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 : احذر أيها السلفي 

 ؛ فقول العامل يستدل له وال يستدل بهالسنة وحي من اهلل فال تغرت بكثرة القائلني

  .( )"ليس الدين الرأي ولكنه السمع:"قال عطاء 
كان جربيل ينزل على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلسنة كما ينزل عليه :"قال حسان بن عطية و 

 .( )"ابلقرآن ويعلمه إايها كما يعلمه القرآن
احلديث إذا رواه الثقات عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فذلك ثبوته، وأن ال نعول :"قال الشافعي و 

وال يرد ألن عمل بعض أصحاب رسول  على احلديث ليثبت أن وافقه بعض أصحاب رسول هللا،
 اخالهه  ألنه صأصحاب رسول هللا واسمسلم ن كلم  حاجة إ ى أرر رسول هللا، وعليم  اتباعه، هللا عمًل 
ا خالهه رن أقاويلم  يوهن ا رن أقاويلم  تبع را روي عنه ووافقه رزيد قوله شدة، وال شيئً ال أن شيئً 

ليس هكذا قول بشر غري رسول اتباعه عليم  وعلى الناس، و را روى عنه الثقة  ألن قوله اسمهروض 

 . ( )"هللا

إذا ثَ َبَت عن رسول هللا الشيُء فمو اللزم جلميع َرْن َعَرَفُه، ال يُ َقو ِّيه :"وقال أيًضا رمحه هللا 
ُنه شيٌء غريه، بل الهْرُض الذي على الناس ات ِّباعه، ومل جيعل هللُا ألَِّ  َحدم رعه أْرًرا اخال  وال يُوهِّ

 .( )"أْرَرهُ 

ا ََتْرِّيد اْلُمَتابَ َعة َأن اَل تقدم على َرا َجاَء بِّهِّ َقول أحد َواَل رَْأيه َكائِّنً  :"قال ابن قي  اجلوزية 
َحة احلَدِّيث َأواًل  نًِّيا فَِِّذا تب ن َلك مل تعدرن َكاَن بل تنظر ِفِّ صِّ ََ ل  فَِِّذا َص َّ  َلك نظرت ِفِّ َرْعَناُه 

َعنُه َوَلو خالهك رن َب ن اْلمشرق اْلمغرب ورعاذ هللا َأن تتهق اأْلرة على ُُمَالَهة َرا َجاَء بِّهِّ نبيما بل 
اَل بُد َأن يكون ِفِّ اأْلرة رن َقاَل بِّهِّ َوَلو مل تعلمه َفَل َْتَعل جملك ابلقائل بِّهِّ حج ة على هللا َوَرُسوله 

 ".ا َوَلكِّن مل يصل إَِّلْيكاْعَل  أَنه قد َقاَل بِّهِّ َقائِّل قطعً بل أذهب إِّ َى الن ص َواَل تضع  وَ 
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