمضة ف، ول صملستةاف.صمشنصهد، ف ف كمريصً منها من قسم 
 ػػػػنَّد  حػػػػنادس صمشػػػػ خ صألمبػػػػاين رمحػػػػه ل، ك ػػػػا    و(لااااى سااااب ا املثاااااإل: حاااا دي: لل اااا  (ااااار اا ل ّااااة املصاااااهَلة  .     

( باعتبار طرقه،   و قاؿ  )وهن  ديو   د باعتبار طرقه، ومةّننا لفرد مه ف ً  خاصػاً  ف شػاء ل(. ٖٖٛ))صم ل ل (( )
 صهػ

(،   ػو قػاؿ صمشػ خ صألمبػاين رمحػه ٕٛٛٔعن تدنيته منلديو ِبج نع صمطرؽ، فضّةفه وأودعػه   ))صمضػة ف (( ) فنص ع     
ط مكتب  صملةارؼ(  )مث تتّبة  طرقه، فتبّ  يل أيا شديدة صمضةف، ال ت ح م عتبػار،  -ٕ٘ص ٔل   ))صم ل ل (( )ج

 (. صهػٕٛٛٔ)وتدني  صاديو اا، ومامك أوردته   صمسنسن  صألخرى 
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صمطبةػػ  صممامنػػ (، وغػػري مث ترص ػػع فضػػةفه، و افػػه مػػن ))صػػل ح صمكنػػم صمط ػػب(( )
 (ٔ)ذمك من صأل اديو صم  صللها صمش خ صألمباين رمحه ل مث ضةفها.

ف ػػػن أمّػػػف كتابػػػاً مدنػػػدصً صمشػػػ خ صألمبػػػاين رمحػػػه ل   ت ػػػل ح صأل اديػػػو،  قلااا :
وصلتشػػر صمكتػػػاب بػػ  صملسػػػن  ، مث تبػػ  ف  ػػػا بةػػد أف بػػػه خطػػهللا بامنسػػػب  هلػػاس صأل اديػػػو 

ف يبػػ َّ ذمػػك من سػػن  ، فػػ ف كت ػػه، وأخفػػاس  احػػبه ل تةػػاىل و ػػب عن ػػه أف ير ػػع، وأ
 كا ناً من كاف.  (ٖ()ٕ)عنى ذمك   صمدل ا وص خرة

، و فَّ بةػػَض صمتػػنِّ  مثٌ، لةػػنُذ فن لػػِاِر صْمػػُرٌُ ُيسػػيء صمتػػن بنّػػا، ف يَّػػاكم وصمتػػنَّ  قلاا :
 باِ من  امٍ  تدرِّبُػَنا ِمْن َحَبِطِه، وأَمِ ِم عاصبِه.

للُ دِضاُت  رمحاُ  ُ  ) ن ا اِ  ااعما   ) ذاَق  اا قااَاُ  ا   اُ  اابدا ادي  وقديل 
)ومةػػػلَّ بةػػػَض َمػػػن ينتػػػُر ف  ػػػا  هعااا  قااااإَل:  ٙو ٘  ِٔع َواا اَّْفرِداااِ(   ل َأْوَآااااِر اجْلَْمااا

نَػػػا هػػػاص ضػػػ نَّاُس يُنلػػػُو حػػػ َو صمتػػػنِّ بنػػػا، ويػػػَرى ألَّػػػا ع ػػػدلَا اُس، ويدػػػُف عنػػػى مػػػا مكتابِ حػػػطرلَ 
ذمػَك  ا، وأىنَّ يكػنفُ نَ ا وعن ػاِء حػنفِ نَ صِء شػ نخِ  َ مُكػ عنى َمن تددمَنا، و  هار صمة ػبِ  منطةنِ 
وِبُشػَةاِع ِضػَ اِ هم تَػَب َّػْرلَا، وباْقِتَفا ِنَػا وصضػَح رحػنِمهم ِ َّزلَػا، وبسػننِؾ حػب ِنهم  ا،لَ رْ كِ وام ذُ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػػديو ممػػا  ٓٓ٘وصلتػػر  ))صمن ػػ ل    ب ػػاف صأل اديػػو صمػػ  ترص ػػع عنهػػا صمشػػ خ صألمبػػاين   صم ػػل ل (( منلػػاي، و))( ٔ)
عنػه صمة مػ  صػدِّث صألمبػاين    ترص ع عنها صمة م  صدِّث صألمبايِن   كتبه(( ألد مامك، و))صمتنب هات صملن ل  عنى ما ترص ع

  ف  أو صم ل ل (( من ريب، و))ترص ع صمة م  صألمباين ف  ا لص عن ه ت ل لاً وتضة فاً(( ألد صاسن.صأل اديو صمضة
 فُ لد  منه برك  صمةنم   صمدل ا، وصمةاصب يـن صمد ام .( ٕ)
 .ألف صاديو صمضة ف ال يُة ل به ال   أ كاـ صمدين، وال   فضا ل صألع اؿ، ف  ت ن ِبن يدنؿ ذمك، فتنبه( ٖ)

 ف  يف د صملدند منةن اء   صمت ل ح، أو صمتضة ف مه اديو، صمنهم غفرصً. قل :      
مث أف صأل اديو صمضة ف  صم    فضا ل صألع اؿ ال  ا    م ها   صمػدين، ألف   صأل اديػو صم ػل ل  مػا ي ػ  عنهػا،      

 فاألوىل أف لست   بام ل ح عن صمضة ف   فضا ل صألع اؿ.
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َع ػػرو صبػػُن صمةػػ ِء، قػػاَؿ  ))مػػا دػػُن عػػن صهلََ ػػِ    ػَّْزلَػػا، ومػػا مػػمُنهم وممُننػػا  الَّ مػػا ذكػػَر أبػػن 
 ف  ن مَضى  ال َكبَػْدٍل   ُأُصنِؿ ََنٍْل ِطَنصٍؿ((.

ُ تةػػاىل   صعنػػِو أع مػػاً، ول ػػ ديَن ِببػػِ  َب مكػػلِّ قػػنـٍ  مامػػاً، مػػزـَ صملهتػػوملػػا  ةػػَل صوَّ
ـَ صمنتػػػِر   ألػػػنصرِهم، وصمدػػػا  َ  بػػػااوِّ   صقتفػػػاِء َّثػػػارِهم، ممَّػػػن ُرزَؽ صمبلػػػَو وصمفهػػػَم و  لْػَةػػػا

 صمةنمل ب اَف ما أمهُننص، وتسديَد ما أغفُننص.
 ذ مل يكنلنص مةُ نِم  من صمَزَمِل، وال َّمنَ  من ُمَداَرَفِ  صعطهللا وصَعَطِل، وذمػَك  ػو  

 صمةامل عنى صملتةنِم، ووص ٌب عنى صمتايل من تددـ(. صهػ
    –)وعػػػػاديت   :ٚٗ  ٔقااااإل ااب هعااااي رمحاااا    ) للدالئااااا اا باااادم   ل و 

صالقت ار من صأَلخبار عنى ما ي ح منها دوف ما ال  –كتيب صمل نَّف    صألصنؿ وصمفروع 
ي ػػح، أو صمت   ػػز بػػ  مػػا ي ػػح منهػػا ومػػا ال ي ػػحل م كػػنف صمنػػا ر ف هػػا مػػن أهػػل صمسػػن  
عنى ب رية مما يدع صالعت اد عن ه، ال جيد من زصغ قنُبه من أهػل صمبػدع عػن قبػنؿ صأَلخبػار 

 َمْ َ زصً ف  ا صعت د عن ه أهل صمسن  من ص ثار.
ومػػػن أَلْػَةػػػَم صمنتػػػر   ص تهػػػاد َأهػػػل صافػػػر   مةرفػػػ  أ ػػػنصؿ صمػػػروصة، ومػػػا يدبػػػل مػػػن 

عنم َأيم مل يهللاُمنص َ ْهػدصً   ذمػك،  ػىت  ذص كػاف صالبػن يَػْدػَدُح   أب ػه  –صأَلخبار، وما يرّد 
  ومػدس، وصأَلخ   َأخ ػه، ال تهللَْاخػاس   ل  ذص عمر منه عنػى مػا ين ػب رّد خػ س، وصأَلب 

ْنَػُةػػػه   ذمػػػك َشػػػْجَنُ  َرِ ػػػٍم وال صػػػن  مػػػاؿ، وصاكايػػػات عػػػنهم   ذمػػػك   َمْنَمػػػُ  ال ػػػم، وال َِ
 كمرية، وهي   كتيب صمل نَّف    ذمك مكتنب .

أَلخبػار وحػد  ها، وحػاعدس صمتنف ػو، ومن وقف عنى ِ  ػزي   كتػيب بػ  صػل ح ص
   ا ذكرته.عنم صدقي ف
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فػ  ي ن ػه شػر ي مػامك، و ف  –ومن مل يُػْنِةم صمنَّتر   ذمك، ومل يساعدس صمتنف ػو 
َوَمػا تُػْ ػِ  ص يَػاُت َوصمن ػُاُر ﴿ َأكمرت، وال  يضا ي مه، و ف بن  ، ك ا قاؿ ل عز و ػل 

 . صهػ[ٔٓٔ ينلس]﴾ َعن قَػْنـٍ الَّ يُػْؤِمُننفَ 
د ػع دعػاوى مػن تةػّدى   ديػن ل تةػاىل، وهاس تنب هات من رأس صمدنمل م قل :

قد يندُنهػا لاقػٌل، ويتدّبنهػا قابػٌل، ويتهػنَُّؾ ف هػا  اهػٌل مدنػد، ف تلػرُي عاقػٌل، ف  ػ ب قنمػاً 
 جبهام ل فنتد  عنى دِدثها بامندصم  وصمل م ، وصمنيل يـن صمد ام .

وتب رًة من هتدي، ومامك رأي  تسطريَهال متكنَف قّنة من سنشد، وب الاً من تلريَّ، 
 ومدتً  منبرصص ، ول لاً  خنصلنا صملسن  .

ا فجٌر كاذٌب، وال  نمنكم صملفا هللاةل فػ فّ  قل : أهػل  مامك ال تَػُ َرّلُكم صمبُػْرَقُ ، ف يِّ
 باُب، وية ُش عنى صمنبام  دوصّب.ً ، ف بدى صمنَّ م َنَْ صاديو ينبننيَ 

)وكػػاف   :ٕٓخاا ال ي ) االَّفااص   ل قاااإل ام ااار ا اا  ق  بااة رمحاا    ) للاال
ن، يَّخر ما وقع من صالخت ؼ أمرصً خص بهللاصلاب صاديو صماين مل يزصمنص بامسن   اهر 

، ويسػػتن مػػنهم بامنلػػل وال يسػػتنوف بكػػل بنػػد، وال يػػدص نف، وباالتبػػاع قػػاهرين يػػدص نف
تضػع ف ػه  ال ، وال يرتفع بامةنم  ال من رفةػنص، وال ينفيست شوي دعنف  دهم صمناس وال 

منفسػي عػارصً   تػرؾ مػا أو بػه  رمن وضةنص، وال تسري صمركباف  ال باكر من ذكروص... مل أ
  أمػػر صحػػتفلل بػػهللاف ق ػػر مد ػػر فتكنفػػ  ِببنػػ   (ٔ)ل عنػػيَّ ِبػػا وهػػب مػػن فضػػل صملةرفػػ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

[، وقػاؿ ٚٛٔ﴾ ]َّؿ ع ػرصف مِننَّػاِس َواَل َتْكُتُ نلَػهُ  َوِ َذ َأَخَا صّوُ ِم مَاَؽ صمَِّايَن أُوتُنصْ صْمِكَتاَب مَتُبَػ ِّنُػنَّهُ تةاىل  ﴿( قاؿ ٔ)
 صْمِكتَػػاِب أُومَػػػِئَك يَنَةػػنُػُهُم صّوُ ِ فَّ صمَّػػِايَن َيْكُتُ ػػنَف َمػػا أَلزَْمنَػػا ِمػػَن صْمبَػ ِّنَػػاِت َوصهْلُػػَدى ِمػػن بَػْةػػِد َمػػا بَػ ػَّنَّػػاُس مِننَّػػاِس ِ  تةػػاىل  ﴿

ِعُننفَ   ٜ٘ٔ﴾ ]صمبدرة ِ الَّ صمَِّايَن تَابُنصْ َوَأْصَنُلنصْ َوبَػ ػَُّننصْ فهللَُاْومَػِئَك أَتُنُب َعَنْ ِهْم َوأَلَا صمتػَّنَّصُب صمرَِّ  مُ  (ٜ٘ٔ) َويَػْنَةنُػُهُم صم َّ
 [.ٓٙٔو
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عن ي ومددصر طاق  ما ر نت أف يدضي بةض صاو ع  مةػل ل ينفػع بػه ف لَّػه ِبػا شػاء 
 م س عنى من أرصد ل بدنمه أف يسهللامه صمناس بل عن ه صمتب ري وعنى ل صمت سري.لفع، و 

 وح نصفو قنيل هاص من صمناس ث ث  
أللػػه مل  لوال ير ػػع ،ر ػػً  مندػػادصً مسػػع قنمػػاً يدنمػػنف فدػػاؿ ك ػػا قػػامنص فهػػن ال يرعػػني

 (ٔ)يةتدد صألمر بنتر فري ع عنه بنتر.
وال  ،و ػب صمشػهرة فنػ س يػرد عزتػه ،  ص خنصفوطاع ،ور ً  تط ح به عزة صمرياح 

وتػهللا   ،وصعنصفػه باجلهػل ،عناله  ال صماي خنده  ف شاء، ألف   ر نعه  قرصرس بام ن  يم 
وصلدطػػاع لتػػاـ وصخػػت ؼ  خػػنصف عدػػد م مػػه  ،و  ذمػػك أيضػػاً تشػػت  مػػع ،عن ػػه صأللفػػ 

 صمنلن ، وصمنفنس ال تط ب بامك  ال من ع  ه ل وجناس.
وال تدخنػػه مػػن مفػػارؽ  ، مسنشػػدصً يريػػد ل بة نػػه ال تهللاخػػاس ف ػػه منمػػ  ال ػػمور ػػ ً 

 وال تنفته عن صاو ألف  ف يل هاص بامدنؿ ق دلا و ياس أردلا(. صهػ ،و ش 
صمنَّهػػم فنػػػك صا ػػد، و م ػػػك صملشػػػتكى، وألػػ  صملسػػػتةاف، وبػػك صملسػػػت اث، وعن ػػػك 

 ولةم صمنك ُل. صمتك ف، وال  نَؿ وال قّنَة  ال بك، وأل   سُبنا
وصػػػػنى ل، وحػػػػنم عنػػػػى لب نػػػػا د ػػػػد بػػػػن عبػػػػدل، وعنػػػػى َّمػػػػه وأصػػػػلابه، وأتباعػػػػه 

 ب  ساف  ىل يـن صمدين.
 كتبه                                                            

 أبو عبدالرمحن فوزي احلميدي األثري
 

 ذكس الدليل على أن من دأب الشيخ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ر اؿ، ويةرض عن صمكتاب وصمسن ، ول صملستةاف.صماي يدند دينه صم صملدند وهاص هن  اؿ( ٔ)
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 أنى إذا نصح علىاأللباني زمحى اهلل 

 حاديث تساجع عنوا،وهرا من خطأ يف تصحيح بعض األ

 ل املقلدة على هرا اإلنصاف؟!وإنصافى يف الدين، ف
 

مدػػػد كػػػاف مػػػن دأب صمشػػػ خ صألمبػػػاين رمحػػػه ل ألػػػه  ذص لُػبِّػػػه عنػػػى خطػػػهللا   ت ػػػل ح 
 بةض صأل اديو ترص ع عنها، وهاص يدمك عنى  ل افه وتدنصس.

بفضػل  –)فهللالػا   :٘  ٕرمح    ) للااصل لة   ل  دإل ااي خ األابا عه 
أر ع  ىل صاو  ذص بدص يل من غريي مه ا كاف شهللاله، وكتيب وترص ةػي عّ ػا تبػ  يل  –ل 

 (. صهػ(ٔ)من خطئي أك  شاهد عنى ما أقنؿ
بل وال خيشى   ذمػك أ ػدصً مػن صمنػاس ممّػن يسػت ّننف ذمػك   صمطةػن ف ػه،  قل :

 عند صمةام .أو صمتشنيش عن ه 
)ومػػامك   :ٜٓٔ  ٕه عاادإل ااياا خ األابااا  رمحاا    ) للااصاال لة   ل 

، ومػن أف ذمػك (ٕ)بادرت  ىل  خرص ه   هاص صمكتػابل ت  ػه مناّمػ ، وأدصًء مهمالػ  صمةن  ّػ 
قػػد يفػػتح صمطريػػو جلاهػػل، أو  اقػػد  ىل صمطةػػن، وصم  ػػز، وصمّن ػػز، فنسػػ  أُبػػايل بػػامك مػػا 

  ب دي  أر ن ثنصبه من ل و دس(. صهػدم  أيّن أقـن بنص
 واهلل ولي التوفيق

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

من منزمته، ويدّنل من شهللاله، بل هػاص ال يزيػدس  ال  محه ل عن هاس صأل اديو ال ي ضوترص ع صمش خ صألمباين ر  قل :( ٔ)
 تنصضةاً، وصفتدارصً أماـ ل تةاىل، ورفة  عندس، ومه صأل ر عنى كل  اؿ، أخطهللا أـ أصاب.

 من صمّام ، وأدوص صألمال  صمةن   ؟!، ك ا فةل صمش خ صألمباين رمحه ل، صمنهم غفرصً. صملدندة ء( هل برئ هؤالٕ)
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 ذكس الدليل على تساجع الشيخ األلباني

 زمحى اهلل عن تصحيحى لكثري من األحاديث

 يف كتبى، فلماذا املقلدة يركسون تصحيح الشيخ لألحاديث 

دون تثبت وحبث؟!، بل ملاذا ال حيرفونوا من كتبوم، ألنوا ضعيفة، 

 ربون الناس برلك، وذلك ألنى بشس زمحى اهلل خيطئ ويصيبوخي
 

 

مدد ترص ع صمش خ صألمبػاين رمحػه ل عػن كمػري مػن صأل اديػو صمػ  خرَّ هػا   كتبػه،  
كتبرجيه عنى ))مشكاة صمل اب ح((، و))غايػ  صملػرصـ((، وخترجيػه مػػ))صل ح صبػن خز ػ ((، 

(، و))صمسنسػػػػن  صم ػػػػل ل ((، و))صجلػػػامع صم ػػػػل ح((، و))صػػػل ح صمنغ ػػػػب وصمنه ػػػب(
 (ٔ)وغريها من صمكتب.

  (ا  رارد  ٚٙٔٔ  ٙدعدإل ااي خ األابا  رمح    ) للااصال لة   ل 
)وكػػػاف تةن دػػػاً حػػػريةاً صقتضػػػته  ػػػروؼ خاصػػػ ، مل  ن اااا  لل يااا ام املصاااا  ت   األوإل:

 تساعدلا عنى صحتد اء طرؽ صاديو ك ا هي عادتنا...(. صهػ
)وهػػاص وقػػد    :ٖٛ٘  ٖ رمحاا    ) للاافااع فة   ل ودعاادإل ااياا خ األابااا 

(، وكالػ  ٕٕٕ٘- ٕٕٔ٘  )كن   ّسػن  صاػديو ف  ػا عنَّدتػه عنػى ))صملشػكاة( رقػم
حػػريةً  مضػػ و صمنقػػ ل فنػػم يػػتح يل ينمئػػا ممػػل هػػاص صمتنحػػع   صمتتبػػع، وصمتبػػري  تةن دػػات 

  فػػػػ هم، و  صمػػػػاي يةػػػػ  عنػػػػى صمتلد ػػػػو، وصمكشػػػػف عػػػػن أخطػػػػاء صمػػػػروصة، وأقػػػػنصؿ صأل ّ ػػػػ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ( وهاص من  ل اؼ أهل صمةنم، بل ذمك من صمن  ل    صمدين مهتباع، فهل من مدكر!.ٔ)
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أ ػػػػاديمهم صملنكػػػػرة منهػػػػا، ول هػػػػن صملسػػػػؤوؿ أف ي فػػػػر يل خطئػػػػي، وع ػػػػدي وكػػػػل ذمػػػػك 
 (. صهػ(ٔ)عندي

عػػػػن   :ٚٙٔٔ  ٙودعاااادإل ااياااا خ األابااااا  رمحاااا    ) للااصاااال لة   ل 
ختػػػري  كتػػػاب ))مشػػػكاة صمل ػػػاب ح(( صممػػػاين  )تنب ػػػه  عنػػػى ضػػػنء هػػػاص صمب ػػػاف، وصمتلد ػػػو، 

صين صمكػػػرصـ صمػػػاين قػػػد جيػػػدوف   بةػػػض مؤمفػػػايت صمدد ػػػ  مػػػا قػػػد وصمّتف ػػػ ل أر ػػػن مػػػن  خػػػن 
 خيامف ما هنا أف يةّدمنس، وي ّنبنس عنى وفو ما هنال ك مل ما   ))غاي  صملرصـ((...(.صهػ

من دأب صمش خ صألمبػاين رمحػه ل ألػه  ذص لُػبِّػه عنػى خطػهللا   ت ػل ح بةػض  قل :
 تدنصس.صأل اديو ترص ع عنها، وهاص يدمك عنى  ل افه و 

بفضػل  –)فهللالػا   :٘  ٕه عدإل ااي خ األابا  رمح    ) للااصل لة   ل 
أر ع  ىل صاو  ذص بدص يل من غريي مه ا كاف شهللاله، وكتيب وترص ةػي عّ ػا تبػ  يل  –ل 

 من خطئي أك  شاهد عنى ما أقنؿ(. صهػ
شػ خ مامك جيب عنى صملسنم صمكرًن أف يكػنف عنػى عنػم، ومةرفػ  بكتػب صم قل :

قػد ترص ػع عػن كمػري مػن صأل اديػو  رمحػه ل منهػا، وصمدػدًنل أللػه صجلديدصألمباين رمحه ل 
 بةد  هنر بةض صمكتب صاديم  .

 ٗ  ٔه عااادإل اايااا خ األاباااا  رمحااا    ) لل عّ  اااة صااال ت اا   ااا    ل 
 ع  أو ذنر  عض امل بد(ات  واملصّدرات  ا  اا  ا  اي دث اة ااايت   ت ا   –  ٚو

)فػػهللاقنؿ  هػػاس صمل ػػادر كالػػ  مػػن صألحػػباب صمػػ  فتلػػ  يل طريدػػاً  :- اا  قبااا   عروهااة
 ديػػدصً منتلد ػػو عػػ وة عنػػى مػػا كنػػ  قػػدم ، فدػػد وقفػػ  ف هػػا عنػػى طػػرؽ، وشػػنصهد، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ػديو ترص ػػع  ( بػل كػاف مػن ل ػح صمشػػ خ صألمبػاين رمحػه ل   صمػدين ألّػه  ذص لُػبِّػػه عنػى خطػهللا   ت ػل حٔ)
 عنه، وهاص يدمك عنى  ل افه وتدنصس.
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ضػػػػّةفتها تبةػػػػاً من نػػػػاري وغػػػػريس، أو  مكمػػػػري مػػػػن صأل اديػػػػو صمػػػػ  كنػػػػ  قػػػػد (ٔ)ومتابةػػػػات
ذكرهػػا هػػن، أو حػػنصس فدّنيتهػػا بػػامك، وألدػػا ا صحػػتد اًل بػػامنتر   أحػػال د م ػػادرها صمػػ  

من صمضةف صماي كاف م زماً ألحال د م ادرها صملاكنرة   صمكتػاب  ىل فنص ػد أخػرى ال 
  كن   رها.

وقد لّبه  عنى بةضها باانصشي... وعنى صمةكس من ذمك فدد حاعدت  بةػض 
صأل اديػػو صمػػ  قّنصهػػا صمطػػرؽ صملػػاكنرة   صمل ػػادر صجلديػػدة عنػػى صكتشػػاؼ عنػػل كمػػري مػػن 

، ودنهػػػػا ك ػػػػا (ٕ)صملؤمػػػف أو غػػػػريس  كامشػػػػاوذ، وصمنكػػػػارة وصاللدطػػػػاع، وصمتػػػػدم س، وصجلهامػػػػ 
حػػاعدت  عنػػى تبػػ  خطػػهللا عػػزوس  ىل بةضػػهال كػػهللاف يطنػػو صمةػػزو مننسػػا ي صمػػاي يةػػ   )) 
صمسػػنن صم ػػ رى((، وصم ػػنصب ألػػه   ))صمسػػنن صمكػػ ى(( مػػه أو أف يةػػزو منطػػ صين مطندػػاً، 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومػػامك أ  الػػػاً ال يكفػػػي عػػػزو صاػػػديو، وصاكػػػم عن ػػػه بػػػامك، بػػل البػػػد مػػػن مػػػع طرقػػػه، وأمفا ػػػه  ػػػىت يتبػػػ   قلااا :( ٔ)
 صنصبه، أو خطؤس.

رواداة: لاااد    هعا  ام اار حياا   ا   عار رمحاا    قااإل: لااد   ن  اا  ايا دي  ا  ثالثاار و هااً  اا (عل اااي   و)     
 ن    اي دي     ئة و    ا وقع ا (لى ااصدا  .

(، وصعن نػػي   ٖٖص ٔ(، وصبػػن  بػاف   ))صحػرو  (( )جٜٜٙٔأخر ػه صعط ػب   ))صجلػػامع ألخػ ؽ صمػرصوي(( )     
 ( ب حناد صل ح.ٜ٘٘ص ٕ))ص رشاد(( )ج

ر  عف   عفاً . و(  ام ار أمح  رمح    قاإل: لاي دي حذا   ُُيَْمعْ         طرقُُ    تفهم   واي دي دفسِّ
 ( ب حناد  سن.ٓٓٚٔأخر ه صعط ب   ))صجلامع ألخ ؽ صمرصوي(( )     
 (.ٜٔوذكرس صبن صم  ح   ))صملددم (( )ص     
 ػػل له، ، أو خمامفتػػه مػػن خػػ ؿ صجل ػػع وصملدارلػػ ، فنػػامك  نػػع صمندػػاد مػػن ت-مػػم ً  –فػػ ذص تهللاكػػدلا تفػػرد رصٍو  قلاا :( ٕ)

 فدارف ب  طرقه، وأمفا ه بة  فا   ، ولترة لاقدة، يتب  مك صم ل ح منه، وصمضة ف حندصً، أو متناً، أو ك مها.
 (، و))تنضػػػ حٗٙالبػػػن صمدػػػ م )ص(، و))صمفروحػػػ  (( ٜٕ٘ص ٕوصلتػػػر  ))صجلػػػامع ألخػػػ ؽ صمػػػرصوي(( منبط ػػػب )ج     

 (.ٖٕٗص ٔصألفكار(( من نةاين )ج
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   ))صملةجم صمكبري(( مه وهػن خطػهللا صػنصبه ))صملةجػم صألوحػ (( مػه ودػن ذمػك، ومػن وية
 قبل مل يكن ممكناً صمنقنؼ عنى هاس صمل ادر صّم   ّدت ومس   َّلفاً بةضها.

وكامك حاعدين ذمك عنى ت ل ح بةض صألخطاء صهلاّم  صّم  ترتب عن ها أ  الػاً 
 ذمػػك مػػن أخطػػػاء أخػػرى مػػا كالػػػ  تضػػة ف صاػػديو صم ػػػل ح بػػرصٍو ضػػة ف..  ىل غػػػري

 تتهر منال هاس صملرص ع، هاص ما يتةنو بامل ادر صمةن    صم  صدرت  ديماً.
فا لساف  كم كنله خنو ضػة فاً وحػاع اً مفكػرصً  لوصألفكار ،وأّما ما يتةّنو با رصء

مػامك أو مةننيػاً عنػى مػا يشػاء ل عػز و ػل، و  ،فهن   صزدياد من صعري حنصء كػاف ماديػاً 
ومنهػػا عنػػم صاػػديو  ،وتػػزدصد مةننماتػػه، وهػػاص أمػػر مشػػاهد   كػػل صمةنػػـن ،تتجػػدد أفكػػارس

، وصالطػ ع ومػا ق ػل فػ هم  ر ػاً، وتةػدي ً  ،صمدا م عنى مةرف  صألمنؼ مػن تػرص م صمر ػاؿ
عنػػى َّالؼ صمطػػرؽ وصألحػػال د، فػػ  غرصبػػ   ذف أف خيتنػػف قػػنؿ صاػػافر صمنص ػػد   صمػػرصوي 

وال دصعػي  ،منص د   صملسهللام  صمنص دة، ك ا هػن مةنػـن   أقػنصؿ صأل  ػ وصاديو ص ،صمنص د
مضػػػرب صألممنػػػ ل فهػػػي مةروفػػػ ، فبػػػاألوىل أف يكػػػنف أل ػػػدلا مػػػن صمبػػػا م  أكمػػػر مػػػن قػػػنؿ 

 (. صهػ(ٔ) وص د   صمرصوي صمنص د وصاديو...
)وملػا كػاف   :ٖ  ٔودعدإل ااي خ األابا  رمح    )  ع  ة للاافع فة   ل 

َواَل ﴿مةن ػػي صملشػػار  م ػػه   قنمػػه تةػػاىل طب ةػػ  صمبشػػر صمّػػ  خندهػػم ل عن هػػا صمةجػػز صمػػن 
ْن ِعْنِ ِه ِ الَّ ِبَا َشاء ، كاف بَدهّ اً  ّدصً أف ال جي د صمبا و [ٕ٘٘ صمبدرة]﴾ نُِ طُنَف ِبَشْيٍء مِّ

مػامك جنػد أو ص تهاد مه قدًن  ذص ما بػدص مػه أّف صم ػنصب   غػريس مػن  ديػدل و  ،عند رأي
د   صاػػديو وتػػرص م روصتػػه، و   ػػ  كتػػب صمةن ػػاء أقػػنصاًل قػػد تةارضػػ  عػػن ص مػػاـ صمنص

صشػتهر عنػه أّف مػه  صمفده، وخباص  عن ص مػاـ أمحػد، وقػد ِ َّػز   ذمػك ص مػاـ صمشػافةي ِبػا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 فن اذص يض و قنب صملدند  ذص لددلا  ديماً صلله صمش خ صألمباين فضةفناس، صمنهم غفرصً. ذص كاف كامك ( ٔ)
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 ،مػػػاهب   قػػػد اً و ػػػديماً، وعن ػػػه فػػػ  يسػػػت ربّن صمدػػػارئ صمكػػػرًن ترص ةػػػي عػػػن بةػػػض ص رصء
( عند صمك ـ عنى  ػديو  ٘ٙاـ صّم  يُرى بةضها   هاص صحّند    صاديو )وصأل ك

فػ ف منػا   ذمػك بامسػنف أحػنًة  سػن ،  ))ال تا نص  اّل مسّن ((، وغري ذمك من صألممن ل
ألّنػا لدػػف مػػا بػػ  َّولػػ   –و ّف ممّػا يسػػاعد عنػػى ذمػػك فػػنؽ مػا ذكػػرت مػػن صمةجػػز صمبشػػري 

ل  أصنهلا   عامل صملبطنطات، أو صمل ػنرصت، بة ػدة وُأخرى عنى مطبنعات  ديدة كا
عػػن متنػػاوؿ أيػػدي صمبػػا م  وصّددػػ   الّ مػػا شػػاء ل منهػػا ملػػن شػػاء، ف سػػاعد ذمػػك مػػن  

وصالحتفادة منها عنى صمتلد و أكمر من ذي  ،كاف مهت اً بامنقنؼ عنى هاس صملطبنعات
متةػػدي ت عنػػى بةػػض مػػا قبػػل، وهػػاص وذصؾ هػػن صمسػػر   بػػروز كمػػري مػػن صمت ػػل لات وص

وينتدػدين  ،أو ما يةاد طبةه منها كهاص صحّند صّماي ب  يػديك ،يطبع من مؤمّفايت صجلديدة
، ومػن صمشػنصهد عنػى ذمػك -هدصس ل  – (ٔ)مامك بةض صجلهن  صألغرصر، كاصؾ صمسداؼ

مػػػػػا تفّضػػػػػل ل بػػػػػه عنػػػػػّي ووفدػػػػػ   م ػػػػػه  ألّػػػػػ  رفةػػػػػ  مػػػػػن هػػػػػاص صحنػػػػػد  ىل ))صأل اديػػػػػو 
  وقػد يدػع ممنػه   غػري هػاين صاػديم  ك ػا - ىل أف قػاؿ  –م ل ل ((  ديم  صثن  ص

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

وصمبة ػد مػا عػرؼ بػه مػن صمزيػ   ،وقد صفتضح أمر صمّسداؼ صجله ي صملبتدع هاص، وصلكشػف  امػه، و هػر مندريػب قل :( ٔ)
 وصجلهل وصمض ؿ.

عنػػى صمنػػاس مػػن فتػػات أمدػػاس  م ػػه مةاولػػه صمػػاي تبنػػاس وتبػػ   شػػبهاً  وصمسػػداؼ هػػاص قػػد ص ػػن مةننماتػػه هػػاس صمػػ  يند هػػا     
ُوط صألشةري صهلامك.شبهاته، وهن صملدعن شة ب صألر   لا

فاألشػػةري هػػاص قػػد صخّتػػا مػػن هػػاص صمسػػداؼ صػػديداً، يسػػري مةػػه   صملكػػر بامشػػ خ صألمبػػاين رمحػػه ل وصمسػػنف  ، ويشػػري      
قػػدـ رصحػب    عنػػـن صاػديو، ويشػػنش صمرعػاع عنػػى صمسػنف  ، ف نشػػرها  عن ػه، ويدمػه عنػػى صملػهللامرصت، م شػػنش مػن مػػ س مػه

ُوط صألشػػةري صهلامػػك، م شػػفي  هػػاص صمسػػداؼ صجله ػػي   كتبػػه عنػػى أيػػا مػػن بنػػات أفكػػارس، وهػػي مػػن أفكػػار شػػة ب صألرلػػا
فر   صمنقػ  لفسػه غنه، و ددس عنى صمش خ صألمباين رمحه ل، وصمسنف  ، ويسنم صملدعن شة ب من صمندد وصمتجريح، ونػت

فهللََامَّػا صمزَّبَػػُد فَػ َػػْاَهُب ُ َفػاء َوأَمَّػػا َمػػا ﴿بػا نصـ صمةن ػػاء، أللػه عنػػدهم بػريء مػػن ذمػك كنػػه، ال كتػب، وال قػػاؿ شػ ئاً!، مكػػن 
 .[ٚٔ صمرعد﴾ ]يَنَفُع صمنَّاَس فَػَ ْ ُكُو ِ  صأَلْرضِ 
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وأهػدى  يّل ع ػػندل  ، كػن أف يدػع عكػػس ذمػك ِامػاً، فػػر م ل عبػدصً دمّػ  عنػػى خطئػي
أف أترص ػع عػن خطػهللا تبػّ  يل و هػه، وكتػيب  -ب ذله تةاىل وتنف ده –ف ّف من صمسهل عنّي 
 ما جيدد طبةه منها أك  شاهد عنى ذمك(. صهػصّم  تطبع ألوؿ مرة، و 

)و ػػىت يكػػنَف   :ٖ  ٙودعاادإل ااياا خ األابااا  رمحاا    ) للااصاال لة   ل 
مػ    هػاس صملددّ  – خنصلُنا صمُدرّصُء صألفاضُل عنػى صطِّػ ٍع ملػا قنػُ ، ومةرفػ  ملػا َأَشػْرُت أذُكػُر 

، ومبا ػَو عنّ  ػ   مػن (ٔ)َو وروصيػاتٍ   هػاص صحنّػد مػن أ اديػ أهّم ما َوقَػَع يل -صمن  زة 
أو بدالمػػ   –بةػػُض صأل اديػػو أو صملسػػا ل صمّػػ  َ َهػػَر يل مػػّ  صبتػػدصًء  –ق  ػػا أرى  –ذمػػك 
أو خطػػهللاٌ صلكشػػف يل ف  ػػا بةػػدل ك مػػِل  ،أو صخػػت ُؼ ص تهػػاد ،ف  ػػا ت  ُػػػُر رأيٍ  –غػػريي 

 ٖٕٕٚو ٕٛ٘ٙو ٜٖٕٙو ٕٙٚ٘و ٕٔ٘٘و ٕٕٓ٘صأل اديػػػػػػػػػػو ذوصت صألرقػػػػػػػػػػاـ  )
 ( وغريها(. صهػٖٕٛٛو ٕٛٚٛو ٖٕٔٛو ٕٗٙٚو

)وغريهػػػا( يتبػػػ  مػػػك أف صمشػػػ خ صألمبػػػاين رمحػػػه ل مل يتد ّػػػد اػػػاس  وقداااا  رمحااا   :
صألرقػػػاـ صمػػػ  ذكرهػػػػا، و قػػػا هػػػػاس صألرقػػػاـ عنػػػػى حػػػب ل صملمػػػػاؿ، و ال  كػػػم عنػػػػى كمػػػري مػػػػن 

 صأل اديو، وترص ع عنها أما بام ل ، أو صمضةف.
كرًن صمتنب ػه مػامك، وال ي ػن بندػل صملدنػدة مت ػل ح صمشػ خ ف نب ي من سنم صم قل :

صألمباين مه اديو،  ال بةد صمتمب ، ف  يةت ػدوص عنػ هم، ذمػك ألف صمشػ خ صألمبػاين رمحػه 
 ل قد ترص ع عن كمري من صأل اديو صم ل ل  قد ضةفها.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

يػػػػو صمػػػػ  تةػػػػددت وتتهػػػػر برصعػػػػ  طامػػػػب صاػػػػديو   هػػػػاص صمفػػػػن صمشػػػػريف   صأل اد قلاااا :( ٔ)
أحػػال ُدها، وال خينػػن وص ػػد منهػػا مػػن مدػػاؿ، ف بُػػدَّ مػػه أف ُ ْةِػػَن صمنتػػر   تنػػك صألحػػال د، ويدرحػػها 
درصحػػػ  دق دػػػ  وصف ػػػ ، ويتهللاكػػػد مػػػن أف هػػػاس صمطػػػرؽ ف هػػػا مػػػن صمضػػػةف مػػػا ُنت ػػػل، ف  ػػػلح مػػػ، 

 صاديو، أو نسُنه، أو يضةُفه عنى  سب قنصعد عنم صاديو.
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  :ٜ  ٔ   ل (ٔ)قاااإل ااياا خ األابااا  رمحاا    ) للصاال ت ساا   أ  داود
هػػاصل والبػػّد يل قبػػل صعتػػاـ مػػن صمتنب ػػه عنػػى أمػػر مهػػم، وهػػن ألػػه قػػد يػػرى بةػػض صمدػػرصء    )

كتب هاص صملشروع وغريها بةض صالخت ؼ   صملرصتب صملنضػنع  مػبةض صأل اديػو، بػ   
   أ دها، ويضةُف   َّخر. –ف مً   –كتاب وَّخر، ف  ّلُح صاديو، أو ص حناد 

البػػػد أف ي ػػػدر مػػػن ص لسػػػاف، ملػػػا ُفِطػػػَر عن ػػػه مػػػن  فػػػهللار ن أف يتػػػاكروص أّف ذمػػػك ممػػػا
 ػ   –عن ػه صمرضػنصف  –صعطهللا وصمنس اف، وقد أشار  ىل ذمػك ص مػاـ أبػن  ن فػ  صمنة ػاف 

قػاؿ متن  ػػاس صهلُ ػاـ أد ينحػػف  )يػا يةدػػنب ال تكتػب كػػل مػا تسػػ ع مػّ ل فػػ يّن قػػد أرى 
، وأتركه غدصً، وأرى صمرأي غدصً، وأتركه بةد  غٍد(... ذكرت هاص صمتنب ه رص  اً أف صمرأي صم ـن

 –وهػن وص ػدس  ت ػػاً –ال يتسػرع أ ػد مػن صمدػرصء  ذص مػا و ػد شػ ئاً مػن ذمػك صالخػت ؼ 
 (.صهػ(ٕ)باألحباب... ىل تن  ه حهاـ صمندد، وصالعنصض بةد أف ذُكِّر 

فهللاهػػل صاػػديو هلػػم صمسػػبو   صمتندػػري عػػن صأل اديػػو صمػػ  تػػروى، وصمتند ػػب  قلاا :
 ا، وصمتمب  من صلتها، أو ضةفها.عن مةاديِ 
ْعاُ  َ(ِل  ااهاَ  ا ِحّ ِ ُنْ اُ  َرُ ااًل ِحذَ : دَاُعادإلُ   َعْ  َأْْسَاَ:  ْاِ  ايََْ اِ  اْاَفاَراِريِّ قَااإل ْسَِ

ْعااُ  ِ ااْ  َرُساادإِل ا َِّ  َفَعااِإ  ِاا ِ   ْسَِ َااا َشاااَ: َأْو دَا اْ ُ ِ ْ ااُ  َِ َثِإ َحااِ دثًا نَاَفَعااِإ ا َّ    هاا َذا َحاا َّ
ُرُي َحّلْفُ    ِه ْو َحَلَت َصّ قْاُ ُ  .   َ(ْ ُ  َ  اْ

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 هػ(.ٜٓٗٔصمنب   صمةرد مدوؿ صعن  (( صمطبة  صألوىل، حن  ) ))طبة  مكتب ( ٔ)
بل وال يرضػى بػامك  ال بةػد صمتمبػ ، وقػد ذكػر أثػر ص مػاـ  ،وصمش خ صألمباين رمحه ل هنا يشري  ىل عدـ صمتدن د قل :( ٕ)

 أد  ن ف  رمحه ل   ذمك، ول صملستةاف.
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َثِإ َرُ اااااٌا ِ اااااْ  َأْصاااااَلاِ ِ  اْساااااَ ْلَلْفُ  ُ و) رواداااااة: ل هَاااااِ َذا َحلَاااااَت يل   َوِحَذا َحااااا َّ
قْاُ  ُ    (ٔ) .َص َّ
َثِإ هُااااَلٌو َنْ ااا َ  :هَاُعْلااا ُ   َاِع اااُ  طَاُوًساااال :َ(اااْ  ُساااَلْ َماَو  ْاااِ  ُ دَساااى قَااااإلَ وَ   َحااا َّ
 (ٕ) .َهُجْف َ(ْ  ُ  -ثَِعًة َضاِ  اً  – ِحْو َناَو َصاِحُبَق َ ِل  ا :قَاإلَ   وََنْ  َ 

(لاي  (ا  -  ٓٔ  ٔ   ل تفنرم ايفاا قاإل اياهص اافآه رمح    ) لل
له يستلنف مػن ندثػه أ  و  صألخا   ياً متلرّ  عاملاً   ماماً كاف ) :- طاا   أ    

 (. صهػبااديو
وكػامك ماعػ  )  :ٕٖٔ   ل  عرهاة (لادر ايا ديص ايان  ) للوقاإل اياه

ندػػروف ويُ  ،، مث عػػن أ  ػػ  صملسػػن   كػػالنص يبلمػػنفوأتبػػاع صمتػػابة  ،وصمتػػابة  ،مػػن صم ػػلاب 
 (. صهػعن صاديو  ىل أف ي ح هلم

 مسػػروح أدعػػن   :ٕٗٗ  ٛللاجلاارو واا عاا دا   ل  قاااإل ا اا  أ  حااايف )و 
 نتػػاج)  وقػػاؿ ،عرفػػهأ فدػػاؿ  ال ، ديمػػهبةػػض  ضػػ  عن ػػهوعر  ،عنػػه أ حػػهللام   ،شػػهاب

  

 (. ديو باطل روصس عن صممنري و ل من يتنب  ىل ل عز أف
) ي ول   :ٜٚ  ٗقاإل اافآه  ععباً (لى ذاق ) لل  راو اال( ا اإل   ل 

 (ٔ)هاص هن صاو،  ّف كل من روى  ديماً يةنم أله غري صل ح، فةن ه صمتنب ، أو يهتكه(.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 أثر صل ت.( ٔ)
( ٚٗ(، وأمحػػد   ))صملسػػند(( )ٜٖ٘ٔوصبػػن ما ػػه   ))حػػننه(( ) ،(ٖٙٓٓ( و)ٙٓٗنه(( )))حػػن  أخر ػػه صمنمػػاي      
 (.٘ٔٓٔ(، وصمب ني   ))شرح صمسن (( )ٔ(، وصا  دي   ))صملسند(( )ٙ٘و)

 و حنادس صل ح.     
 أثر صل ت.( ٕ)

 ( و حنادس صل ح.٘ٔص ٔمسنم   ))مددم  صل له(( )جأخر ه      
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    علعاًا (لاى حا دي:ٕٕٚإل ااب هعي رمح    ) لل ر: اجلددباري   ل وقا
مد سػػ     هػػاص صعػػ  عػػن صمكػػ ـ   كتػػاب ل بػػامرأي، وحػػنته  )فز ػػر صمل ػػطفى 

 ال بةػد صمتمبػ ، وصمةنػم بػه، ك ػا ال  عن ه  ىت ال نل أل د أف يدنؿ  قاؿ رحنؿ ل 
ال بةػد صملةرفػ  بػه، ومسػاع ممػن يةرفػه... أعاذلػا ل نل أل د أف يدنؿ   كتاب ل برأيػه  

مػػػن غػػػري تمبػػػ ل مػػػئ  لكػػػنف  مػػػن صمكػػػ ـ   كتابػػػه بػػػامرأي، أو روصيػػػ  أ اديػػػو رحػػػنؿ 
   )من كاب عنّي متة دصً(. صهػدصخن    قنمه 

هعااا   مااا   ااا  اا فااار اياااارثي رمحااا    قااااإل: لأوإل ااعلااا  امنصاااات اااا   ي 
  . اآا ث ي ااعما     ي  االس ماع ا   ي حفم  

 أثر صل ت
(، ٕٖٚ(، وصعط ػػػػػػػػب   ))صجلػػػػػػػػامع(( )ٔٗٗأخر ػػػػػػػػه أمحػػػػػػػػد   ))صمزهػػػػػػػػد(( )ص

(، وصبػػػػػػػػن ٜٔٗص ٗ(، و  ))شػػػػػػػػةب ص  ػػػػػػػػاف(( )جٔٛ٘وصمب هدػػػػػػػػي   ))صملػػػػػػػػدخل(( )
( مػن ٕٚٔص ٛ(، وأبػن لةػ م   ))صان ػ (( )جٜ٘ٚعبدصم    )) امع ب ػاف صمةنػم(( )

 صمنضر صاارثي به.طريد  عن د د بن 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

ػػري، وصمتفسػػري، وصمفدػػه، وأصػػنؿ صمفدػػه، وصمةدا ػػد، وفضػػا ل صألع ػػاؿ  وصألمػػر هػػاص  قلاا : ( ٔ) صمل ػػنفات   صمتػػنصريخ، وصمسِّ
 وغريها، فن س كل ما   هاس صمل نفات هن صل ح، بل ف ها أيضاً صمضة ف، وصملنكر، وصملنضنع، وما ال أصل مه.

  :ٕٓقاإل ااعراقي ) للأاف      ل       
ػػػػػػػػػػػػػػػريص  ومػػػػػػػػػػػػػػػ ةنم صمطامػػػػػػػػػػػػػػػب أف صمسِّ

 

 
 جت ػػػػػع مػػػػػا صػػػػػح، ومػػػػػا قػػػػػد أُْلِكػػػػػرص 

 

ػػػريَ   وصمد ػػػُد ذكػػػر مػػػا أتػػػى أهػػػل صمسِّ
 

 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػل و ف  حػػػػػػػػػػػػػػػػػنادس مل يُةتػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
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 وهاص حندس صل ح. قل :
كمػػريصً مػػن   فوهنػػاؾ  ػػاهرة خطػػرية شػػاع ، وذصعػػ  البُػػّد مػػن صمتنب ػػه عن هػػا  وهػػن أ

طنبػػ  صمةنػػم صمػػاين َشػػَدْوص شػػ ئاً مػػن صملةرفػػ    هػػاص صمةنػػم، و َن ػػنص بهللالفسػػهم أّيػػم قػػد بن ػػنص 
ن أ اديػو، وُيْ ػِدُروف صأل كػاـ صم اي  ف ها، يَػَتَ دَّْوَف متلد و صمكتب، وختري  ما ف ها م

ـٌ  عن ها،  سب ما عندهم من صمةنم!، وقد وقع هلػم   أثنػاء ذمػك أخطػاء كمػرية، وأ كػا
غػػػػري متزلػػػػ ، ولتػػػػا ُ  مبن ػػػػ  عنػػػػى ق ػػػػنر   صالطػػػػ ع، فهػػػػؤالء ينب ػػػػي هلػػػػم أف ال يُدِل ػػػػنص 

 ػػػه، وأوحػػػع نص عنػػػى يػػػد َمػػػْن هػػػن أقػػػدُر مػػػنهم فُحػػػألفسػػػهم   هػػػاص صحػػػاؿ  ال بةػػػد أف يت رَّ 
 صط عاً، وأمهُر   مةرف  دقا و هاص صمةنم وخفاياس.

فكم من ُمؤمٍِّف  اطِب م ٍل، و ارِؼ َحْ ٍل، ولاقٍد ال يُِفػّرِؽ بػ  صم ػل ح،  قل :
وصمضػػػػػة ف، وَيتُػػػػػن  أف كػػػػػلَّ ذهػػػػػٍب المػػػػػع، ويػػػػػهللايت بػػػػػبةض صُاَجػػػػػِ  صمنصه ػػػػػ    ت ػػػػػل له 

 (ٔ)منلديو، صم  تؤديه منهاوي !.
 تهػػػاد وصمنتػػػر، وال يُدنِّػػػُد صملسػػػنم هػػػؤالء، فػػػ  بػػػدَّ من تهللاهػػػل مػػػن صالمػػػامك  :قلااا 

  
ومػػػػػن دػػػػػا دػػػػػنهم   صمت ػػػػػل ح، فكػػػػػم  كػػػػػم فػػػػػ ف بام ػػػػػل  ملػػػػػا ال يرتدػػػػػي عػػػػػن رتبػػػػػه 

 (ٕ)صاسن!.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ومن أب ح ممل هاص صملبػدأ    يػرصد صأل اديػو عنػى هػاس صمطريدػ  بػدعنى صم ايػ  صاسػن   قل :( ٔ)
منهػا مػن   ت ل ح صأل اديو، الرتفع صألماُف عن صمسن  صملطهرة ال ت اؿ أـ يكنف كل  ديو 

 ذمك صمسب ل!.
وهكاص جند أي مؤمف ينرد   كتبه بةض صأل اديو عنى هاس صمطريد ، وهي غريب ، أو ضة ف ، أو منكرة دوف أف يُنبه عن ها،  قل :( ٕ)

 ول صملستةاف.
 ف  جينز من سنم أ، يةت د عن ها، أليا ضة ف  ال ُنت  اا.     
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 ػػػىت  اوعنػػػى كػػػل  ػػػاؿ  م سػػػ  هػػػاس صأل اديػػػو صػػػاا  م عت ػػػاد عن هػػػ قلااا :
هػػػاس صأل اديػػػو عػػػن يػػػ  يُت ّسػػػك اػػػا    ثبػػػات أ كػػػاـ صمػػػدين، وقػػػد أخطػػػهللا ألػػػاس   

صم ػػػنصب ف هػػػا،   ػػػو صغػػػنوص بكمػػػرة طرقهػػػا صملن ػػػندة   صمكتػػػب صملسػػػندة، و ك ػػػنص اػػػا، 
ّسكنص اا   مداـ صملناقش ، وأ دثنص أ كاماً اا ختامف صمكتاب وصمسن .  ِو

فهػػػؤالء ال يةرفػػػنف صم ػػػل ح مػػػن صمضػػػة ف عنػػػى صمتف ػػػ ل، وال هلػػػم خػػػ ة  د دػػػ  
م خػ ة بامّندنػ ، بػل جي ةػنف ف  ػا يػرووف بػ  صم ػل ح وصمضػة ف، باملروي صملندػنؿ، وال هلػ

 (ٔ)وال   زوف ب نها.
ومػػاص أردت   هػػاس صمرحػػام  صمنط فػػ  أف لتةبػػد ل تةػػاىل ِبػػا شػػرعه   كتابػػه، وف  ػػا 

، فػ  جيػنز أل ػد كا نػا مػن كػاف أف يتةبػد ل تةػاىل  ال ِبػا ثب  وصػحَّ عػن رحػنؿ ل 
 َشرََع.

من دندة كتبػاً منتشػرة أكمػروص ف هػا مػن ذكػر صأل اديػو صمػ  مل ت ػح   ومدد رأي  
 هاس صألياـ.

وهػػػي  مػػػا أيػػػا ضػػػة ف ، أو منكػػػرة، ويػػػاكرويا خمر ػػػ  عػػػزوصً  ىل صمكتػػػب صملسػػػندة أو 
وال يف ػننف   خترجيهػا  ،غريها، ف  يشر نف عننها، وال جي ةنف أحػال دها، وال أمفا هػا

عن ها ِبػا يبػ ِّ  اهلػا، مػن صػل ، أو ضػةف، و قػا يكتفػنف متةنم  د دتها، وال نك نف 
 (ٕ)بةزوها تدن دصً ف ها مبةض أهل صمةنم   صمت ل ح، أو صمتلس ، وبسػبب هػاس صمتدن ػد

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 صمضة ف ، وجيةل صمةهدة عنى صمةامل صمل لح!.ومنهم من ياكر هاس صأل اديو  قل :( ٔ)
 ورِبا َمََع باباً من صأل اديو صم ل ل ، وصمضة ف ، وجيةل صمةهدة عنى صمةامل صمل لح!.     
 وهن ال يسنم من صملسئنم   أماـ ل تةاىل   صمدل ا وص خرة. قل :     
َؤمَّف، أو بند، أو ماهب، أو عػامل، ينتػٕ)

ُ
ب مػن  رص ػه صمتسػاهل   ذكػر صأل اديػو صمضػة ف  من ػرة مػا ( بل وصمتة ب مل

َب مه، صمنهم غفرصً.  تُػُة ِّ
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صمبدعػػ  عنػى أيػا حػن ، ويتنػنف أيػم بريئػنف بػػامك  ه مػبس منلػو بامباطػل، فتدػاـبػ  ػل 
 تهػاد صمكػا    صمتفتػ ش، وصمتند ػب من ص مث، وقد أدوص صمػاي عنػ هم   صمػدين بػدوف صال

 عن صأل اديو من  وتف  ً .
ومػػ س صملدنػػد صملتة ػػب مػػن أهػػل صمةنػػم، و ف أمػػف صمكتػػب، و ف أفػػىت صمنػػاس  قلاا :

وصشػػتهر بػػامك، و ف يُةػػ ِّ   مركػػز ص ت ػػاعّي   صمبنػػد مػػا دصـ يتة ػػب  رص ػػه، وماهبػػه، 
فهػػػػػاص قَػنَػػػػػَع ِبلػػػػػض  ،ع عنهػػػػػاوال ير ػػػػػ ،ويػػػػػروي صأل اديػػػػػو صمضػػػػػة ف  بػػػػػدوف تمبػػػػػ  ف هػػػػػا

 ، وصمة اذ با.(ٔ)صمتدن د
َأْْجََع اْاُمْسِلُمدَو َ(َلى َأوَّ َ ْ  اْساَ َباَنْ  اَاُ  هع  ام ار ااياهعي رمح    قاإل: ل

 (ٕ) .َ ْ َدُ ْ  َاُ  َأْو َدَ َ(َها ِاَعْدإِل َأَحٍ  ِ ْ  اا َّاسِ  ُس َُّة َرُسدإِل ا َِّ 
 ،َقاَؿ أَبُػن ُعَ ػرَ )  :ٔٔ  ٕ    ) للح(الر املدقعر   ل وقاإل ا   ااع   رمح

رُُس ِمػْن صْمُةَنَ ػاءِ  ، َوَأفَّ صْمِةْنػَم ْةػُدوًدص ِمػْن َأْهػِل صْمِةْنػمِ   َأْمَػَع صمنَّػاُس َعنَػى َأفَّ صْمُ َدنِّػَد مَػْ َس مَ َوَغ ػْ
 .هِ َمْةرَِفُ  صاَْوِّ ِبَدمِ نِ 

ُ  صاَْاِصػَنُ  َعػْن ُهَن صْمَ ْةرِفَ   َفِ فَّ صمنَّاَس اَل خَيَْتِنُفنَف َأفَّ صْمِةْنمَ ل رَ َوَهَاص َكَ ا َقاَؿ أَبُن ُع َ 
مِ لِ  مِ لِ صمدَّ َا ُهَن تَػْدِن دٌ  ،، َوأَمَّا ِبُدوِف صمدَّ   (. صهػَفِ قَّ

ْمَاَعػػػافِ  ػػػِب بِػػػاهْلََنى  فَػَدػػػْد َتَضػػػ ََّن َهػػػَاصِف صْ ِ َ ػػػى َعػػػْن ِد صأْلَعْ َوصْمُ َدنِّػػػ ، ْخػػػَرصَج صْمُ تَػَة ِّ
 (ٖ).بِاْحِتْكَ اِؿ َمْن فَػْنقَػُهَ ا صْمُفُروَض ِمْن َوَرثَِ  صأْلَْلِبَ اءِ  ،، َوُحُدنَطُهَ اُزْمَرِة صْمُةَنَ اءِ 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 ومنهم من يدند صمتدن د صض، يدؿ عنى ذمك أقنصمه وأفةامه، مث يدنؿ ألا ال أقنِّد، ول صملستةاف. قل :( ٔ)
 (.ٕ٘ٗو ٕٗٗ( صلتر  ))صمرحام (( مه )صٕ)

 (.ٓٗص ٗـ صملنقة (( )جولدنه عنه صبن صمد م   )) ع      
 (.ٔٔص ٕ( صلتر  )) ع ـ صملنقة (( البن صمد م )جٖ)
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وقاإل ااي خ ناصار ااا د  األاباا  رمحا    ) للشارو ن اا  اا لا  اا  ا    
ومسػػػنا لػػػرى صمتسػػػاهل   )  :ٗٔايااا خ امساااالر ا ااا  ت م اااة رمحااا    ) املع  اااة ل 

روصيػػػ  شػػػيء مػػػن صأل اديػػػو صمضػػػة ف  دوف ب ػػػاف ضػػػةفها، وال فػػػرؽ عنػػػدلا   ذمػػػك بػػػ  
أ اديو صأل كاـ، وأ اديو صمفضا لل  ذ صمكل شرع، ف له ال خيفى عنى أهػل صمةنػم أف 
صأل اديو صمضػة ف  صمػنصردة   هػاص صمكتػاب مػمً ، تف ػد مػن   ػو دالمتهػا صحػتلباب مػا 

ألدع ػػػػ  وصألذكػػػػار، ومػػػػا أوردهػػػػا َمػػػػْن أوردهػػػػا  ال بػػػػامك، ومػػػػن صملةنػػػػـن أف تضػػػػ نته مػػػػن ص
صالحتلباب  كم شرعي ال يمب   ال بنص ثاب  صتفاقاً، فك ف يرصد  ثباته ف  ا دن ف ه 

 صهػ بااديو صمضة ف(.
 ) للشارو ن اا  اا لا  اا  ا    وقاإل ااي خ ناصار ااا د  األاباا  رمحا   

ف عنى هاص صمكتػاب وغػريس، َّالَّ يبػادر  ىل صمة ػل ِبػا ف ػه )أل ح مكل من وق  :ٙٔ ل
 (. صهػ(ٔ)من صأل اديو،  ال بةد صمتهللاكد من ثبنته
)وصمػػاي أرصس  أف ب ػػاف صمضػػةف   صاػػديو صمضػػة ف  وقاااإل ااياا خ أمحاا  شااانر:

وص ب   كل  اؿل ألف ترؾ ب الػه يػنهم صملطنػع عن ػه ألػه  ػديو صػل ح، خ نصػاً  ذص  
 صهػ (ٕ)عن اء صاديو صماي ير ع  ىل قنمه   ذمك(.كاف صمناقل مه من 

فهػاس عبػارصت صمةن ػاء قػد أفػادت بن ػند صملنكػرصت، وصملضػةفات   صمكتػب  قل :
ّدول  صرتكزت   أذهاف صمبةض أف كلَّ  ديو   هاس صمكتب يروى، وهػن دػت  بػه   

ُ
صمل

 صمشرية !.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

دنِّد وصمسع، صمنهم غفرصً.ٔ)
ُ
 ( صلتر أيها صمل

 (.ٓ٘ص ٔ( صلتر  ))مددم  صل ح صجلامع(( )جٕ)
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و صمضة ف  ال يسنغ صالعت اُد فاملؤمف صملتساهل   كتبه، ورحا نه    يرصد صأل ادي
عنى ما ينردس من صأل اديو صم  م ػادرها ُتشػةر بضػةفها دوف صمر ػنع  ىل مػا قامػه أهػل 

 صاديو   ذمك من  وتف  ً .
دػػػػػو أف ية ػػػػػل ِبػػػػػا شػػػػػاء   صمت ػػػػػل ح، مػػػػػامك ال جيػػػػػنز من ؤمػػػػػف، أو ص قلااااا :

 لتػػر ف هػا، ف كتفػػي وصمتلسػ    صأل اديػو عػػن طريػو صمتدن ػد مػػن قبػل صمةن ػػاء مػن غػري
أو ذهػب  ىل ثبن ػا    صمة ل ِبجرد كنف هاص صمةامل صػللها!، أو هػاص صمةػامل  سػنها!،

بةػض أهػػل صمةنػم!، ف ة ػػل ِبػػا يشػاء مػػن صأل اديػو عػػن طريػػو صمتدن ػدل   ػػو رأى ذمػػك 
وفو  رصدته، أو هنصس، أو ي لله تدن دصً مت ل ح هاص صمةامل بػدوف عنػم ِبػا يدتضػي عنػم 

 وهاص  رصـ باتفاؽ صمةن اء.صاديو، 
قنػػػػ   ومػػػػن هنػػػػا يدػػػػع صملدنػػػػد   صمتسػػػػاهل   ت ػػػػل ح صأل اديػػػػو أو  سػػػػ نها، 
ف تسػػػػػػاهل   طنػػػػػػب صال تهػػػػػػاد صم ػػػػػػل ح   لدػػػػػػػد صأل اديػػػػػػو، وطنػػػػػػب صألدمػػػػػػ  عنػػػػػػػى 
ت ػػػل لها، أو  سػػػ نها بػػػدوف صمر ػػػنع  ىل صمطػػػرؽ صم ػػػل ل    صاكػػػم عن هػػػا، ومػػػن مث 

 طنػػػب صمػػػرخص   صمت ػػػل ح وصمتلسػػػ ، ف ػػػنرد أي ن ػػػل صعنػػػل، بػػػل مةنػػػه يتسػػػاهل  
 ديو   مؤمفاته بةار أف عاملػاً قػد صػلله، أو  سػنه تدن ػدصً مػع ب ػري عنػم، فهػاص هػن 
، ف ػػػن فةػػػل ذمػػػك فدػػػد هػػػاف عن ػػػه دينػػػه، وهػػػن  صمت سػػػك بامشػػػبه، طنبػػػاً منػػػنخص صملػػػامـن

 (ٔ)متجنٌَّز   دينه، وهن َّمث.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ا عػػن صمػػدين مبةػػد أفرصدهػػ –ال حػػ  ا   ص ولػػ  صألخػػرية  –وهػػاس بن ػػ ، وَّفػػ  با دػػ  من ػػ  اػػا صألمػػ  ص حػػ م    قلاا :( ٔ)
 وم ادرس صاديم  .

  صألمػ  ص حػ م   ع ػ ً حػ ئاً، فدػد  قػد ع نػ  –جب  ػع أقسػامها  –ومما ال خيفى عنى أ د أف صأل اديو صمضة ف       
 صدرف  عبادة كمري من صملسن   بسبب تنكم صأل اديو صمضة ف ، ول صملستةاف.

= 
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فدػػد مػػع زمػػل صمةن ػػاء   صمت ػػل ح  خص،ن ومػػن مػػع   مؤمفاتػػه هػػاس صمػػ قلاا :
 (ٔ)ا اا فدد ذهب دينه.خوصمتلس ، مث أ

وصحػػػتنباط  ،فنػػػامك ال يةتػػػد اػػػؤالء وِبؤمفػػػا م   ت ػػػل ح، أو  سػػػ  صأل اديػػػو
 (ٕ)صأل كاـ منها، أليم من أهل صمتساهل صملفرط.

فك ا )  :ٔ٘  ٛٔقاإل ش خ امسالر ا   ت م ة رمح    ) للااف اوا   ل 
مػػن ال يةػػرؼ أدمػػ  صأل كػػاـ ال يُةتػػد  بدنمػػه، كػػامك مػػن ال يةػػرؼ طػػرؽ صمةنػػم ب ػػل   أف

 صاديو ال يُةتد  بدنمه، بل عنى كل من م س بةامل أف يتبع  ماع أهل صمةنم(.صهػ
   (ااا   ثاااا آااافا االهااا ا: ) ٕٓقااااإل اا اااا ي رمحااا    ) للاارساااااة   ل و 
أو كتػػػاب  ، يدػػػدر أ ػػػٌد أف يندنػػػه عػػػن عػػػامل)وال يُةػػػرؼ ملّدع ػػػه ف ػػػه حػػػنٌف، وال ااااا د :

 وقّل ف ه صمةنم. ،ُمْةَتَ َدين، بل وال مُسع به    غري زمالنا صماي كمر ف ه صجلهل
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ
= 

)وصاد دػ  أف تسػاهل صمةن ػاء   :ٖٕ) لل ع  ة صل ت اا       ل قاإل ااي خ ناصر اا د  األابا  رمح         
بروصي  صأل اديو صمضة ف  حاكت  عنها قد كاف مػن أكػ  صألحػباب صمدنيػ  صمػ  محنػ  صمنػاس عنػى صالبتػدصع   صمػدين، فػ ف  

 ، بل صملنضنع (. صهػكمريصُ من صمةبادصت، صم  ع نها كمري منهم صم ـن  قا أصنها صعت ادهم عنى صأل اديو صمنصه  
فػػ  نكػػم عنػػى صأل اديػػو بام ػػل ، أو صمضػػةف  ال مػػن مػػع صألدمػػ  ولتػػر   عننهػػا، وأمفا هػػا، وأحػػال دها،  قلاا :( ٔ)

 ومه درصي ، وروصي  ف ها.
 فهللاما من مل يتم مه ذمك، ومل يكن عاملاً ِبا وصفنا ف  نل مه أف نكم عنى صأل اديو بام ل  أو صمضةف.     
 ال خ ة مه ف ها، ف  جينز مه ص قدصـ عن ها، ف ن أقدـ فهن َّمث، ومه وع د شديد   صمدل ا وص خرة. ف ن     
وهػػؤالء ال يةتػػد ِبؤمفػػا م عنػػد أويل صمنهػػى، ف ػػا يدػػع   مؤمفػػا م مػػن ثنػػاء صمد ػػاص وصمنعػػاظ عن هػػا، بػػل وثنػػاء صمرعػػاع ( ٕ)

 صمةام  ال يةتد به.
ألف ثنػػاءهم مػػن غػػري عنػػم ِبػػا ف هػػا مػػن  ،صمػػدين، وال يدبػػل ثنػػاءهم عنػػى هػػاس صملؤمفػػات وهػػؤالء م سػػنص  جػػ    قلاا :     

 خنل   صأل اديو وغريها.
ُوحػهم، ف دنػدوص صمةػامل   كػل مػا صػلله، أو  سػنه، وهػاص هػن  قل :      وصملد ػند أف عنػى أممػاؿ هػؤالء أف ال يركبػنص ر

 هنى صمنفس وصمتشهي.
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َوَ َْسػػػُبنلَُه َه ِّنػػػاً َوُهػػػَن ِعنػػػَد صوَِّ وال ُيتػػػّن أّف صجلهػػػل يبنػػػ  ب ػػػا به  ىل ممػػػل هػػػاس، 
(( صاػػػػػػديو وف ػػػػػػه  ))صمب نػػػػػػ  عنػػػػػػى ، و))مػػػػػػن يةطػػػػػػى صمنّػػػػػػاس بػػػػػػدعنصهم[٘ٔ صمنػػػػػػنر]َعِتػػػػػػ مٌ 

 .(ٕ)و   ديو صمّنةاف صملشهنر  ))صمبّ ن  أو  ّد    هرؾ(( (ٔ)صملّدعي((
هنُ  عن ه، و الّ قنبل وترّتب عن ػه مػا اؿ ينزمه  قامُ  صمبّ ن  وصم  ّدعي هاص صألمر ص ف

صْاَػػػوِّ ِ الَّ  َفَ ػػاَذص بَػْةػػدَ يسػػتلّده، وه هػػات أف يػػزصد   شػػػيء مّتفػػو عن ػػه أو يػػندص منػػػه، 
 ...[ٕٖ ينلس]صمضََّ ؿُ 

ومػػػن كػػػاف حػػػهنص فضػػػ  عػػػن  ،وصمكػػػاب  هػػػن ص خبػػػار عػػػن صمّشػػػيء خبػػػ ؼ مػػػا هػػػن
 صمّتةّ د.

ومن أصّر عنى هاس صمّدعنى صمباطن  بةد تةريف صمةن ػاء مػه ببط يػا صػار متةّ ػدصً 
 شػيء ب ػري عنػم فضػّل َّمثاً فاحداً  رو اً، وأي  مساء تتّل، وأّي أرض تدػّل، مػن تكنّػم  

ومػن وصفػو صمّ ػنصب باتّفػاؽ، كػااكم وص فتػاء  ،ّك أّف ذمك  رصـٌ شوأضّل، وزّؿ وأزّؿ، وال 
وصمّتةبّػػد بػػ  عنػػم فضػػً  عػػن هػػاص صملكػػاب صمبػػّ  صمةجػػاب، وصالفػػنصء صملبتنػػو عنػػى صمّنسػػب 

 صمّشريف صماي تروح عنى بةضه صمّرقاب!.
َرُهػػْم َكاِمنَػػً  يَػػػْنـَ صْمِدَ اَمػػِ  َوِمػػْن َأْوَزصِر صمَّػػِايَن ُيِضػػن نلَػُهم ِب َػػرْيِ مَِ ْلِ نُػػنْص َأْوَزصقػػاؿ تةػػاىل  

 .[ٕ٘ صمنلل]ِعْنٍم َأاَل َحاء َما يَزُِروفَ 
بِاْمبَػ ِّنَػػاِت َوصمز بُػػرِ (( ٖٗ)) َفاْحػػهللاَُمنْص َأْهػػَل صمػػاِّْكِر ِ ف ُكنػػُتْم اَل تَػْةَنُ ػػنفَ وقػػاؿ تةػػاىل  

 .[ٗٗ-ٖٗ صمنلل]
 .[ٙٚ ينحف]َوفَػْنَؽ ُكلِّ ِذي ِعْنٍم َعِن مٌ اؿ تةاىل  وق

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (، ومسنم   ))صل له(( عن صبن عّباس رضي ل عنه ا.ٕٚٚٗ)صمبباري   ))صل له(( أخر ه ( ٔ)
 (.ٕٕٙ٘صمبباري   ))صل له(( )أخر ه  (ٕ)
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وصتّبػػع  ،مػػـز غنػػ  وهػػاس صألّمػػ  صّ ديّػػ  ال جتت ػػع عنػػى ضػػ م ، غػػري أّف صجلاهػػل  ذص
 ه.ذهبْ  دل اس وَّخرته، وصحتفاد مد  ل وحبطهنصس 

(   فار ااعاار   (ٔ)وذنر أ د (ب ااّرمح  ااّسلمي ) ن ا  لل( د  ااّ فس  
 دا حذا (ّ   ) ااّ فس .اافة اهخم: لاَ ْلُ  اجلباإل  األظاه  أآدُو    قاإل

لْػَ ا بِامػػدِّينِ فػػػ)) ػػبُػَهاتِ  ،بِْئَس صْمَةْبػػُد َعْبػػٌد خَيْتِػػُل صمػػد   ،بِػػْئَس صْمَةْبػػُد َعْبػػٌد خَيْتِػػُل صمػػدِّيَن بِامش 
بِػػػْئَس صْمَةْبػػػُد َعْبػػػٌد َرَغػػػٌب  ،َهػػػًنى ُيِضػػػن هُ بِػػػْئَس صْمَةْبػػػُد َعْبػػػٌد  ،بِػػػْئَس صْمَةْبػػػُد َعْبػػػٌد َطَ ػػػٌع يَػُدػػػنُدسُ 

 (ٕ)(.يُِام ه
 وباجل ن  فامّر نع  ىل صاّو خري من صمّت ادي   صمباطل(. صهػ

  :ٓٗٔ) للام د اة اافاضالة   ل  رمحا    وقاإل ااعال اة اال  ادي اه ا ي
من غري تة  و يُػْرِشػد  )ال جينز صال تجاج   صأل كاـ بكلِّ ما   صمكتب صملاكنرة وأمماهِلا

 ىل صمت   ػػز ملػػا مػػرَّ أيػػا مشػػت ن  عنػػى صمّ ػػلاح، وصاسػػاف، وصمضػػةاؼ، ف بػػّد مػػن صمت   ػػز 
صم ػػػل ح ماصتػػػه، أو م ػػػريس، أو صاسػػػن ماصتػػػه، أو م ػػػريس، ف لػػػت   بػػػه، وبػػػ  صمضػػػة ف  بػػػ 

، ويَػْرِ ػػػُع  ىل متَالِّػػػه، وصم ػػػل ح مػػػن متَالِّػػػهبهللاقسػػػامه، فػػػ  ُنػػػت   بػػػه، فَ هللْاُخػػػُا صاسػػػن مػػػن 
ت رنات صمنُػدَّاد صماين عن هم صالعت اد ويَػْنتدد بنفسه  ف كاف أهً  مػامك، فػ ف مل ين ػد 

 صهػ (ٖ)شيء من ذمك تنقََّف ف  ا هنامك(.
فػػ  جيػػنز صال تجػػاج   صمػػدين جب  ػػع مػػا   صمكتػػب مػػن أ اديػػو مػػن غػػري  قلاا :
 َوْقفٍ  ولتر.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ٕ٘))ع نب صمّنفس(( )( ٔ)
 (.ٕٛٗٗوصلتر  )) امع صمنماي(( )( ٕ)
 أي ذمك صمةاملُ صمل  ُِّز ب  صم ل ح وصمضة ف.( ٖ)
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  :ٚٓٔ  ٔ) للهاا ت ااباااقي   ل  رمحاا    وقاااإل ااياا خ زنردااا األنصاااري
)من أرصد صال تجاج  ديو من صمس نن، أو من صملسال د  ف كاف متهللاهً  ملةرف  ما ُنتُ  به 
من غػريس، فػ  َنػت   بػه  ػىت يَػْنتُػر   صت ػاؿ  حػنادس وأ ػنصؿ ُروصتػِه، و ال فػ ْف َوَ ػَد أ ػدصً 

  َنت   به(. صهػمن صأل    صلَّله، أو  سنه، فنه تدن ُدُس، و ال ف 
)صمسػػػب ُل ملػػػن أرصد صال تجػػػاج  ػػػديو مػػػن  وقااااإل ايااااهص ا ااا  ح ااار رمحااا   :

))صمسنن صألربة (( الح  ا ))حنن صبن ما ه((، و))م نف صبن أد شػ ب ((، و))م ػنف 
عبػػػػدصمرزصؽ((، ممػػػػا صألمػػػػُر ف ػػػػه أشػػػػّد، أو  ػػػػديو مػػػػن ))صملسػػػػال د(( ألف هػػػػاس مل يشػػػػنط 

ْسن  أله  ْف كاف أهً  منندل، وصمت ل ح، فن س مه أف َنت َّ بشػيء  امةنها صم لَّ  وصاُ 
 من صمدس    ىت ٌن   به.

و ف مل يكػػن أهػػً  مػػامك  فػػ ف َوَ ػػَد أهػػً  مت ػػل ٍح، أو  سػػ  قنّػػدس، و ال  فػػ  
 صهػ (ٔ)يُػْددـ عنى صال تجاج كلاطب م ل، فنةّنه نت   بامباطل، وهن ال يشةر؟!!!(.

  :ٔٛ  ٗسااالر ا اا  ت م ااة رمحاا    ) لل  هااا  ااساا ة   ل وقاااإل شاا خ ام
نػػاِ ر  ال  ػػديو 

ُ
ػػ  عنػػى صمل )مػػن تنػػا ر فد هػػاف   مسػػهللام  مػػن مسػػا ل صمفػػروع مػػن تدػػم صُاجَّ

له ِمْن يُػْرَ ُع  م ه   ذمػك، فػ ذص مل يُػْةنَػِم  يُػَةنُم أله ُمْسَنٌد  حنادصً تدـن به صُاجَّ ، أو ُي لِّ
 يُػْةَنم(. صهػ نيأَته أ  ُ  صمندل ف ن  حناُدس، وال أثب

وعنى هاص لستط ع أف لدنؿ   ف صأل اديػو صمػ  ينردهػا أهػل صمةنػم   كتػبهم غػرَي 
مةػػزّوٍة  ىل م ػػدر، وال منسػػنب   ىل خمػػرّج مةت ػػد، ينب ػػي صمكشػػف عنهػػا مػػن متايػػا ملةرفػػ  

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 (.ٕٔص ٔشكاة(( )جلدنه صمة م  عني صمداري   ))صملِْرقاة شرح صمل( ٔ)
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هلػا ملػا عن ػ  أف ف هػا  اهلا من صم ل ، أو صمضةف، وال يسنُغ صمركنُف  م ها حػرَّد روصيتػه 
 (ٔ)صمضة ف وصملنكر.
مػػامك ال يسػػنغ صالعت ػػاد عنػػى صأل اديػػو صمػػ  تُػػنرد   صمكتػػب عنػػى هػػاس  قلاا :

صمطريدػػ    صمت ػػل ح دوف صمر ػػنع  ىل مةرفػػ   اهلػػا مػػن كتػػب صمتبػػاري  وصمةنػػل وصمر ػػاؿ، 
 وذمك ألف ف ها صاديو صم ل ح، وصمضة ف.

وصمفلػص عػن  ،رمحػه ل يػدعن  ىل صمبلػوشػ خ ص حػ ـ صبػن ت   ػ   ف ػنع قلا :
 (ٕ)صأل اديو صم  ياكرها صمناس   كتبهم.

ومةّل صملتدبر يةنػم ممػا لدننػا أفَّ مػا صرتكػز   أذهػاف صمنػاس أف كػّل  ػديو   كتػب 
 صمش خ صألمباين رمحه ل دتُ  به، وهن صل ح.

دن ػػػػد، ألف ، وعػػػػدـ صمت(ٖ)وكػػػػاف صألوىل اػػػػم صمبلػػػػو   ختػػػػري  صأل اديػػػػو قلاااا :
 عنػػى صمتف ػػ لصمتدن ػػد َّفػػ  صمةنػػم، وكػػاف صمسػػنف يبلمػػنف عػػن صأل اديػػو، فػػ ف مل يةرفنهػػا 

 حئننص عنها صألعنم اا.
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػ

( فػػػػ  ينب ػػػػي من سػػػػنم أف يندػػػػل منهػػػػا  ػػػػديماً  ال بةػػػػد صملرص ةػػػػ ، وصمتند ػػػػب، بػػػػل بةُضػػػػها ي نػػػػُب ف ػػػػه ذكػػػػُر ٔ)
 صأل اديو صملنضنع .

 فااديو صماي ال ي ح، ال ي ح  صالمتفات  م ه، وال صالحتشهاد به   صمفضا ل وغري ذمك. قل :     
، مث يزعم ذمػك  ل ػرًة صملبنِّ  عن ل تةاىل مر، ف كاب عنى رحنؿ ل وصملؤمن ال يت ّنر منه هاص صأل     

 منه منشرية  صملطهرة، وتهللاي دصً م ا بها.
ألف مؤمِّف ها صل ػرفنص عػن صالشػت اؿ بةنػم صاػديو، ف ػنردوف ف هػا أثنػاء ك مهػم أ اديػو بةُضػها  قل :( ٕ)

 صل ح، وبةُضها ضة ف، وبةُضها منكر، أو منضنع.
!.وصم( ٖ)  بةض! ال يتلاشى عن صمندل من كل كتاب، وعن كل من هبَّ ودبَّ

وهاص صمد نر   صمبلػو عػن ختػري  صأل اديػو، فف هػا مػا ف هػا ممػا ال ين ػو ِبػمنهم، وال ي ػح أف يدنمػنص صػلله فػ ف      
 تدن دصً مه بدوف تمب ، ول صملستةاف.



 يأبى اهلل العظيم أن ال يصّح إال كتابى الكريم

  
34 
34 

ومهحػػف أف بةػػض أهػػل صمةنػػم مػػع   مػػ  قػػدرس، ويدتتػػه صمبام ػػ    صمػػدين،  قلاا :
ف ف صملرء م ةجب منه ك ف يروي صأل اديو صمضة ف    كتبه، أو أشػرطته، أو خطبػه مػن 

بػػػػّ  مػػػػه مػػػػن هػػػػن أعنػػػػم منػػػػه بةنػػػػم صاػػػػديو، ف  غػػػػري أف ينبّػػػػه عن هػػػػا، بػػػػل ال يسػػػػهللاؿ عنهػػػػا
 ف ناؿ صأل ر من ل تةاىل، ول ويل صمتنف و. ،صل لها من ضة فها
وقػد كػاف قػدماء )  :ٖٔ  ٔ) للاملدضد(ات   ل  رمح    قاإل ا   اجلدزي

 ،  ه، مث يسػتبر نف  ك ػهصمةن اء يةرفنف صل ح صملندنؿ مػن حػد  ه، ومةننمػه مػن حػن
ويستنبطنف عن ه، مث طام  طريو صمبلو من بةدهم فدندوهم ف  ا لدننص، وأخاوص عنهم 
مػػػا هػػػابنص، فكػػػاف صالمػػػر متلػػػام   ىل أف َّمػػػ  صاػػػاؿ  ىل خنػػػف ال يفرقػػػنف بػػػ  صػػػل ح 

يهللاخػػاوف صمشػػو مػػن مةدلػػه، فامفد ػػه مػػنهم يدنػػل  مػػن  نػػ م، وال وحػػد م، وال يةرفػػنف لسػػرصً 
 ػػديو ال يػػدرى مػػن حػػطرس،  أل ػػل  خػػ   ػػدثنا خػػ  خػػ س، وصملتةبػػد ين ػػب  صمتةن ػػو

ح صمةنم ما ذكرس، ف برج يوياكر هلم ما من شم ر  ،صملنكرة صأل اديووصمداص يروى منةنصـ 
 (. صهػصمةنصـ من عندس يتدصرحنف صمباطل
)أكمػػػر طػػػاميب   :ٔٗٔ) للاا فاداااة   ل  رمحااا    وقااااإل ا   ااا  اابدااا ادي

  هاص صمزماف ي نب عنى  رصد م َكْتُب صم ريب دوف صملشهنر، ومساع صملنكػر دوف صاديو 
صملةػػروؼ، وصالشػػت اؿ ِبػػا وقػػع ف ػػه صمسػػهن، وصعطػػهللا مػػن روصيػػات صحػػرو   وصمضػػةفاء،  ػػىت 

عنػػه ُمطَّر ػػاً، وذمػػك كنػػه مةػػدـ  َمْ ػػُروفاً مدػػد صػػار صم ػػل ح عنػػد أكمػػرهم  تنبػػاً، وصممابػػ  
صة ودنهػػػم، ولد ػػػاف عن هػػػم بػػػامت   ز، وزهػػػدهم   تةن ػػػه، وهػػػاص مةػػػرفتهم بػػػهللا نصؿ صمػػػرو 

 خ ؼ ما كاف عن ه صأل    من صدث ، وصألع ـ من أح فنا صملاض (. صهػ
 

وايم  هلل أواًل  و خرًا (لى تده ع  وآ اي  وآاد وحا ي املسا عاو ال حاا   ا ي  
 سداي. وال ر َّ 
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  أن   أس دفر   وأتد  حا ق.وسبلانق    وحبم    أشه  أو ال حا  حال
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مه اديػػو دوف تمبػػ  و ػػو؟! بػػل ملػػاذص ال نػػافنيا مػػن كتػػبهم، أليػػا 

وذمػػػػػػػك أللػػػػػػػه بشػػػػػػػر رمحػػػػػػػه ل خيطػػػػػػػو ضػػػػػػػة ف ، وخيػػػػػػػ وف صمنػػػػػػػاس اػػػػػػػا، 
 ……………………………………….وي  ب
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