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 منهج التدقيق عند علمائنا.

 . -حفظه هللا–الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان 
، فكلماهتم وحروفهم ومنهجهم كثريًا  ءأهنم يدقّقون يف األشيا -رمحهم هللا-منهج علمائنا 

 التدقيق.ا فيه

يدقق يف كل حياتو، يف كل حياتو عنده دقة،  -رمحو هللا تعاىل-حىت رأيت شيخنا األلباين 
 وعنده فهم. 

عن أنس  صلى هللا عليو وسلـمولذا الذي يدقق يف كالم الناس ال يعتذر، وميتثل قول النيب 
 .٧٦ٕٔىـ(، صحيح اجلامع  ٢ٕٓٔ )األلباين : إايكم وما يُعتَذر منو.هنع هللا يضر قال

الذي يدقق يف كالم الناس يكون واضحاً، وصرحياً مع املوالف ومع املخالف، يتكلم كالماً 
 صرحياً وواضحاً، وتكون حياتو ىنيئًة مريئة، ال يقبل االعتذار. 

أّما اّلذي يكذب ويُدلس ويُلبس، فهذه آفة كبرية يف كثرٍي من طلبة العلم، وإىل هللا 
 املشتكى. 

يتكّلم بكالٍم يقول  -املعاريض-أرى يف التالميذ أهنم يتوّسعون يف خ قبل أن شايرأيت يف امل
فالٌن قال عنك، ويقول أان ما قلت، ىو يتكلم كالماً يف املعاريض، اتركاً فسحًة لنفسو 

 للهروب. 

فطالب العلم فضاًل عن الشيخ، فضالً عن املدّرس، ينبغي أن يكون منهجو التدقيق يف 
 النقل. 

 منها، دعك منها، ال تتكلمها، أرِح نْفسك.الكلمة اليت تعتذر 
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 ولذا ما سِلَم إال ساكت. ال تتعّجل، ال تتهّور، ال تتمادى، ال تُغايل. 

وجدت آفًة عند كثرٍي من املشايخ اليوم، وىي الغلّو يف املشايخ، الغلّو يف الناس، الغلّو يف 
 من تكره ابلقدح، والغلّو يف من متدح ابلرفع، وىذا خطأ. 

لو ال يف َمْن حتب وال يف َمْن تكره، كن على اجلادة، كن إنساانً متماسكاً رزيناً ىّيناً ال تغ
 لّيناً، وإاّيك أن تعتذَر من أحد، وابق على حالك أبْن حتفظ لسانك. 

وإذا ما حفظت لسانك فأنت مضطر لالعتذار، ومضطر للتْورية، وقد تضطر أحياانً 
 للكذب الصريح. 

جاء إىل املدينة يقول: الشيخ حيدثين أخواننا يف املدينة، قال ملّا  واحد من ىذه البالد،
قبوري، يذىب إىل القبور، ويتوسل هبم، ويطوف حوهلم،  -عبيدة أيب-مشهور بن حسن 

 ويذبح هلم. 

 قلت: أعوذ ابهلل. فأرسلت إليو. 

نتقل إىل مّكة، ألين ا اجحج، وأان يف املدينة قبل أن فقال: أان ما تكلمت عنك إال وأان يف
إذا وقفت يف عَرفة يف مكة فإن هللا يغفر الذنوب مجيعا، وابلتايل أان مهما كذبت على 

 الشيوخ فهذا أمر ال حرج فيو. 

برأ إىل هللا من ىذا، لكيّن أتصّدق حبّقي عليو، وأان مسامٌح لو، وىذه املساحمة وهللا افقلت: 
 اً. ما خرجت مين إال بعد أْن جاىدت نفسي كثري 

ن طلبة فضالً ع ،فضالً عن املبتدئني ،وىذا مَثٌل ِمن بالاي لألسف قد جتدىا عند املتقّدمني
 .العلم غري املتمّكنني بعد
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 مكانكم متابعتنا من خالل :إبخبدمة الدرر احلسان للتواصل 
  

 املوقع الرمسي للشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ) يبث من خاللو الدروس ( – 1

http://meshhoor.com/ 

 

 صفحتنا على الفيس بوك : – 2

https://www.facebook.com/meshhoor/ 

 

 قناتنا على التيلغرام : -  3

http://t.me/meshhoor 

 

 ىذه األرقام : خدمة الواتس اب للرجال من خالل – 4

 

 للرجال {  776757052 962 00 }

 للنساء {12029136892+ }
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