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لِهِ  دَ هللاِ عىل فَضْ مِ , إنَّ احلَمْ لَ لَّمَ بالقَ ي عَ وَ الَّذِ ا مل , وهُ انَ مَ لَّمَ اإلنْسَ وعَ
لَمْ  عْ ةِ البَالِ , يَ نَ باحلُجَّ يْ دِ اهِ لَ املُجَ ةِ وفَضَّ نَ , غَ يْ زِ ِم املُبَارِ اهنِ وَ عَ إخْ م مَ اهُ اوَ وسَ

نَانِ  يْفِ والسِّ بُوالً , بالسَّ قْ يْعِ مَ ادَ اجلَمِ هَ لَ جِ عَ مِ , وجَ يْ رِ لِ الكَ وْ سُ ا الرَّ نَ يِّدِ ا لسَ باعً إتِّ
بْدِ اهللاِ دِ بنِ عَ َمَّ هِ , حمُ بِهِ وآلَ حْ ِيْعِ صَ دُ . ومجَ عْ  ,وبَ

ا الكِتَابُ  ذَ لَني هَ صَ دْ وَ قَ ةُ الكِتَابِ « :فَ يَانَ لُ , »صِ وْ يَّمُ  :وأقُ ي , القَ نْ أخِ مِ
يْخِ  املِ اجلَلِيْلِ الشَّ ديِّ  :العَ امِ انَ الغَ ْدَ دِ آل محَ عْ ابِ بنِ سَ  .ذِيَ

عَ بِهِ  تِامَ رِ اهللاُ يل االجْ دِّ قَ ي مل يُ ا, الَّذِ افِرً ا وَ دً دَ تُبِهِ عَ نْ كُ , ولكِنَّني قَرأتُ مِ
لِكَ الكَ  نْ ذَ تُ مِ دْ تَفَ َ واسْ مِ , ثِريْ لُوْ نِ والعُ نُوْ ْتَلَفِ الفُ اتٍ , يف خمُ مَ لُوْ عْ نْ مَ ا مِ  .وبِامَ فِيْهَ

الدِي نْ أوْ رُ مِ غَ هُ ـ أصْ مُ َرَ هُ ـ أطَالَ اهللاُ عُ فْتُ أنَّ رَ لَ , وعَ وْ ادُ أنْ أقُ لْ وأكَ  :بَ
نا ادِي سِ فَ اءُ , أحْ نْ يَشَ ؤتِيْهِ مَ هُ يُ انَ بْحَ لُ اهللاِ سُ لِكَ فَضْ ا ـ, وذَ اءَ  وأنَ لِ اهللاِ ـ شَ ضْ بفَ

يْدَ  تَفِ َ , أنْ أسْ تَبَ وألَّفَ ونَرشَ ا كَ لِّ مَ نْ كُ كَ اهللاُ بِهِ , مِ لِهِ , فبَارَ نْ فَضْ هُ مِ ادَ  .وزَ
يْلِ  أيْتُ يف كِتَابِهِ اجلَمِ هُ , ورَ ابَ حَ هُ وأصْ انَ وَ عِظُ بِهِ إخْ ا يَ هُ ( مَ اخيَ شَ نْ ) ومَ مِ

 َ نيْ فِ نَ ا, املُؤلِّ نَ مِ َكَّ دْ متَ ةِ وقَ دَ دِّ اتِ املُتَعَ فَ نَ املُؤلَّ ِ مِ ثِريْ دَ , إلطِّالعِ عىل الكَ جَ تِي وَ الَّ
اتٍ  َ ثِريْ طَاتٍ كَ لُوْ , بَلْ وأُغْ اتٍ وَ فَ ا هَ  !!فِيْهَ
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لِكَ  لِّ ذَ نْ كُ تَ عَ كَ هُ سَ َ أنَّ ريْ يْهِ , غَ لَ ىلَّ اهللاُ عَ دٌ صَ َمَّ ا حمُ نَ يِّدُ انَ سَ تَفَى بِامَ كَ واكْ
نْ  لُ عِ وْ قُ , يَ مَ لَّ يوسَ اهُ أيب وأمِّ , فِدَ لِهِ وْ ثْلِ قَ يًا بمِ تَفِ كْ ; مُ ابُ عَ ا يُ ِدُ مَ ا جيَ مَ الُ « :دَ ا بَ مَ

ا ذَ ا وكَ ذَ نَ كَ وْ لُ عَ فْ امٍ يَ وَ  .)١(»أقْ
ةِ  يْدَ نَّةِ احلَمِ هِ السُّ هُ هبَذِ دُ ا نَجِ هُ , لِذَ دُ يْهِ يَ لَتْ إلَ صَ ا وَ َ مَ دْ بَنيَّ تُبُهُ , قَ ممَّا , أو كُ

, مِ  هُ ُ ريْ تَبَ غَ الءِ كَ مَ لُ , نَ الزُّ وْ ادُ أقُ َ  وأكَ نيْ فِ الً !! املَّشايخَ واملُؤلِّ يْحِ بَدَ يًا بالتَّلْمِ تَفِ كْ مُ
يْحِ  ِ نَ التَّرصْ ةِ , مِ حَ اضِ ةِ الوَ بَارَ نِ العِ افِيَةِ عَ ةِ الكَ ارَ لِّ , وباإلشَ مِ كُ هْ ا عىل فَ دً تَمِ عْ مُ

نَ  مُ أيْ هَ فْ هُ يَ ْطِئ بأنَّ سِ «خمُ رَ بَطُ الفَ رْ عَ فِيْهِ , ف)٢(»مَ قَ ا وَ حُ مَ حِّ انِيَةٍ ـ إنْ , يُصَ ةٍ ثَ بْعَ يف طَ
أ رَ قْ مِ التَّنْبِيْهُ فِيْامَ يَ يْ رِ ئ الكَ ارِ كَ للقَ رِ وْ تُ انِيَةً ـ ولَ ةً ثَ رَّ َ مَ ا نَرشَ بْعِ مَ هُ اهللاُ لطَ قَ فَّ , وَ

يْمِ  حِ بْدُ الرَّ يلٍّ عَ لُ أبو عُ اضِ ايضِ الفَ اهلَا القَ ةٍ قَ لِمَ نْدَ كَ قَفَ عِ يُّ  لوَ مِ نِ اللَّخْ بنُ احلَسَ
نَةَ  َهُ اهللاُ ُ املُتَوىفَّ سَ محِ اينُّ رَ اميُّ البَيْسَ دِ )هـ ٥٩٦(الشَّ امَ ا إىل العِ هَ لَ سَ , وأرْ

بَهاينِّ  يْهِ , األصْ لَ هُ عَ كَ رَ تَدْ المٍ اسْ نْ كَ يْهِ مِ ا إلَ رُ فِيْهَ تَذِ عْ أيْتُ « :)٣(يَ تُبُ  :إينِّ رَ كْ هُ ال يَ أنَّ
ا انٌ كِتَابً هِ  إنْسَ مِ وْ هِ , يف يَ دِ الَ يف غَ نَ  :إالَّ قَ سَ انَ أحْ ا لكَ ذَ َ هَ ريِّ وْ غُ ا , لَ ذَ دَ كَ يْ وْ زِ ولَ

                                                       
اوي )١( ةُ  :الرَّ ائِشَ ثُ , عَ دِّ ا :املُحَ رَ رُ , قيالعِ دَ يَاءِ  :املَصْ جُ اإلحْ يْ ْرِ مُ , ختَ قْ ةُ أو الرَّ حَ فْ  :الصَّ

)٣/١٧٩(. 
ثِ  دِّ مِ املُحَ كْ ةُ حُ الصَ يْحِ  :خُ حِ الُ الصَّ جَ هُ رِ الُ جَ  .رِ

ةِ عىل اخلَطَأ )٢( اللَ لُ يف الدِّ مَ تَعْ سْ ثَلٌ يُ  .مَ
ةِ  )٣( حَ فْ َا يف الصَّ ثَ هبِ عَ بَقَ أكْ ) ٣٦(وبَ , وسَ ا الكِتَابِ ذَ نْ هَ نَةً مِ َ سَ نيْ ْسِ نْ مخَ ةً إىل , ثَرَ مِ بَ وْ نْسُ مَ

وا بَعُ نْ طَ دِ مَ امَ اءِ « :العِ بَ مَ األدَ جَ عْ ِ » مُ رصْ ةِ يف مِ َ بِريْ تُبِ الكَ نَ الكُ هُ مِ َ ريْ  .وغَ
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نُ  سَ تَحْ سْ انَ يُ لَ , لكَ انَ أفْضَ ا لكَ ذَ مَ هَ دِّ وْ قُ ا, ولَ ذَ كَ هَ رِ َلَ  أو تُ انَ أمجْ نْ , لكَ ا مِ ذَ وهَ
 ِ ظَمِ العِربَ ْ , أعْ صِ عىل مجُ تِيْالءِ النَّقْ لِيْلٌ عىل اسْ وَ دَ ِ وهُ ةِ البَرشَ  .»لَ

تُ أنَّ كِتَابَ املُؤلِّفِ  دْ جَ ي املُؤلِّفُ  :ووَ هُ أخِ امَّ دْ سَ انَ قَ ا, وإنْ كَ ً بِريْ ا كَ كِتَابً
هُ اهللاُ ظَ فِ عٍ « :حَ ضِ وْ نْ مَ ثَرِ مِ الَةً يف أكْ سَ ةً  ,»رِ يْحَ هُ نَصِ لَ عَ نَ , وجَ يْ ذِ انِهِ الَّ وَ اقُ إلخْ تُسَ
م هُ امَّ ?? :سَ َ نيْ فِ ؤلِّ  مُ

ا مِ  ذَ ثَايلوهَ نْ أمْ مٍ مِ وْ نْدَ قَ ازِ عِ ازِ , نَ املَجَ نَ املَجَ ا مِ ذَ ي هَ مِّ نَّا نُسَ ا كُ يْثُ مَ حَ
بُوالً  قْ عِي, مَ َ بالنَّصِّ الرشَّ كِنيْ سِّ تَمَ الحُ , مُ نَا الصَّ فُ لَ يْهِ سَ لَ انَ عَ ي كَ َ , الَّذِ نيْ افِضِ الرَّ

مِ  يْ رِ آنِ الكَ رْ صِّ بالقُ ازِ عىل األخَ جَ َ , للمَ مَ متَ غْ اءَ بِهِ رُ نْ شَ كِ مَ نْ , سُّ ا مِ ضً تَّى بَعْ وحَ
 َ نيْ مِ دَ ئِنَا األقْ لَامَ  .عُ

هُ  فُ ؤلِّ هُ مَ امَّ ي سَ ا الَّذِ ذَ ةً  :والكِتَابُ هَ الَ سَ ٌ , رِ بِريْ هُ كِتَابٌ كَ عَ أنَّ مَ مَ دَّ قَ امَ تَ , كَ
هُ  امَّ ةَ الكِتَابِ « :وسَ يَانَ تُ فِيْهِ »صِ دْ جَ دَ وَ َ  :, فقَ ةٌ بَنيْ حَ ارَ صَ هُ مُ ةِ األقْالمِ  أنَّ َلَ , محَ

ةً  نَاظَرَ ا مُ نُّهَ ي , ونَظُ َ أيْدِ تُ بَنيْ دْ ا, وال قَصَ بً لُوْ غْ الِبًا أو مَ َا غَ دْتُ هبِ , فَام أرَ امِ الكِرَ
اتِبًا  ا كَ نْهَ لَ (مِ يْتَهُ فَعَ ا!) ولَ بً تُوْ كْ  .»...أو مَ

نْ كِتَابِهِ  ىل مِ ةِ األوْ حَ فْ لِكَ يف الصَّ رَ ذَ كَ امَ ذَ هُ , كَ عَ أنَّ لِكَ  مَ بْلَ ذَ الَ قَ هِ « :قَ ذِ هَ فَ
ةِ  يْحَ لَمِ النَّصِ ا بقَ تُهَ قْ دْ سُ اتٌ كِتَابِيَّةٌ قَ دَ قَ , ونَ يَّةٌ لمِ اتٌ عِ نْ وَ .. .نَظَرَ اءِ واهللاُ مِ رَ

دِ  صْ  .»القَ
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ا هَ دَ عْ لْتُ بَ ِ  :وقُ ثِريْ ِ الكَ ثِريْ ئْتَ بالكَ دْ جِ قَ كَ , لَ نْدَ تَ بِامَ عِ حْ وَ كِتَابٌ , ونَصَ وهُ
اتِعٌ كُ  هُ مَ هُ , لُّ أنُ لَّ شَ لُ اهللاِ جَ وْ يْهِ قَ لَ بِقُ عَ نْطَ  É Ê Ë Ì Í Î z } :وال يَ

 .]٨٥: اإلرساء[
يْهِ  لَ بِقْ عَ نْطَ كِنْ أنْ يَ مْ لْ يُ اىل, بَ هُ وتَعَ بْحانَ هُ سُ لُ وْ  © ¨ § ¦ } :قَ

ª z  ]٧٦: يوسف[. 
يْ  دِ بَاينُّ بحَ يْخُ األلْ هُ الشَّ حَ حَّ لِكَ بِامَ صَ هُ لذَ ادُ هَ تِشْ انِ ال « :ثِ واسْ مَ وْ نْهُ مَ

انِ  بَعَ شْ ا :يَ نْهَ بَعُ مِ شْ يَا ال يَ نْ مٌ يف الدُّ وْ نْهُ , ومَ نْهُ بَعُ مِ شْ مِ ال يَ لْ مٌ يف العِ وْ نْهُ  .)١(»مَ
افِعيَّ  امَ الشَّ مَ اهللاُ اإلمَ حِ ا, ورَ رً عْ الَ شِ يْثُ قَ  :حَ

نِي كلَّام بَ هْ  أدَّ يلِ  أَراينِ  ــرُ ـالدّ قْ  نَقْصَ عَ
 

ـلـْامً از وإذا ما          يل زادينِ  دَدْت عِ هْ امً بِجَ  علْ
الَ إىل أنَّ  اخيِهِ ـ, ومَ شَ انِهِ ومُ وَ ادِ ـ إخْ تِقَ عَ إىل انْ جَ هُ اهللاُ رَ ظَ فِ َ أنَّ املُؤلِّفَ حَ ريْ غَ

امِ  دَ ةِ األقْ َلَ نْ محَ ا مِ ايَ قَ ا(بَ ايَ قَ م بَ لَهُ عَ هُ جَ ظْ أنَّ هِ , الحِ يْ دَ َ يَ ءٍ ممَّا بَنيْ وْ نَظَرَ إىل يشَ نْ  ولَ مِ
يَةَ  اشِ الِبَةَ الفَ ةَ الغَ ثْرَ م الكَ لَهُ ? جلَعَ وْ ) كِتَابَاتٍ ي ـ لَ َ ـ أخِ نيْ قِّ ِ ا حمُ َذَ م هبِ هُ ثَرُ وأكْ

                                                       
اهُ يف  كٍ الِ مَ  بنُ  سُ أنَ  :اويالرَّ  )١( وَ , ورَ نْهُ َ اهللاُ عَ يضِ تَبِ » حِ يْ ابِ صَ املَ  اةِ كَ شْ مِ «رَ بْعُ املَكْ ـ طَ

المي ـ اإل ِ «ويف , )٢٦٠( والرقم ةُ حَ فْ الصَّ سْ ريْ غِ عِ الصَّ يْحِ اجلَامِ حِ مِ » صَ قْ  .)٦٦٢٤(برَ
ثِ  دِّ مِ املُحَ كْ ةُ حُ الصَ حيْحٌ  :خُ  .صَ

هِ  حِ الَ إىل نُصْ ي مَ ا الَّذِ ذَ بْدِ اهللا, وهَ تَّبِعاً احلَاكِمَ أبا عَ ا, مُ مهُ َ ريْ هبي وغَ امَ الذَّ  .واإلمَ
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لِكَ  تَ بذَ صْ رَ ُم, حَ هتَ دْ نَ قَصَ يْ ذِ بَيِّنًا الَّ ا ومُ حً اضِ نْتَ وَ ةِ , وكُ َلَ نْ محَ م مِ هِ مِّ ومل تُسَ
م, األقْالمِ  هُ َ اهللاُ أقْالمَ رسَ تَ !كَ حْ ِم , وأرَ ةِ كِتَابَاهتِ اءَ نْ قِرَ ةَ مِ َافِظًا عىل , األمَّ حمُ

م ـ نْهُ ا مِ نَ أنَ وْ و أنْ ال أكُ جُ المي ـ وأرْ  !الكِتَابِ اإلسْ
الَ  مَّ قَ يْثُ « :ثُ نْ  حَ تْ مِ اءَ ةِ جَ يْحَ ي عىل , بَابِ النَّصِ ةِ ال تَلوِ َ حيْ رِ اتِ القَ وآهَ

 َ لِنيْ نَ اجلَاهِ دٍ مِ بِيْلِ واهللاُ اهلَادِي إىل سَ .. .أحَ اءِ السَّ  .»وَ
الً  ضِّ تَفَ الَ مُ , وقَ عَ جَ رَ ورَ تَمَ مَّ اسْ هِ « :ثُ ذِ انَ عىل النَّاظِرِ يف هَ نَا كَ نْ هُ ومِ

ةِ  الَ سَ فَ  )أو الكِتَابِ ( الرِّ غُضَّ الطَّرْ ا, ويَ هَ فَ ؤلِّ رَ مُ ذُ عْ  .إلخ.. .أنَّ يَ
ةٍ  ابِقَ ةِ سَ لَ وْ قُ عَ إىل مَ جَ هُ رَ َ أنَّ ريْ نْدَ أيب , غَ  :متَّامٍ الطَّائيعِ

هُ  امعَ عُ أسْ رَ قْ نْ تَ لُ مَ وْ قُ رِ  يَ لُ لآلخِ كَ األوَّ رَ مْ تَ  كَ
هُ  رَ أنَّ كِتَابَ كَ ا( وذَ هُ كِتَابً امَّ نَا سَ ةً , هُ الَ سَ دُ هللاِ, ال رِ اقاً  )واحلَمْ رَ انَ أوْ كَ

ةً  دَ وَّ سَ  .»إلخ... مُ
هُ  وْ الَ ال فُضَّ فُ يَةِ قَ دْ « :ويف احلَاشِ رَ قَ انَتْ فِكْ رشْ كَ نْذُ عَ ا الكِتَابِ مُ ذَ ةُ هَ

َ أو  نِنيْ ا تَ سِ ; حتَّى إذَ يْهِ النَّاظِرُ لَ عُ عَ قَ , ويَ دُ بِهِ اخلَاطِرُ ُوْ تُبُ ما جيَ نْتُ أكْ يْثُ كُ ; حَ دُ يْ زِ
عِ يف  وْ ُ تُ بالرشُّ اىل قُمْ نَ اهللا تَعَ ةُ مِ انَ تِ اإلعَ تَبَقَ , وسْ ةُ رَ كْ لَتِ الفِ تَمَ اكْ

اتِهِ  دَ وَّ سَ بْيِضْ ِمُ هِ  تَ ارِ رِ أفْكَ يْ رِ ْ هُ الكِتَابِ إلخ, .. .وحتَ جْ رَ وَ ظْهَ فَ املَبَاين, ويَ تَصِ رْ وتَ
ةِ  رَ اخِ اتِهِ الزَّ حَ فَ , وصَ ةِ رَ اهِ لِيَّاتِهِ الزَّ اىل أنْ عىل جَ و اهللاَ تَعَ عُ الَ ـ فَإينِّ أدْ امَ قَ , أو كَ

هُ  يِّضَ لَ قَ ا) لكِتَابِهِ ( يُ دً نِّي يَ ٌ مِ ريْ وَ خَ امً وأكْ , ملَنْ هُ لْ نِّي عِ فِّقُ  ...ثَرُ مِ وَ املَوَ واهللا هُ
 ُ  .»واملُعِنيْ
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نْ  قِل عَ ا ال يَ مَ الكِتَابَ إىل مَ مَّ قَسَّ الً  ٣٥(ثُ لِهِ , )فَصْ وْ لِكَ بقَ لَّ ذَ مَّ كُ  :وضَ
بْلِ « نْ قَ لِكَ  ومِ لِّ ذَ اينكُ وَ ألُ إخْ ةِ  :; فَإينِّ أسْ عَ يْ ِ َاةَ الرشَّ وين , محُ دُّ مُ أنْ يَ

ةِ  يْحَ  .»بالنَّصِ
تُ يف الكِتَابِ  دْ جَ مَّ وَ ؤلِّفٌ , ثُ ا مُ نْهَ نى عَ تَغْ سْ ةً ـ واهللا ـ ال يَ اتٍ قِيِّمَ مَ لُوْ عْ مَ

اءَ اهللاُ ـ م إنْ شَ نْهُ ا مِ هُ ـ وأنَ سَ مُ نَفْ ِ ْرتَ  !حيَ
يْهِ  لَ لْ عَ يْخُ  :بَ ي املُؤلِّفُ الشَّ يْهِ أخِ تَ إلَ فَ ا لَ تُبَهُ إىل مَ كْ عْد « :أنْ يَ ابُ بنُ سَ ذِيَ

 ْ امديُّ آلُ محَ انَ الغَ هُ  »دَ نْدَ قَفَ عِ ا وَ ال فِيْهِ مَ تَدِ سْ هُ مُ لِّ , نَظَرَ ةَ النَّظَرِ يف كُ ادَ عَ أنَّ إعَ مَ
ؤلَّفٍ  ةٍ , مُ رَّ وْ ألْفَ مَ ةً , ولَ دَ احِ ةً وَ رَّ ارئ بِهْ مَ دِ القَ دُّ رَ نْ تَ لَ مِ  .أفْضَ

* * * * * 
تُ  دْ تَفَ تَ نَظَري, واسْ فَ ا لَ تُ يف الكِتَابِ مَ دَ ةِ  وجَ قَ ِ وَ التَّنَبُّهُ إىل رسَ , وهُ نْهُ مِ

تُبِ  القَ هلُم, الكُ نَ ال خَ يْ ذِ نَ الَّ هُ , مِ لَ مِ تَعْ نْ اسْ ا لَ نِ , ولكِنْ أنَ ابَني مِ ا أصَ عَ مَ مَ
ةٍ  ثِريْ اءاتٍ كَ تِدَ ا, اعْ يَانً ا أحْ هَ لِّ تُبي كُ اتِ كُ بَعَ ةِ طَ قَ ِ نْ رسَ اءٌ مِ وَ ةُ , سَ قَ ِ ا رسَ يَانً وأحْ

لِ  وْ امَ ولَ , األُصُ ثْلَ نِّي مِ ا مِ بَاعً لِكَ ـ اتِّ لُوا ذَ عَ نَ فَ يْ ذِ ءَ الَّ امَ هِ أسْ ذِ تي هَ مَ دِّ قَ رَ يف مُ كُ نْ أذْ
يْخُ  ي املُؤلِّفُ الشَّ لَ أخِ مِ هُ اهللاُ :عَ ظَ فِ ابُ حَ  .ذيَ

 َ اهُ اهللاُ اخلَريْ زَ لِكَ جَ  :عىل غِالفِ كِتَابِهِ , لذَ
يْ « زِ وْ هُ وتَ بْعَ ادَ طَ تُ ملَنْ أرَ حْ مَ ا سَ اأنَ َّانً هُ جمَ  »عَ
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٧ 

لْمِ املُؤلِّفِ  لَّتْ عىل عِ وءاتٌ دَ رُ قْ هُ , ويف الكِتَابِ مَ ةِ « :وأنَّ وعي النَّظْرَ سُ وْ , »مَ
مِ  وْ لُ نَ العُ ةٍ مِ عَ وْ ْمُ لَعَ عىل جمَ يْثُ اطَّ ا, حَ يْهَ ْصِ ادُ حيُ كَ دَ , ال يَ دَّ , سَ هُ ثْلَ انَ مِ نْ كَ إالَّ مَ

اهُ  طَ  .اهللاُ خُ
هُ  رَ كَ ا ذَ لِكَ مَ نْ ذَ ا ومِ يْهَ لَ عَ عَ ا واطَّلَ هَ َ نْ بَارشَ ا إالَّ مَ هَ فُ رِ عْ سَ ال يَ ارِ نْ فَهَ , عَ

اتِ  حَ فَ امَ يف الصَّ امل ) ٧١(كَ فِيْقَ سَ ادَ رَ شَ دَ رَ َمَّ تَاذَ حمُ قَ األسْ يْ دِ رَ الصَّ كَ ا ذَ مَ نْدَ عِ
 َ رصْ اطِنَ يف مِ لَ القَ يصِ األصْ مْ َتِهِ , احلِ محْ هُ اهللاُ برَ دَ مَّ غَ  .تَ

رَ  كَ مَّ ذَ سَ  ثُ رَ هْ ي فَ كِي الَّذِ رْ بْدَ اهللا بنَ تُ رَ عَ تُوْ كْ ةَ الدِّ مَ الَّ نَا العَ قَ يْ دِ بَنَا وصَ احِ صَ
 .»املُغْني« :كِتَابَ 

سَ  رَ هْ دْ فَ هُ قَ رْ أنَّ كُ ذْ ايفا«ومل يَ عَ أنَّني » لكَ ثًا ـ مَ يْ دِ رَ حَ دَ هُ صَ ةَ ـ ألنَّ امَ دَ البنِ قُ
ةِ  عَ بَ ةٍ يف أرْ رَّ لِ مَ تُهُ ألوَّ بَعْ اتٍ طَ َلَّدَ اتٍ , جمُ َلَّدَ ةِ جمُ بْعَ هُ بسَ لَ عَ تُورَ جَ كْ  .ولكِنَّ الدِّ

ابِ  هَّ بْدِ الوَ دِ بنِ عَ المِ حمَمَّ يْخِ اإلسْ تُبِ شَ سَ كُ ارِ رَ فَهَ كَ رِ «و, وذَ رَ الدُّ
ِيَّةِ  ن ةِ الثَّانِيَةِ » السَّ رَّ ا للمَ تُهَ بَعْ تِي طَ ةِ يف, الَّ دِيَّ وْ عُ تَاءِ السُّ ارِ اإلفْ ابِ دَ سَ يْخِ حلِ دِ الشَّ هْ  عَ

َهُ اهللا محِ يْمِ رَ اهِ رَ دِ بنِ إبْ  .حمَمَّ
ت يف  سَ رِ هْ تِي فُ اتِ الَّ فَ نَ املُؤلَّ لِكَ مِ َ ذَ ريْ المي«وغَ تَبِ اإلسْ ُ » املَكْ تَربَ عْ ي يُ الَّذِ

امِ  ِ يف بِالدِ الشَّ رِ النَّرشْ وْ عِ دُ سَ نْ أوْ تُبِ , مِ سِ الكُ رِ ا يف فِهْ مً تِامَ ني , اهْ بِعَ دْ تَ دٌ وقَ دَ عَ
تَبَاتِ  نَ املَكْ َ , مِ املِنيْ بِّ العَ دُ هللاِ رَ  .واحلَمْ

يْدَ  تَفِ سْ و أنْ يَ جُ هُ ( وإىل اهللا نَرْ انُ وَ حَ ) إخْ امَ َ وسَ , وبام نَرشَ تَبَ املُؤلِّفُ بِامَ كَ
 ِ  .بالنَّرشْ
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يْخِ  ي الشَّ مُ ألخِ دِّ تِهِ  :وإينِّ أُقَ عَ وْ سُ وْ مَ يف مَ دَّ ا قَ رَ عىل مَ كْ ابِ الشُّ هِ ذِيَ ذِ , هَ
ا نْهَ تُ مِ دْ تَفَ تِي اسْ ةِ الَّ ابِقَ تُبِهِ السَّ اتِ , وعىل كُ فَ هُ املُؤلَّ دَ لَ اهِ يْشَ وأُشَ أنْ أعِ وأمْيل بَ

ةَ  يْدَ ةَ واملُفِ ةَ النَّافِعَ َ ثِريْ  .الكَ
تِشَ  ا انْ هَ ادَ , وزَ كَ اهللاُ بِهِ ارَ اتِهِ بَ فَ ؤلَّ ءَ مُ امَ رَ أسْ كَ ةِ ذَ َ ريْ ةِ األخِ حَ فْ مَّ يف الصَّ اثُ , ارً

اتِهِ  فَ ؤلَّ رَ مُ كُ دْتُ أنْ أذْ وْ أرَ اتٍ , ولَ يْقَ قِ ْ نْ حتَ َ مِ ا نَرشَ نْ , ومَ عَ مِ سَ تَاجَ إىل كِتَابٍ أوْ ألحْ
 .كِتَابِهِ 

اتِهِ  فَ ؤلَّ ِيْعِ مُ لِ عىل مجَ وْ نَ احلُصُ نَ مِ َكَّ و اهللاَ أنْ أمتَ جُ  :وأرْ
الً  ا :أوَّ نْهَ يْدَ مِ تَفِ ا, وأسْ يْهَ لَ  .ألطَّلِعَ عَ
انيو تَبَتي :اً ثَ كْ لَ مَ خُ دِ , لتَدْ ْتَ يَ عُ حتَ ضَ ا تُوْ فً قْ اءَ اهللاُ ـ وَ ونُ ـ إنْ شَ تَكُ تِي سَ الَّ

 َ قُ احلَرصْ وْ فُ َا تَ اهتُ عَ بُوْ طْ , ومَ َ نيْ سِ ارِ َ , الدَّ رشَ دَ عَ تْ األحَ زَ اوَ َ دْ جتَ قَ َا فَ ْطُوطَاهتُ ا خمَ وأمَّ
طٍ  ْطُوْ  .ألْفَ خمَ

ي ذِ  :ثالثاً و مُ أخِ لَ اسْ خُ دْ اأنْ يَ هَ سِ ارِ امديِّ يف فَهَ ابِ الغَ  .يَ
ألُ  ي  :واهللاَ أسْ فِّقَ أخِ وَ الدِي ( أنْ يُ رِ أوْ مُ وَ بعُ ي هُ ِ ) الَّذِ ريْ هُ , للخَ تُبَ لَ كْ ويَ
ادَ  دَ احَ والسَّ  .النَّجَ

 َ املِنيْ بِّ العَ دُ هللاِ رَ ا أنِ احلَمْ انَ وَ عْ رُ دَ  .وآخِ
 
 
 

يْشُ  اوِ ٌ الشَّ ريْ هِ  زُ
 )ه١/١/١٤٣٢(


