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 أمحــد بن عمــــر  بازمـــول: إعــداد  

 : احذر أيها السلفي 

 .عن سواء السبيل حرفوتن؛ فُتْغلب، بعقلك ال تعارض احلق

من كان قصده اجلدال والقيل والقال واملكابرة مل يزده :"قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 ". السبيلا عن سواء التطويل إال خروج  

 (4/7)جمموع الفتاوى 
أي فليس قصده نصرة احلق، " من كان قصده اجلدال والقيل والقال واملكابرة"قوله 

والتسليم لألدلة، بل قصده نصرة رأيه وهواه، وحماولة التطاول على خصمه أبي حجة ولو كانت 
  !!!واهية 

ك غري السبيل الشرعي؛ ألنه سل" ا عن سواء السبيلمل يزده التطويل إال خروج  "قوله و 
ولو كان يريد احلق لكفاه !! وألنه إمنا أطال معارضة للدليل وعدم التسليم له ! فاحنرف عن الطريق 

 !يعارض األدلة بعقله وهواه فخرج عن السبيل ولكن ! دليل واحد 
 . وإذا مل يقبل الدليل النقلي الثابت فلو أتيت له بكل دليل عقلي مل يقبله من ابب أوىل 

ليكن من قصد من تكلم يف السنة اتباعها وقبوهلا ال مغالبة :"ما أمجل ما قاله السجزي و 
 ... اخلصوم، فإنه يعان بذلك عليهم، وإذا أراد املغالبة رمبا غلب

هللا الرجل يكون عاملا  ابلسنة جيادل قلت ملالك بن أنس اي أاب عبد:  قال اهليثم بن مجيل
 ."خيرب ابلسنة فإن قبلت منه وإال أمسك . ال:" قال ؟  عليها

:  اي أاب عبدهللا:  رمحه هللا قلت ألمحد بن حنبل العباس بن غالب اهلمداين الوراق وقال
ال تنصب :" ؟ فقال أكون يف اجمللس ليس فيه من يعرف السنة غريي فيتكلم مبتدع فيه أرد عليه

  ."اا أراك إال خماصم  م: القول، فقالفأعدت عليه . أخرب ابلسنة وال ختاصم: نفسك هلذا، قال
 (466-464)إىل أهل زبيد  رسالة السجزي

، اجملالسة للمناصحة فتح ابب الفائدة:" رمحه هللا يقول الربهباري مسعت:" وقال ابن بطة
  ".واجملالسة للمناظرة غلق ابب الفائدة

ومبا ، وحتمل أمورك كلها عليه ، ترج  إليهوحسبك هبذه الكلمة أصال  : قال ابن بطة 
 ".وتنأى عنه، ا أتنف منهوسوء مذاهبهم عار  ، حكيته لك من أفعال املناظرين

 (58/15)للذهيب سري أعالم النبالء : وانظر .(2/845)اإلابنة الكربى 


