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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ٤وقفات مع نقض الدكتور اهلواري لرسالة النصيحة السلفية ج

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم. 

  الدكتور   رد  عىل  واملالحظات  الوقفات،  من  عدد  معنا  تقدم  فقد:  بعد  أما      

  الدكتور  للشيخ(  السلفية  النصيحة)   رسالة  عىل  -اهلل  وفقه-  اهلواري  حسن

 .-وفقه اهلل-يز الريس عبدالعز

 : الثامنة الوقفة   

 : -وفقه اهلل-قال الدكتور اهلواري 

)فإن منهج السلف يف اغتفار سيئات أهل العلم وزالهتم لغلبة حاهلم ال أظنه  

 خيفى عليه.  

 انظر ما قاله الذهبي عن قتادة وأمثاله: 

َن  ُقد  "( يف ترمجة قتادة:  ٢٧٠/٥قال الذهبي يف سري أعالم النبالء )  ي  ِ َوُة املفِّسر

الَقَدَر   َيَرى  َوَكاَن   ، َ ثِْي  َو    - َواملَُحدر الَعف  اهللَ  َأُل  يِف   - َنس  َأَحٌد  َتوقََّف  َفََم  َهَذا،  َومَع 

ي َم  
ظِ ُد ِِبَا َتع  َتلبََّس بِبدَعٍة ُيِري  َثاَله ِِمَّن   ُذُر َأم  ِصدِقه، َوَعَداَلتِه، َوِحفظِه، َوَلَعلَّ اهللَ َيع 

َعُل،    الَباِري َأُل َعَمَّ َيف  ي ٌف بِِعَباِده، َوالَ ُيس 
َعُه، َواهللُ َحَكٌم َعدٌل َلطِ َوَتنِزهَيه، َوَبَذَل ِوس 

َسَع ِعل ُمه، َوَظهَ  ، َواتَّ يِه لِل حقر رر ِم إَِذا َكُثَر َصَواُبه، َوُعلَِم ََتَ ِة الِعل  مَّ
َ ِمن  َأئِ ري 

َر ُثمَّ إِنَّ الَكبِ



٢ 

ُحُه َوَننَسى  َذَكاُؤُه، َوُعِرَف   ُه َوَنطر  ل  َفُر َلُه َزهللَُُ، َوالَ ُنِضلر َباُعه، ُيغ  َصاَلُحه َوَوَرُعه َواتر

 اهـ.  "ََمَاِسنَه. َنَعم، َوالَ َنقَتِدي بِِه يِف بِدَعتِه َوَخَطئِه، َوَنرُجو َلُه التَّوَبَة ِمن  َذلَِك 

 هذه طريقة أئمة العلم والورع.   

 ن هذا العدل؟  فأين منهج أهل التجريح م 

وهل يف شيوخ أنصار السنة من يرى القدر أو يعتقد خالف عقيدة السلف؟. (  

 انتهى. 

 : املالحظات  من عدد عليه الكالم  وهذا      

  عليه  خيفى  ال  أنه  الريس؛  بالشيخ  ظنه   يف اهلواري  الدكتور أحسن  قد :  أواًل     

قد يصعب إطالق   املقابل  يف  ولكن  العلم،  أهل  أخطاء  مع  التعامل  يف   السلف  منهج

 نفس الوصف عىل الدكتور اهلواري. 

البدع   مع  التعامل  السنة يف  أهل  الدكتور أصول  ِبا  يعرض  التي  الطريقة  فإن 

وأهلها، واعتَمده عىل النقوالت غري املحققة عن بعض أهل العلم؛ ينم عن خلط 

واضح يشوبه يشء من التلبيس، لعل الدكتور مل يقصده إال أنه واقع لألسف كَم 

 سيأيت بيانه. 
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 الدين   شمس  العالمة  كالم  من  الدكتور  أورده  الذي  النقل  هذا:  ثانًيا      

 الذي   -القدر يف-  قتادة  قول الدكتور  يبْي  ومل   ظاهر،  إمجال  فيه   - اهلل  رمحه-  الذهبي 

 : كان هل العلم،  أهل  له  اغتفره

  قتادة  براءة  يف  شك  ال  وهذا  السنة؟  أهل  كفرهم  الذين  الغالة  القدرية  قول   

 نه يف عدة روايات. م

  العلم   أهل  حكم  والذين  بالعلم،  املقرين  القدرية  قول  موافًقا  قوله  كان  أم   

 وابتداعهم؟  بضالهلم

  قواًل   أو  واجلَمعة،   السنة   أهل   من   خيرجه   ال  فرع  يف  اجتهادياً   قواًل   كان   أم   

 صحيًحا؟  معنى  حيتمل

االستدالل    له  استقام  ملا  التساؤالت؛   هذه  عن  اهلواري  الدكتور  أجاب  ولو     

 : بكالم العالمة الذهبي عىل كل حال واحتَمل ملا ييل

 : األول االحتَمل    

السدويس   دعامة  بن  قتادة  اجلليل  التابعي  قول  يكون  اهلل-أن  هذه    -رمحه  يف 

به.   قال  يبدعوا من  السنة ومل  أهل  احتمله  أو هو ِما  الصحة،  له وجه من  املسألة 

 الرجل من أهل السنة.  باعتبارها مسألة يف فرع ال خيرج به 

 . -رمحه اهلل-وإىل ذلك أشار شيخ اإلسالم ابن تيميه  
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 :الفتاوى جمموع  يف قال        

َثنَا ُيوُنُس َعن  شيبان َعن  قتادة:  " َر َفَهَدى }َوَقاَل عبد بن محيد: َحدَّ اَل    "َقاَل:    {َقدَّ

ِصَيٍة َقطُّ َواَل  َرَه اهللَ َعب ًدا َعىَل َمع  ن   َوَاهللَِّ َما َأك 
 َعىَل َضاَلَلٍة َواَل َرِضَيَها َلُه َواَل َأَمَرُه َوَلكِ

ِصَيتِِه   . "َرِِضَ َلُكم  الطَّاَعَة َفَأَمَرُكم  ِِبَا َوََنَاُكم  َعن  َمع 

َعاَدِة   السَّ ِمن   َرُه  َقدَّ َما  َر  َقدَّ اهللََّ  َأنَّ   َ لُِيَبْير َيِة  اْل  َهِذِه  ِعن َد  َهَذا  َذَكَر  قتادة  ُقل ت: 

ُم  مَل  َيُكوُنوا ُمَتنَاِزعِ وَ  َنَّ
لِِمَْي َفإِ ِة امل ُس  مَّ

ا ِمن  َأئِ ُُهَ ُ ََسُن وقتادة َوَغري  َقاَوِة َكََم َقاَل احل  َْي  الشَّ

َعاِل.  َف  َراَدِة َوَخل ِق األ  ِ ِضِهم  يِف اإل  ََم َكاَن نَِزاُع َبع  ِديِر اهللَِّ َوإِنَّ  يَف َما َسَبَق ِمن  َسب ِق َتق 

ِن  َوإِنَّ  َكاب  َحاَبُة  الصَّ ِمن ُهم   َأ  َتََبَّ ِذيَن  الَّ َك 
ُأوَلئِ َوال كَِتاِب  ابِِق  السَّ ِديِر  التَّق  يِف  َناَزَع  ََم 

ا.  ُِهَ ِ ِن َعبَّاٍس َوَغري   ُعَمَر َواب 

ِصَيٍة.  ِره  َأَحًدا َعىَل َمع   َوَذَكَر قتادة َأنَّ اهللََّ مَل  ُيك 

َأَحًدا   ِرُه  ُمتَِّفُقوَن َعىَل َأنَّ اهللََّ اَل ُيك  َقَدِر  امل ُث بِتَِْي لِل  نَِّة  َل السُّ َفإِنَّ َأه  َوَهَذا َصِحيٌح، 

ِرُهوَنُه  ُلوِق َعىَل ِخاَلِف ُمَراِدِه ُيك  ا لِل َمخ  ُُهَ ُ َقاِِض َوَغري  َواِِل َوال  ِرُه ال  ِصَيٍة َكََم ُيك  َعىَل َمع 

ُعُقوَبةِ  َوُهَو  بِال  َوَعَمَلُه  َرَتُه  َوُقد  لِل َعَمِل  َعب ِد  ال  إَراَدَة  ُلُق  خَي  ُسب َحاَنُه  ُهَو  َبل   َوِعيِد،  َوال   

 .
ٍ
ء  َخالُِق ُكلر يَش 

ِمَ  ُه لَِسَبِب ِمث ِل َهَذا ُاهتُّ ِة َوَأنَّ َقَدِريَّ ِل ال  ُه ِمن  َقو   َوَهَذا الَِّذي َقاَلُه قتادة َقد  ُيَظنُّ فِيِه َأنَّ

قَ  َِم بِال  نِِه ُاهتُّ ِسرَي لَِكو  ِوَي َعن ُه التَّف  َمٍر َأن  َير  َقَدِر َحتَّى ِقيَل: إنَّ َمالًِكا َكِرَه ملَِع  َدِر.  قتادة بِال 



٥ 

َلِف َقاَل   َرف  َأَحٌد ِمن  السَّ ُل َحقٌّ َومَل  ُيع  َقو  ِصَيٍة    "َوَهَذا ال  َرَه َأَحًدا َعىَل َمع    "إنَّ اهللَ َأك 

ـ   اه

 ( 141 - 14٠/  1٦موع الفتاوى )جم     

 : أيضاً  وقال        

بَِْي بِالَقَدِر، وُهم   " ِة املَُكذر وَن بِالَقَدِر َعىل املَعاِِص ََشٌّ ِمَن الَقَدِريَّ َتجُّ ُة املُح  والَقَدِريَّ

 بِهِ 
ِ
تِجاُج َهُؤالء ِذيِب بِالَقَدِر اح  َقَع النّاَس يِف التَّك  َثُر ما أو  داُء املَِلِل. وأك  َِم  أع  . وهِلَذا اهتُّ

َعىل   تِجاَج  ااِلح  َبُلوَن  َيق  ال  كاُنوا  َبل   ًة،  َقَدِريَّ َيُكوُنوا  ومَل   واِحٍد   ُ َغري  الَقَدِر  َهِب  بَِمذ 

ا، َفقاَل: النّاُس ُكلُّ َمن   ٍب َقَدِريًّ ُن أِِب ِذئ  ََد: كاَن اب  ماِم أمح  املَعاِِص بِالَقَدِر ، َكَم ِقيَل لِْل 

َد َعَلي   ـ  "ِهُم املَعاِِص، قاُلوا َهذا َقَدِريٌّ َشدَّ  اه

 (٢4 /3) السنة منهاج     

 : -اهلل  رمحه- العسقالين حجر  ابن احلافظ  وقال        

ل بِالقدرِ " ـ  "وأما أُبو داُود َفقاَل مل يثبت عندنا َعن َقتاَدة الَقو   اه

 ( 43٦ /1) الباري فتح مقدمة     

ا ومل يثبت عنه القول بالقدر؛  قدر  اهلل   رمحه   قتادة يكون ال  القول   هذا  وعىل         يًّ

 وإنَم تكلم بجمل عيبت عليه. 



٦ 

ومن كانت هذه صفته ال يتناوله كالم الذهبي ووصفه، وال يصار إىل تبديعه أو  

 تضليله، سواء كان كبرًيا يف العلم أو مل يكن. 

  الذهبي   العالمة  مقالة  بمثل  االحتجاج   اهلواري  للدكتور   يصح   ال   وحينها      

العزيز الريس، فإن الشيخ الريس أورد مسائل   الرد عىل الشيخ عبد   يف  -اهلل  رمحه-

تتعلق بجَمعة أنصار السنة، وأثبت بالدليل أَنا من املخالفات ألصول أهل السنة  

 واجلَمعة، ال سيَم يف باب هجر أهل البدع وجمانبتهم. 

 : الثاين االحتَمل    

ذين بدعهم أهل العلم،  موافًقا لقول القدرية ال  -رمحه اهلل-أن يكون قول قتادة  

ا وعده    - رمحه اهلل-وحكموا بضالهلم، وكان أكثرهم بالبرصة، وكان قتادة   برصيًّ

 بعضهم من رؤوس هذه الفرقة. 

الرواية عنهم؛ خوًفا من ضياع كثري من   السنة  أهل  وهؤالء احتمل مجاعة من 

 بة. ، والعلم املروي عن الصحا-صىل اهلل عليه وسلم- السنن املنقولة عن النبي 

 : تيمية ابن  اإلسالم  شيخ قال        

َعن ُهم  النَدَرَس  " ُتِرَك ِرواَيُة احلَِديِث  َفَلو   ِة  َ ِل الَبرص  الَقَدُر يِف أه  َكُثَر  ملَّا  وَكَذلَِك 

َر إقاَمُة الواِجباِت ِمن الِعل ِم واجِلهاِد  . َفإذا َتَعذَّ يِهم 
ُفوَظُة فِ نَُن واْلثاُر املَح  الِعل ُم والسُّ

 ِ ِصيُل وَغري  ِك َذلَِك الواِجِب: كاَن ََت  ِة َتر  هُتا ُدوَن َمََضَّ َعٌة َمََضَّ  َذلَِك إاّل بَِمن فِيِه بِد 

سِ  ا ِمن الَعك  ً ُجوَحٍة َمَعُه َخري  َسَدٍة َمر  َلَحِة الواِجِب َمَع َمف  ـ  "َمص   اه
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 ( ٢1٢  /٢٨) الفتاوى جمموع     

ىل الروايات واْلثار،  ع   احلفاظ  هو  عنهم  النقل   يف  السبب  جعل   كيف   فانظر     

والتحذير  املتفق عىل ضالهلم  البدع  إىل  الدعاة  بعض  يف  حتى  يصدق  هذا  ومثل 

اخلوارج،   شاعر  حطان  بن  عمران  عن  وغريه  البخاري  اإلمام  أخرج  كَم  منهم، 

 وصاحب األقوال اخلبيثة. 

 : -اهلل  رمحه- تيمية ابن اإلسالم  شيخ وقال        

َتَهَر الَكالمُ " ن  ملَّا اش 
ِل النََّظِر والِعباِد صاَر    وَلكِ رٌي ِمن أه 

يِف الَقَدِر، وَدَخَل فِيِه َكثِ

ِرو  ُروَن ُعُموَم املَِشيَئِة واخلَل ِق. وَعن  َعم 
ِم الِعل ِم وإنََّم ُين كِ وَن بَِتَقدُّ ِة ُيِقرُّ مُج ُهوُر الَقَدِريَّ

وقَ  ِرواَيتاِن.  ِم  املَُتَقدر الكِتاِب  إن كاِر  يِف  ُعَبي ٍد  ِن  مالٌِك  ب  َعَلي ِه  َرُهم   َكفَّ َك 
ُأوَلئِ ُل  و 

 َفُهم  ُمب َتِدُعوَن ضالُّوَن َلكِنَُّهم  َلي ُسوا بَِمنِزَلِة  
ِ
. وأّما َهُؤالء ُهم  ُ َد وَغري  والّشافِِعيُّ وأمح 

َرَج  وأخ  الِعل ُم.  َعن ُهم   َب 
ُكتِ والُعّباِد   

ِ
الُعَلَمء ِمن  َكثِرٌي  َخل ٌق   

ِ
َهُؤالء ويِف   ُأوَلئَِك؛ 

ُجوا َلهُ  ن  َمن كاَن داِعَيًة إَلي ِه مَل  خُيَرر
لٌِم جِلََمَعِة ِمنُهم  َلكِ َد: َلو   .الُبخاِريُّ وُمس  .. قاَل أمح 

ةِ  َ ِل الَبرص  َثَر أه  نا أك  ك  ِة َلََتَ واَيَة َعن  الَقَدِريَّ نا الرر  اهـ "َتَرك 

 (. 3٨٦ - 3٨٥ /٧) الفتاوى جمموع     

إلسالم بأن أصحاب هذا القول ضالون مبتدعون،  ا  شيخ   ترصيح   إىل  فانظر     

 مع أن فيهم علَمء وعباًدا. 



٨ 

وتأمل إىل اعتبار اإلمام أمحد لكثرة القول بالقدر يف أهل البرصة، وليس ذلك  

 دون غريه من أهلها.  -رمحه اهلل-خاصًا بقتادة 

  من   بعضهم  فعده  قتادة؛   حال  يف   احلديث  أهل  عن  الروايات  اختلفت   وقد       

 دعاة إىل بدعة القدر ال رؤوس

 : قال املديني بن  عيل عن جاء كَم        

َِن  " مح  يى ب ِن َسِعيٍد: إنَّ َعب َد الرَّ ُرك  َمن كاَن    -يعني ابن مهدي-ُقل ُت لَِيح  َيُقوُل: ات 

بِاب نِ  نَُع  بَِقتاَدَة؟ َكي َف َتص  نَُع  ُعو إَلي ها، قاَل حَي يى: »َكي َف َتص  َيد  َعِة   أِِب َرأ ًسا يِف البِد 

َب َتَرَك   ًما، ُثمَّ قاَل حَي يى: »َهذا إن  َتَرَك َهذا الَضَّ  ؟« وَعدَّ حَي يى َقو  ِن َذرٍّ َرّواَد وُعَمَر ب 

ـ  "ناًسا َكثرًِيا«   اه

 والكفاية  ،(٨  /1)  للعقييل  الكبري  والضعفاء  ،1٦4ص   اجلعد  ابن  مسند     

 . 1٢٨ص للخطيب

 : -اهلل رمحه- البغدادي اخلطيب قال        

َل    " أه  ُت  َتَرك  وَلو   الَقَدِر،  حِلاِل  ِة  َ الَبرص  َل  أه  ُت  َتَرك  »َلو    : املَِدينِير ُن  ب  َعيِلُّ  قاَل 

نِي   َيع  الُكُتُب:  َخِرَبِت  ُلُه:  َقو  الُكُتُب«  َخِرَبِت  التََّشيَُّع؛  نِي  َيع  أ ِي،  الرَّ لَِذلَِك  الُكوَفِة 

ـ  "احلَِديُث  َلَذَهَب   اه

 .1٢٩ص  الكفاية     
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  شيخ   ذكره  ملا  موافق   معناه   أن  إال   مظلم؛  بإسناد  اخلطيب  يرويه  األثر  وهذا      

  من  وغريهم  البرصة  قدرية  عن الرواية  إىل الدافع  أن  -اهلل  رمحه-  تيمية  ابن  اإلسالم

 . ضياعه  من  واخلوف  احلديث، حفظ هو  البدع؛  أهل

من كون    -رمحه اهلل-ا بَم ذكره الذهبي  هل  عالقة  ال  العلة  هذه  أن  شك  وال      

كَم  هذا  ناقض كالمه  نفسه  الذهبي  بل  تضليله،  من  مانًعا  العلم  يف  كبرًيا  الرجل 

اهلل   شاء  إن  الدكتور  - سيأيت  حياول  كَم  معتداًل  ومنهًجا  عامة  قاعدة  اعتَبناه  إن 

 .- اهلواري أن يصور لقرائه!

منهم   -اهلل  رمحه -  قتادة   عامل  من   احلديث  أئمة   ومن       املبتدع!  معاملة 

 التابعي الكبري طاوس بن كيسان. 

 : -اهلل رمحه- خيثمة أِب ابن قال        

َبّكار، قال: حدثنا عنبسة ب ن َعب د الواحد، َعن  حنظلة ب ن أِب  " د ب ن  َثنا َُمَمَّ َحدَّ

يان، قاَل: كنت أرى طاوًسا إذا أتاه َقتاَدة يفر منه، وكان َقتاَدة يتهم بالقدر.  اهـ  "ُسف 

 . ثقات  رجاله  وإسناده ،(3٠٩ /3)  خيثمة  أِب ابن  تاريخ      

  يكن   مل  لكونه  الرواية؛  مقبول  -اهلل  رمحه -  قتادة  جعل  من   احلديث  أئمة  ومن      

 ! حديثه يكتب فال وإال بدعته، إىل  داعية

 وأورد ذلك الذهبي نفسه! ولكن يف ترمجة هشام الدستوائي، 
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 :-اهلل  رمحه - الذهبي  قال        

ِقير قاَل احل" ُد بُن الََب  ُظ َُمَمَّ
مى بِالَقَدِر،    :افِ يى بِن َمِعٍْي: أَرأيَت َمن ُير  ُقل ُت لَِيح 

َتُب َحِديُثه؟   ُيك 

وَعب ُد   َعُروَبَة،  أِِب  بُن  وَسِعيُد   ، يُّ
ُتوائِ س  الدَّ وِهشاٌم  َقتاَدُة،  كاَن  َقد    ، َنَعم  قاَل: 

ُعوا  بِا   َيُقوُلونَ   -  مَجاَعةً   وَذَكرَ   -  …الواِرِث   َتُب َحِديُثُهم، ما مَل  َيد  لَقَدِر، وُهم ثِقاٌت، ُيك 

.
ٍ
ء ـ   "إىل يَش   اه

 (.1٥3 /٧) النبالء  أعالم سري     

 : األثر   هذا عىل  معلقاً  الذهبي  قال        

، إذا    " ِِضُّ
، والّرافِ ِميُّ ، واجلَه  َتِزِِلُّ ، واملُع  أَلٌة َكبِرَيٌة، وِهَي: الَقَدِريُّ ُقل ُت: َهِذِه َمس 

 ُعلِ 
ِ
َثُر الُعَلَمء َعتِِه، فالَِّذي َعَلي ِه أك  واُه، ومَل  َيُكن  داِعًيا إىل بِد  ُقُه يِف احلَِديِث وَتق  َم ِصد 

َخُذ َعن ُه؟  ُدوا يِف الّداِعَيِة، َهل  ُيؤ   َقُبوُل ِرواَيتِِه، والَعَمِل بَِحِديثِِه، وَتَردَّ

نُِّب َحدِ  رانِِه. َفَذَهَب َكثرٌِي ِمَن احلُّفاِظ إىل ََتَ  يثِِه، وُهج 

ِِبا،   َد  َتَفرَّ ُسنًَّة  ِعن َدُه  نا  وَوَجد  داِعَيًة،  وكاَن  َقُه،  ِصد  نا  م 
َعلِ إذا  ُضُهم:  َبع  وقاَل 

نَِّة؟  ُك تِل َك السُّ  َفَكي َف َيُسوُغ َلنا َتر 

مَل  ُتبِح  بِد ِذُن بِأنَّ املُبَتِدَع إذا  ِة احلَِديِث، ُتؤ  مَّ
فاِت أئِ َعُته ُخُروَجه ِمن  َفَجِميُع َترَصُّ

اَلِم، ومَل  ُتبِح  َدَمُه، َفإنَّ َقُبوَل ما َرواُه سائٌِغ.  َرِة اإلس 
 دائِ
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ِذي اتََّضَح ِِل ِمنها: أنَّ َمن َدَخَل يِف بِدَعٍة،   َهن  ِِل َكَم َين َبِغي، والَّ أَلُة مَل  َتَتََب  وَهِذِه املَس 

َعَن فِيه َبُل َحِديُثه، َكَم َمثََّل احلافُِظ أُبو َزَكِرّيا بُِأوَلئَِك ومَل  ُيَعدَّ ِمن ُرُؤوِسها، والَ أم  ا، ُيق 

ظِِهم ِقِهم وِحف  اَلِم لِِصد  ُكوِريَن، وَحِديُثُهم يِف ُكُتِب اإلس  ـ  "املَذ   اه

 ( 1٥4 - 1٥3 /٧) النبالء  أعالم سري     

  ثبت   لو  قتادة  مثل  أن  يف  ظاهر  بْي  اهلل  رمحه  معْي  بن  حييى  اإلمام  وكالم       

نده أنه داعية إىل بدعته فال يكتب حديثه! وهذا يناقض ما ذكره الذهبي سابًقا من  ع

الدكتور   نطرحه( وغري ذلك ِما حياول  العلم: )وال نضلله وال  الكبري يف  قوله يف 

 اهلواري أن جيعله منهًجا عداًل وقاعدة عامة ألهل السنة. 

هذه املسألة مل تتضح    أن  واعَتافه  وتورعه،  الذهبي  العالمة  تأدب  إىل  وانظر      

 له بالكامل؛ أين هو ِمن يتشبث ببعض أقواله املجملة فيها؟ 

  آراء   وتعدد  -اهلل  رمحه-  قتادة  حال  يف  الشديد  االختالف  هذا   يف  وتأمل     

  دون  الذهبي،   قول  إىل  اهلواري  الدكتور   عمد   كيف  انظر  ثم   فيه،  السنة   أئمة  وأقوال 

زيز الريس دون باقي أقوال األئمة التي  عبدالع  الشيخ  إليه  ليحاكم  ومتحيص؛  َتقيق

 . مر ذكرها

.  األمر  هلان  قتادة  حال   يف   الذهبي  قول   لنفسه  اختار   اهلواري  الدكتور   أن   ولو       

  طريقة  هذه)  ويقول  بعموم  للسلف  منهًجا  أو  العدل  ألهل  كمنهج  ينصبه  أن  أما
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هذا هو  ف  واجلرح،  الغلو  إىل  وينسبه  خالفه  بمن  يعرض  ثم  ،(!والورع  العلم  أئمة

 التلبيس الذي مر معنا أن الدكتور قد وقع فيه. 

  األئمة   من  وغريهم   معْي،   وابن  طاوًسا،  يتهم   اهلواري  الدكتور  فهل     

  يسميهم   من  بموافقة  يتهمهم  أم  والورع؟  والعدل  السلف  منهج  بمخالفة

 !  نظره؟ يف املنحرفة اجلائرة الطائفة هذه  باجلراحْي؛

قد أورد يف سريه مجاعة من أكابر العلَمء؛   -ه اهللرمح-  الذهبي  العالمة:  ثالًثا   

منهم   نكتفي  البدع،  بعض  يف  بوقوعهم  وانحرافهم  بضالهلم،  السلف  ِمن حكم 

 : بمثالْي

 : األول املثال    

 احلسن بن صالح بن حي: 

 : الذهبي العالمة  عنه قال        

الَفِقيُه،  "  ، الُكويِفُّ  ، ِريُّ الثَّو   ، دايِنُّ اهلَم  َعب ِداهللِ  أُبو  اَلِم،  األع  أَحُد  رُي، 
الَكبِ اإلماُم 

ُد، أُخو اإلماِم َعيِلر بِن صالٍِح. 
 العابِ

لِِم بِن َحّياَن.   وأّما الُبخاِريُّ َفنََسَبُه، َفقاَل: احلََسُن بُن صالِِح بِن صالِِح بِن ُمس 

لِِم بِن َحّياَن.وقاَل أُبو   : احلََسُن بُن صالِِح بِن صالِِح بِن َحير بِن ُمس  ََد بُن َعِديٍّ  أمح 

الَ َتَلبُُّسُه بِبِدَعٍة. اَلِم، َلو  ِة اإلس  مَّ
ـ   "ُقل ُت: ُهَو ِمن أئِ  اه
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 ( 3٦1 /٧) النبالء  أعالم سري     

ه،  وعبادت   ورعه،  شدة  َتكي  ترمجته؛   يف  عجيبة  آثاًرا  وغريه  الذهبي  وروى     

 وضبطه للحديث، حتى كان يشبه بسفيان الثوري، بل بسعيد بن جبري! 

  صالة   وترك   الظلمة،   احلكام  عىل   اخلروج  يرى  أنه   للسلف  تبْي   ملا   ذلك  ومع         

 ومل   دينه،  يف   وطعنوا   منه،   وحذروا  السنة،   أئمة  من   مجاعة  هجره  خلفهم؛  اجلمعة

اهلل-هلواري  ا  الدكتور  حياول  التي  العجيبة  القاعدة  تلك  معه  يعملوا أن    -وفقه 

 ينسبها إليهم؛ أال وهي عدم تضليل الكبري يف العلم. 

 : الذهبي  قال        

حابِه. " ، وأص  ُر النّاَس ِمِن اب ِن َحيٍّ ِجِد، حُيذر َدُة جَي لُِس يِف املَس 
 كاَن زائِ

ي َف.  َن السَّ  قاَل: وكاُنوا َيَرو 

باٍط َعن  وكِيٍع َشي ًئا ِمن أمِر الِفَتن،   قاَل أُبو صالٍِح الَفّراُء: َحَكيُت لُِيوُسَف بنِ  أس 

تاَذُه.  بُِه ُأس   َفقاَل: ذاَك ُيش 

 . نِي: احلََسَن بَن َحيٍّ  َيع 

 َفُقل ُت لُِيوُسَف: أما ََتاُف أن  َتُكوَن َهِذِه ِغيَبًة؟ 

ى ا هاهِتِم، أنا أَن   ِمن آبائِِهم وُأمَّ
ِ
ٌ هِلَُؤالَء َُق، أنا َخري  َمُلوا  َفقاَل: مِلَ يا أمح  لنّاَس أن  َيع 

زاُرُهم، وَمن أط راُهم كاَن أََضَّ َعَلي ِهم.  َدُثوا، َفَتت َبُعُهم أو   بَِم أح 
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َدَ   بنُ  اهللِ  َعب دُ          ُت : َحن َبلٍ   بنِ  أمح  َمرٍ   أبا  َسِمع   :َيُقوُل  َمع 

ِدَينا  نا أي  َسك  َث َعن  َحَسِن بِن صالٍِح، أم  ،  ُكنّا ِعن َد وكِيٍع، َفكاَن إذا َحدَّ ُتب  ، َفَلم  َنك 

 َفقاَل: ما َلُكم الَ َتكُتُبوَن َحِديَث َحَسٍن؟ 

ي َف.  نِي: أنَُّه كاَن َيرى السَّ  َفقاَل َلُه أِخي بَِيِدِه َهَكذا، َيع 

ـ  "َفَسَكَت وكِيٌع.  اه

 (3٦4 /٧) السري     

 : الذهبي  وقال        

َم اجلُُمَعِة ِمَن الباِب الِقب يِلر " ِريُّ َيو  ، َفقاَل:  َدَخَل الثَّو  ، َفإذا احلََسُن بُن صالٍِح ُيَصيلر

رى.  َل إىل ساِرَيٍة ُأخ  َلي ِه، َفَتحوَّ  َنُعوُذ بِاهللِ ِمن ُخُشوِع النرفاِق، وأَخَذ َنع 

ِر بِن ُسَلي َمَن: 
، َعن  زافِ ٍرو احلَنَِفيُّ  وقاَل الَعاَلُء بُن َعم 

إن   بُن صالٍِح:  احلََسُن  ِِلَ  َفقاَل   ، احلجَّ ِريَّ  أَرد ُت  الثَّو  ياَن  ُسف  اهللِ  َعب ِد  أبا  َلِقيَت   

ِل.  ِر األوَّ : أنا َعىل األم  اَلَم، وُقل  ِرِه ِمنري السَّ َة، َفأق   بَِمكَّ

َعَلي َك   َرُأ  َيق  صالٍِح  بَن  احلََسَن  أخاَك  إنَّ  َفُقل ُت:  الطَّواِف،  يِف  ياَن  ُسف  َفَلِقيُت 

ِر ا اَلَم، وَيُقوُل: أنا َعىل األم  ِل. السَّ  ألوَّ

 قاَل: َفَم باُل اجلُُمَعِة. 
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ِمِه.  ِر بَِزع  ِة اجلَو  مَّ
 ُقل ُت: كاَن َيَُتُك اجلُُمَعَة، والَ َيراها َخل َف أئِ

 : قاَل   َيِزيَد، بنِ  َخالَّدِ   َعن  :  َيِعيَش  بنُ  ُعَبي دُ         

ِم وَفُقهَ  الِعل  ِمَن  َسِمَع  َمَع ما  َفقاَل: احلََسُن بُن صالٍِح  ياُن،  كُ           جاءيِن ُسف  ُ   َيَت 

 . َفَذَهَب  قاَم،  ُثمَّ   اجلُُمَعَة،

ُت :  األَشجُّ   َسِعيدٍ   أُبو         ِريَس   اب نَ   َسِمع  ؟  واب نُ   أنا  ما:  إد    والَ   مُجَُعةً   َيرى  الَ   َحيٍّ

 . ِجهاًدا

دُ           َعن  أِِب ُنَعي ٍم، قاَل:  :َغي اَلنَ  بنُ  َُمَمَّ

ٍد   ِة َُمَمَّ ي َف َعىل ُأمَّ ، َفقاَل: ذاَك َرُجٌل َيرى السَّ ِرير َر احلََسُن بُن صالٍِح ِعن َد الثَّو 
ُذكِ

 .-ملسو هيلع هللا ىلص-

ي َف.  قاَل  باٍط: كاَن احلََسُن بُن َحيٍّ َيرى السَّ  ُيوُسُف بُن أس 

: َشِهدُت َحَسَن بَن صالٍِح وأخاهُ   وقاَل  بِيُّ َتَمُعوا إَلي ِه  اخلَُري  يٌك َمَعُهم، فاج  ، وََشِ

ي ِف. باِح يِف السَّ  اهـ "إىل الصَّ

 (3٦3 /٧) السري     

 : الثاين املثال    

 الكرابييس:  احلسْي 
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 : -اهلل رمحه - الذهبي العالمة  عنه قال        

دا" الَبغ  َيِزيَد  بِن  َعيِلر  بُن   ُ احلَُسْي  َعيِلٍّ  أُبو  داَد،  َبغ  َفِقيُه  صاِحُب  الَعالََّمُة،   ، ِديُّ

 التَّصانِيِف. 

بَن  َسِمعَ  ُقوَب  وَيع  هاُروَن،  بَن  وَيِزيَد  ِعيسى،  بَن  َن  وَمع  َرَق،  األز  حاَق  إس   :

 إب راِهيَم. 

هَ  .  وتَفقَّ  بِالّشافِِعير

ُتَقُة. َروى ُد بُن َعيِلٍّ ُفس  ٍد الَبّزاُز، وَُمَمَّ  َعن ُه: ُعَبي ُد بُن َُمَمَّ

يًّا، َفطِنًا، َفِصيًحا، َلِسنًا. ِمن ُبُحوِر الِعل مِ   وكانَ 
 ، َذكِ

ََد،    َتصانِيُفهُ  َ اإلماِم أمح  ِرِه، إالَّ أنَُّه وَقَع َبي نَُه وَبْي  يِف الُفُروِع واألُُصوِل َتُدلُّ َعىل َتَبحُّ

ُه َيَتكَ  َظ، وملَّا َبَلَغ حَي يى بَن َمِعٍْي أنَّ ُل َمن َفَتَق اللَّف  ََد،  َفُهِجَر لَِذلَِك، وُهَو أوَّ لَُّم يِف أمح 

َوَجُه إىل  َب، وَشَتَمهُ  قاَل: ما أح  َ  . أن  ُيَض 

َهِذِه    قاَل  وقاَل:  َفأن َكَرُه،  ََد،  أمح  ُلُه  َقو  َفَبَلَغ  ََم ُلوٌق،  بِِه  ظِي  َلف  آِن:  الُقر  يِف   ٌ ُحَسْي 

َعٌة.  ـ  "بِد   اه

 ( ٨1 - ٨٠ /1٢) النبالء  أعالم سري     

 لكرابييس: ا  ترمجة  يف  أيًضا  الذهبي وقال        

يِفَّ الّشافِِعيَّ َيُقوُل لَِتاَلِمَذتِِه: " َ ري  َد بَن َعب ِد اهللِ الصَّ ُت َُمَمَّ : َسِمع   قاَل اب ُن َعِديٍّ



1٧ 

وا َتَِبُ هُ   اع  ِِشُ َيع  الَ  ظِِه  وِحف  ِعل ِمِه  يِف   ُ فاحلَُسْي  ٍر،  َثو  وبِأِِب   ، ٍر،    بِالَكرابِييِسر َثو  أُبو 

َُد   يِه أمح 
َتَفَع  َفَتَكلََّم فِ ٍر، فار  ِظ، َفَسَقَط، وأث نى َعىل أِِب َثو  أَلِة اللَّف  بُن َحن َبٍل يِف باِب َمس 

نَّةِ  ـ  "لُِلُزوِمِه لِلسُّ  اه

 ( ٨٢ /1٢) النبالء  أعالم سري     

  نفسه،   الشافعي   عىل  الفقه  درس   الذي  الرجل  هذا  كعب  علو  إىل  فانظر     

 ك أسقطه عامة أهل السنة.ذل  ومع العلم،  بحور من كان  بأنه  له  العلَمء ووصف

  الناس   يوم  إىل إنشائها  منذ   السودانية  السنة   أنصار  مجاعة  من أحًدا  أظن  وال     

  بن   احلسن  بأمثال   يقارن   أن  احلديث؛  وضبط  والفقه،  العلم،  سعة  من   بلغ  هذا

  فأحدُها   إسنادُها  علو  مع  غريه،  وال  الدكتور   ذلك   يزعم  ومل  والكرابييس،   صالح،

. ومع ذلك مل يمنع ما سبق إلماملثاين من أصحاب الشافعي اوا   شعبة،   تالميذ  من 

 من إسقاطهَم، والتحذير منهَم، ونسبتهَم إىل البدع وأهلها؛ 

  للمسائل  َتقيق  من  عنه  اشتهر  ما   مع   -اهلل  وفقه-  اهلواري  الدكتور  بال   فَم     

ذكرنا   ما عىل  يقف  مل  أتراه   املجمل، الكالم  ذلك   مثل  عىل االعتَمد   إىل   يلجأ   العلمية؛ 

 من تراجم العلَمء وموقف السلف منهم؟  

  والتحذير   البدع  أهل  هجر  يف  السلف   مذهب  مناقضة  حياول  ِمن  كثري:  رابًعا    

  العالمة  بعبارات  يتعلقون  َتدهم  -اهلواري  الدكتور   شخص  أعني  ولست-  منهم
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  من  يشء   يشوِبا   قد   والتي   ،"النبالء   أعالم  سري"  يف   ترامجه  يف   -اهلل  رمحه-  الذهبي 

 السلف وما خيالفه.  بطأ، دعك من أن توضع كضوابط للتفريق بْي مذه اخل

  منسوب  قول  عن   - اهلل  رمحه-  باز  بن  عبدالعزيز  اإلمام  الشيخ   سئل  فقد        

 :-اهلل  رمحه- فقال اجلهمية،  لبعض  تكفريه عدم  يف للذهبي

الذهبي ليس من أهل الفقه والبصرية، الذهبي عامل من الوسط، يعتني باحلديث  "

ـ  "فقط، يعتني بمصطلح احلديث  اه

 4٦ئلة النجدية يف مسائل اإليَمن صاألس  رسالته يف  احللبي  حسن  عيل نقله     

 نقاًل من َشيط الدمعة البازية.  4٧-

 : احلاشية  يف -اهلل رمحه- احللبي عليه  وعلق        

باز[ رمحه اهلل-يريد  " ابن  الشيخ  ليس متخصًصا    -]يعني  الذهبي[  ]يعني  أنه 

ـ   "باملقاالت والفرق، واملذاهب؛ فال تؤخذ عنه هذه املطالب  اه

 4٦ة حاشية صالنجدي األسئلة      

  الدكتور  لكون   إال   -اهلل  رمحه-  احللبي  كالم  نقل  عىل  حرِص  يكن  ومل     

 : فيه قال فقد  ويبجله، يعظمه ِمن اهلواري

 بصحبة شيخنا العيل احلسن   

 احللبي السلفي األثري  
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 من يمدح ذي! الرسوخ  ولست

 يف وجهه أنعم ِبم شيوخي  

اهلواري  فك        بالدكتور  حرًيا  اهلل-ان  أنه    -وفقه  مادام  يورده  ما  ينتقي  أن 

لعزيز الريس، التي سلك فيها  ا   تصدى للكتابة والرد عىل رسالة الشيخ الدكتور عبد

ذكر مسألة هجر   -عىل سبيل املثال- طريق التأصيل العلمي والتحقيق، فإن الريس  

ذكر طرًفا من أقوال السلف يف تبديع و  اع، املبتدع بأدلتها من الكتاب والسنة واإلمج

 بعض من خالف يف هذا األصل العظيم. 

  الشخصية،   آرائه   عىل  املبنية  املرسلة؛  اهلواري  الدكتور  عبارات  من  ذلك  أين      

   املحققْي؟ سبيل تشبه  ال  التي  املجملة واستدالالته  َمالفيه،  نيات يف  وطعوناته

السنة    -اهلل  وفقه-  اهلواري  الدكتور   قول :  خامًسا    )وهل يف شيوخ أنصار 

 من يرى القدر أو يعتقد خالف عقيدة السلف؟(  

  نعلم   فلسنا  النفي،  هي  األول  شطره  إجابة  اهلواري  الدكتور  من  السؤال  هذا     

 .-للخري  اهلل  وفقهم- ومشاخيها اجلَمعة   صفوف يف قدرًيا

  قرأ   ِمن  صادر  وهو  خصوًصا-  فعجيب  الدكتور  سؤال  من  الثاين  الشطر  أما   

 . -الة الشيخ الريس املوجهة للجَمعةرس
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  عقيدة   خيالف  هو  من  -  وأفراًدا  مشاخًيا-  السنة  أنصار  مجاعة  من  أن  شك  فال       

  النبي   صحابة  عىل  الكالم  باب  يف  وتارة  األمور،  أولياء  معاملة  باب  يف  تارة  السلف؛

  باب  يف  وتارة  بينهم،  جرت  التي  الفتن  يف  بالباطل  واخلوض  -وسلم  عليه  اهلل  صىل-

 التعامل مع أهل البدع. 

 -اهلل  وفقه-  اهلواري  حسن  الدكتور  األخري  القسم  هذا  رؤوس  ومن     

  واستضافتهم،   البدع،  بأهل  االستعانة  يف  املتناقض   الغريب   التأصيل   صاحب

 !  منه يمنع نص ال أنه  الدكتور وزعم املنابر، عىل املحاَضات  إللقاء وتنصيبهم 

ذاك التأصيل بالتفصيل يف مقاالت    عىل   نقف  أن   القارئ  وعدنا  أن   وسبق      

 الحقة بإذن اهلل تعاىل. 

 : أخري  تنبيه         

أعلن    ففي أن  يؤسفني  املقال  هذا  مل    للقارئختام  اهلواري  الدكتور حسن  أن 

االعتذار  يف  املجمل  الذهبي  كالم  استخدام  عند  مجاعته    يتوقف  مشايخ  لكبار 

 فحسب؛ كال ! 

أفراد مجاعة أنصار السنة بإطالق! مل  توسع جًدا فجعله قاعدة للتعامل مع    بل

 يفرق فيه بْي عاملهم وجاهلهم. 
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  أهل   من   َمالفيه   الدكتور  به  يعامل  بَم  -احلصيف  القارىء  أخي -  ذلك  قارن     

احون  فهم  مجاعته،  أفراد  من  ليسوا  ِمن  السنة،   جهات   َتركهم  متشفون،  أقزام  جرَّ

 !  ورافضية هيودية

وقفات مع هذا امليزان املختل، إضافة إىل    -اهلل  شاء  إن -  القادم  املقال  ويف     

 . -اهلل تعاىل رمحهَم -ما ذكره الدكتور عن القنطرة، والشيخْي أِب زيد واهلدية 

 احلساين    اهلل عبد 

 1443ذو القعدة  ٢٥


