
 (5   (    سلسلة احذر أيها السلفي   

 أمحــد بن عمــــر  بازمـــول: إعــداد  

 : احذر أيها السلفي 

 واألقوال املعارضة للحديث تطوى وال تروى، ال يكن همك نصر القائل وقولهالعامل يصيب وخيطئ؛ ف

ِإَذا َحَكَم احلَاِكُم َفاْجتَ َهَد ُثَّ َأَصاَب فَ َلُه َأْجَراِن، َوِإَذا َحَكَم َفاْجتَ َهَد ُثَّ :"رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص  قال

 .( )"َأْخطََأ فَ َلُه َأْجر  
ليس من الناس أحد بعد رسول هللا إال وقد أخذ من قوله وترك لقول غريه :"قال الشافعي و 

 . ( )"ن يرد لقول أحد غريهمن أصحاب رسول هللا، وال جيوز يف قول رسول هللا أ

ن أئمة اإلسالم اجملتمع عليهم إمنا قصدوا اتباع ما ظهر هلم من احلق وسنة رسول أ:"ومعلوم 
، ُث حدث بعدهم من كان قصده أن تكون كلمة فالن يكن هلم قصد يف غري ذلك مهنع هللا يضر هللا ملسو هيلع هللا ىلص، مل

 .( )"ومل يكن ذلك قصد أولئك املتقدمني وفالن هي العليا،
 هللا بعث الذي احلق ترك جيز مل قوله خبالف احلق عرف إذا:"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية و 

 .( )"والسنة الكتاب وهو هللا عند من املنزل الشرع هو وذلك اخللق من أحد لقول رسوله به
إن كنا قد حذران زلة العامل وقيل :"قال ابن قيم اجلوزية  واألقوال الضعيفة تطوى وال تروى؛

إهنا من أخوف ما خياف علينا، وأمران مع ذلك أن ال نرجع عنه، فالواجب على من شرح هللا : لنا
صدره لإلسالم إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض األئمة أن ال حيكيها ملن يتقلدها، بل يسكت عن 

 .( )"قف يف قبوهلايقن صحتها، وإال تو ذكرها إن ت

 : العجب و 
 .ملسو هيلع هللا ىلصال تتقدم على املشايخ وهو يتقدم على سنة الرسول : ممن يقول  -
 . ملسو هيلع هللا ىلص وهو يدع قول الرسولالعامل تنقص له، ل و عدم األخذ بق: ممن يقول و  -
قول النيب يقدم أقوال العلماء على أقوال العلماء معتربة حمرتمة، وهو : وممن يقول  -

 . ملسو هيلع هللا ىلص وال يعترب به
                                                             

 .هنع هللا يضر َعْمِرو ْبِن الَعاصِ من حديث ( 1 2 رقم)، ومسلم يف الصحيح (   2رقم)صحيح أخرجه البخاري يف ال ( )
 (.8 1-2 1/ 8) اختالف احلديث: انظر(  )
 (.01 / 1)فتح الباري البن رجب  ( )
 .(11 /  ) الفتاوى جمموع(  )
 .(    / )الم املوقعني عن رب العاملني إع(  )


