
 (6   (   سلسلة احذر أيها السلفي   

 أمحــد بن عمــــر  بازمـــول: إعــداد  

 : احذر أيها السلفي 

 وإلغاء لقوهلمإهدار العلماء ليس يف العمل بالسنة وترك قول 

َوال اْلعلَماء وإلغائها:"قال ابن قيم اجلوزية  َأن :  اْلفرق َبني ََتْرِيد ُمَتابَعة اْلَمْعُصوم وإهدار َأق ْ
ا من َكاَن بل تنظر ِف ِصَحة ََتْرِيد اْلُمَتابَ َعة َأن ََل تقدم على َما َجاَء ِبِه َقول أحد َوََل رَْأيه َكائِن  

اا تيني َل   م تعدل َعنُه َوَلو االف  من َبني احلَِديث َأوَل   ََِِ ظِي ا  ََ  ُُ ََِِاا َص َّ  َل  ظظر  ِف َمْعَنا  
ن تتفق اْْلمة على ُُمَالَفة َما َجاَء ِبِه ظييها بل ََل بُد َأن يكون ِف اْْلمة اْلمشرق اْلمغرب ومعاا هللا أَ 

ة على هللا َوَرُسوله بل أاهب ِإََل الن ص َوََل  ََََل َْتَعل جهل  ابلقائل ِبِه حج  من َقاَل ِبِه َوَلو  م تعلمه 
َلْي  َهَذا َمَع حفظ َمَراِتب اْلعلَماء ومواَلهتم ا َوَلِكن  م يصل إِ تضعف َواْعَلم أَظه قد َقاَل ِبِه َقاِئل قطع  

واعتقاد حرمتهم وأماظتهم واجتهادهم ِف حفظ الّدين َوَضيطه َهم دائرون َبني اْْلجر واْلجرين 
َهة اظه اْعلَ  َها ِبُشي ْ ُهم َعَلي ْ م هبَا َواْلَمْغِفَرة َوَلِكن ََل يُوجب َهَذا إهدار النُُّصوص َوتَ ْقِدمي َقول اْلَواِحد ِمن ْ

ََمن عرض  ََمن اهب ِإََل الن ص أعلم ِبِه ِمْن  ََ َهَل واَقته ِإن كنت َصاِدقا  ََِِن َكاَن َكَذِل   ِمْن  
َواهلم َو م يهضم  َها َما َاالف الن ص  م يهدر َأق ْ َوال اْلعلَماء على النُُّصوص ووزهنا هبَا َوَاالف ِمن ْ َأق ْ

ظ  ُهم كلهم أ ََِِ مروا بذل  َمتيعهم َحق ا من امتثل َما أوصوا ِبِه ََل من االفهم جاظيهم بل اْقتدى هبم 
َِِه أسهل من ُمالفتهم ِف اْلَقاِعَدة اْلُكلية ال ِِت أمروا ودعوا  َخَلَهم ِف الَقْول ال ِذي َجاَء الن ص ِبََِل

َواهلم َومن ُهَنا يتَ يَ ني  اْلفرق َبني ت َ  َها من تَ ْقِدمي الن ص على َأق ْ ْقِليد اْلَعا م ِف كل َما َقاَل َوَبني ِإَلي ْ
َِيِه َوََل طلب لدليله من  ََاْْلول َيَُْاذ قَ ْوله من غري ظظر  اَِلْسِتَعاظَة بفهمه واَلستضاءة بِنور علمه 
اْلكتاب َوالّسنة بل ََيَْعل َاِل  كاحليل ال ِذي يلقيه ِف ُعنُقه يقلدُ ِبِه َولَذِل  مسى تقليدا ِبََِلف َما 

ظ ُه َيعلهم اسْ  ََِِ تَ َعاَن بفهمه واستضاء بِنور علمه ِف اْلُوُصول ِإََل الر ُسول صلَوا  هللا َوَسََلمه َعَلْيِه 

ََِِاا وصل ِإَلْيِه اْستغىن بدَللت ِليل اْلول  ِليل ِإََل الد   .( )"ه َعن اَِلْسِتْدََلل ِبَغرْيُِِ ِبَْنزَِلة الد 

ااتلف عاملان عا م عندُ الدليل وعا م ليس معه دليل إاا  إاا:"وقال الشيخ ربيع املدالي 
ضت الدليل َأظت راَض ل. ذ  ابلدليل َأظت احتكمت إَل هللاأا لحق والدليل، وهذا أمر وإاا َر

 . ( )"اطري جدا  

                                                             

 .(62 )الروح (  )
 .(4 2)اجملموع الرائق (  )


