
 

 

 

 بطعنه فه علماه العلهه
 

 أئمة فً والتجرٌح الطعن وخطبه محاضراته فً إبراهٌم عدنان اعتاد

 .والنظر الفقه أهل واألثر الحدٌث أهل السلف

 

 ، علموه به وعملوا العلم ورثوا ، األنبٌاء ورثة هم العلماء أن شك وال

 .حملوه الذي بالعلم طعن بهم والطعن

 

 هللا حارب فقد حاربهم وَمن ، هللا أولٌاء وهم

 

 هللا رسول قال: قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن ،  الحدٌث فً جاء كما

( بالحرب آذنته فقد ولٌاًا  لً عادي من: قال هللا إن) والسالم الصالة علٌه

 (٦٥٠٢)البخاري رواه

 

 (:١١/٤٣٠)الفتح فً حجر ابن الحافظ قال

 

 طاعته على المواظب باهلل العالم هللا بولً المراد( ولٌاًا  لً عادي من) قوله

 تقع إنما المعاداة ألن ٌعادٌه أحد وجود استشكل وقد ، عبادته فً المخلص

 بأن وأُجٌب ، علٌه ٌجهل عمن والصفح الحلم الولً شأن ومن الجانبٌن من

 بغض تقع قد بل مثالًا  الدنٌوٌة والمعاملة الخصومة فً تنحصر لم المعاداة



 بغضه فً والمبتدع ، بكر ألبً بغضه فً كالرافضً التعصب عن ٌنشأ

 اهـ.الجانٌن من المعاداة فتقع للسنً

 

 :البدع أهل عالمة العلماء بغض- 

 

 الزٌغ أهل عالمات من عالمة ، السلف بعلماء الطعن أن المعلوم من

 وأثنوا بالبدع وتمسكوا بأهلها وطعنوا السنن عن أعرضوا الذٌن ، واألهواء

 .أهلها على

 

 إن: قال رجالًا  إن: رجل له وقال أحمد سمعت: الترمذي إسماعٌل أبو قال

 .زندٌق هذا: أحمد فقال ، سوء قوم الحدٌث أصحاب

 

 (٢/٤٠-مفلح البن الشرعٌة اآلداب)

 

 .األثر أهل فً الوقٌعة البدع أهل عالمة: الرازي حاتم أبو اإلمام وقال

 

 (٢/١٧٩-لالكائً االعتقاد أصول شرح)

 

 وعالمات(: ٢٩٩)السلف عقٌدة فً النٌسابوري عثمان أبو اإلمام وقال

 لحملة معاداتهم شدة وعالماتهم آٌاتهم وأظهر بادٌة ظاهرة أهلها على البدع

 حشوٌة: إٌاهم وتسمٌتهم لهم واحتقارهم والسالم الصالة علٌه النبً أخبار

 الصالة علٌه هللا رسول أخبار فً منهم اعتقاداًا  ، ومشبهة وظاهرٌة وجهلة

 نتائج من ، إلٌهم الشٌطان ٌلقٌه ما العلم وأن العلم عن بمعزل أنها والسالم



 من الخالٌة قلوبهم وهواجس المظلمة صدورهم ووساوس ، الفاسدة عقولهم

 اهـ.الباطلة الداحضة شبههم بل وحججهم العاطلة الخٌر

 

 :السنة أهل عالمة العلماء حب- 

 

 ، وتوقٌرهم علٌهم والترحم السنة أهل لعلماء حبهم السنة أهل عالمة

 خطأ منهم وقع إذا لهم واالعتذار ، قدرهم ومعرفة ، بفضلهم واالعتراف

 .زلل أو

 

 صغٌرنا ٌرحم لم من منا لٌس) مرفوعاًا  عنه هللا رضً عباس ابن عن

 (حقه لعالمنا وٌعرف المنكر عن وٌنه بالمعروف وٌأمر كبٌرنا وٌوقر

 

 (١٩١٣)حبان ابن وصححه( ١٩٨٦)والترمذي( ١/٢٥٧)أحمد رواه

 

( ٢/٢٠٧)أحمد رواه ، عمرو بن عبدهللا عن شاهد وله

 وصححه(١٩٨٥)والترمذي

 

( ٥/٣٢٣)أحمد رواه ، الصامت بن عبادة عن آخر شاهد وله

 (١/١٢٢)والحاكم

 

 الشٌبة وذو العالم: أربعة ٌوقر أن السنة من) هللا رحمه طاوس قال

  (والوالد والسلطان

 



 (١٣/٤٣)السنة شرح فً البغوي ذكره

 

 وإحدى(: ٣٠٧)السلف عقٌدة فً النٌسابوري عثمان أبو اإلمام وقال

 اهـ.وأولٌائها وأنصارها وعلمائها السنة ألئمة حبهم : السنة أهل عالمات

 

 :بالسلف ٌطعن لمن كرامة ال- 

 

 وال ٌهجر ، السنة أهل علماء فً والطعن واللعن السب عنه ثبت من

 .له كرامة وال لكالمه ٌسمع وال علم عنه ٌؤخذ وال ٌجالس

 

 ٌسب فإنه ثابت بن عمرو عن تحدثوا ال: المبارك بن عبدهللا اإلمام قال

 .السلف

 

 (٢/٢٧٨)الرجال ومعرفة العلل فً أحمد رواه

 

 

 

:هكتبن

 بده به ملبه اببدهه

 هـ١٤٣٦/٦/٣٠


