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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ١وقفات مع نقض الدكتور اهلواري لرسالة النصيحة السلفية ج

 . ملسو هيلع هللا ىلصل اهلل احلمد هلل والصالة والسالم عىل رسو

 ا تعقيب    -تعاىل  اهلل  وفقه  -  اهلواري  حسن  الدكتور  الشيخ  أخرج  فقد  :بعد  أما   

 إىل   وجهها  والتي  الريس  العزيز  عبد  للشيخ  (السلفية  النصيحة)  :رسالة  عىل

 .  خارجها   أو  املحمدية  السنة  أنصار   مجاعة  داخل  كان  من  سواء  السودان  يف  السلفيني

أنه  والرد      احلق ال شك  وبيان  والتقويم  النصح  العلم بغرض  أهل  ود بني 

العلم  التزام  برشط  وحديثا؛  قديام  السنة  أهل  منهج  معامل  ومن  رشعي  مطلب 

سواء كان املخالف عىل منهج أهل السنة أو   -والعدل يف بيان قول املخالف ورده  

 . -كان مبتدعا أو كافرا

ري وفقه اهلل قد خالف هذا الطريق  اهلوا   حسن  الدكتور  أن  له  يؤسف  ومما     

فقد جلأ يف عدد من املواضع إىل   ،لرسالة )النصيحة السلفية(   يف حماولة نقضه وتعقبه 

والطعن يف  التعجل  من  ما ال حيتمل مع يشء  الكالم  املربر وحتميل  التهويل غري 

 - ة  نسأل اهلل السالم  -بل    ،وإنام هو سوء الظن والتكلف   النيات بال برهان ظاهر

هذه   ومثل  اهلل.  شاء  إن  بيانه  سيأيت  كام  العلم  أهل  لكالم  وحتريف  برت  منه  وقع 

 . عمن هو يف مقام الدكتور وفقه اهلل   األساليب ال تليق بصغار طلبة العلم فضال  
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ويف ما ييل وقفات خمترصة يف بيان بعض املغالطات التي وردت يف مقال الدكتور  

 اهلواري 

 : األوىل الوقفة   

تسميته  اعرتض   أخطائه  أول  بل جعل  الكتاب،  حمتوى  عىل  اهلواري  الدكتور 

 : بالنصيحة! حيث قال 

 )املبحث األول: يف الكتاب وتوقيته ومنهجه: 

ا يف منهجه وموضوعه، وتوقيته، وبيان ذلك فيام ييل:   الكتاب مل يكن موفق 

يف    السنة  أنصار  جلامعة  ووجهه  )النصيحة(  صاحبه  أسامه  الكتاب   : أوال 

ا عن النصيحة، إذ جوهر الس  ا جد  ودان، لكن كل منصف يطالع الكتاب يراه بعيد 

مجاعة   وأصبحت  اجلادة  عن  انحرفت  السنة  أنصار  أن  إثبات  حماولة  هو  الكتاب 

 ..( .حزبية سياسية توايل أهل البدع

 )فتسمية الكتاب بالنصيحة هي أول أخطاء الكتاب( :إىل أن قال 

 : اهلل عليه مالحظات  وفقه الدكتور من  الكالم وهذا     

 مجاعته  داخل  املوجودة  االنحرافات  إثبات  اهلواري  الدكتور  جعل  : أوال     

  قصور  أنه   شك  ال  ،للنصيحة   منافيا  اجلامعة  من  التحذير  مع  عليها  والرد  باألدلة

 . اهلل  وفقه الدكتور  عند   النصيحة مفهوم  يف واضح
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 : اهلل رمحه النووي قال         

: قال فالن كذا  ومن ذلك إذا َذكَر    " ا بعينه يف كتابه قائال  ُمصنُف كتاب شخص 

بياَن   أو  ُيقلََّد  لئال  غلطه  بياَن  أراَد  فإن  فهو حرام،  عليه،  والشناعَة  تنقيصه  ا  مريد 

ضعفه يف العلم لئال ُيغرّت به وُيقبل قوله، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة ُيثاب  

ـ  "عليها إذا أراد ذلك  اه

 ٥2٦ص األذكار      

 : اهلل رمحه  اجلوزي ابن قال         

وقد كان اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حنبل لشدة ََتسكه بالسنة وََنيه عن البدعة    "

يتكلم يف مَجاعٍة من األخيار إذا َصدر منهم ما خيالف السنة، وكالمه ذلك حممول 

 اهـ  "عىل النصيحة للدين.  

 2٥3ص  امحد  اإلمام مناقب      

 : اهلل  رمحه   تيمية ابن  اإلسالم شيخ  قال          

يثي  " َدي لينَتح َفَلمح ُتنحَكرح  }َويفي احلح َبَها َوإيَذا ُأعح
ح َتُُضَّ إالَّ َصاحي َيتح مَل َطييَئَة إَذا ُخفي إنَّ اْلح

ةَ  َعامَّ تح الح لينَتح ُعُقوَبُتَها بيَحَسبي  {ََضَّ لينَتح ُأعح . َفإيَذا ُأعح كيني  املحُمح
لي َعدح   الح

يِّ   ي ََسني الحَبرصح َك َعنح احلح
َي َذلي ُفُجوري َغيحَبٌة َكاَم ُروي بيَدعي َوالح ني بيالح

لي لحُمعح
ح َيُكنح لي ََذا مَل

َوهلي

ُيَذمَّ  َأنح  َك 
َذلي َنى  َوَأدح َلُه  نَي 

ليمي املحُسح ُعُقوَبَة  َتَحقَّ  اسح َك 
َذلي َلَن  َأعح ملََّا  ُه  َنَّ

ألي هي؛  ي َعَليحهي َوَغريح  
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ُفُجوري   الح نح 
مي فييهي  بياَم  َكرح  َوُيذح ُيَذمَّ  ح  مَل َوَلوح   

خُمَاَلَطتيهي َوَعنح  َعنحُه  النَّاُس  َوَيُكفَّ  َر  ليَينحَزجي

َب َما ُهَو َعَليحهي 
َتكي َضُهمح َعىَل َأنح َيرح اَم مَحََل َبعح رَتَّ بيهي النَّاُس َوُربَّ  اَلغح

َعةي بيدح  َأوح الح
َيةي صي  َواملحَعح

ُه َعنح   ُ َ َفإيَذا ُذكيَر بياَم فييهي انحَكفَّ َوانحَكفَّ َغريح
ا َوَمَعاِصي َأة  َوُفُجور  ا ُهَو ُجرح َداَد َأيحض  َوَيزح

َبتيهي َوخُمَاَلَطتيهي  َك َوَعنح ُصحح
 "َذلي

 ( 2٨٦/  1٥) الفتاوى جمموع     

  أن  شك  وال   ، خمالفته  عن  كفه   يف   سببا  املخالف   حال  بيان   جعل   كيف   فانظر     

مظهر  يف  خرج  إن  حتى  نفسه،  للمخالف  والفائدة  النصح  باب  يف  يدخل  ذلك 

 الزجر، واهلل املوفق. 

 :  قال , الفراء صاليح  أبي  عن العقييل رواه ما  سبق ما ونحو         

بيُه    " ُيشح ذاَك  َفقاَل:  َتني  الفي ري  أمح ن 
مي َشيحئ ا  يٍع 

وكي َعنح  باٍط  أسح بحني  ليُيوُسَف  َحَكيحُت 

َيعح  تاَذُه  يَبٌة؟  ُأسح هي غي َهذي َتُكوَن  أنح  ََتاُف  أما  ليُيوُسَف:  ُقلحُت  قاَل:  ُحَييٍّ  بحَن  ي احلََسَن 
ني

َمُلوا بيام  يي النّاَس أنح َيعح ، أنا أَنح مح هي
يمح وآبائي

هاِتي ن ُأمَّ
 مي
ي
َُؤالء ٌ هلي َُق، أنا َخريح َ يا أمحح

َفقاَل: ملي

، وَمن أطحراُهمح  زاُرُهمح َدُثوا َفَتبيَعتحُهمح أوح مح أحح ـ  " كاَن أََضَّ َعَليحهي  اه

 ( 1٨2/ ٦) للمزي  الكامل وِتذيب( 22٩ /1) للعقييل  الضعفاء     

  الدكتور   ألمثال  الواضحة  األمور  هذه  لبيان  نحتاج  أن  املحزن  ومن     

  إن  الريس  الشيخ  نصيحة  يف األخطاء  بيان  -اهلل  أصلحه  -  يكفيه  كان  وقد  اهلواري،

 ر والتشويه ملعنى النصيحة املرب غري  الطعن هذا  عن   بدال   وجدت
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وسيأيت مزيد بيان عند الكالم عىل ما نقله الدكتور اهلواري من كالم ابن رجب  

 رمحه اهلل يف الفرق بني النصيحة والتعيري. 

  عىل   احلكم  يف  -اهلل  وفقه  -  الدكتور   فيها  يتعجل  مرة  أول  ليست  هذه:  ا ثاني     

عىل بعضهم وأنكر عليهم تسمية    رد  قليلة  أيام  فمنذ  خطأ،  بأنه  ينقدها  مادة  عنوان

 بل جعل ذلك من اْلطأ الفاحش !  ،زكاة الفطر ب)زكاة رمضان(

من   وغريه  البخاري  صحيح  يف  وردت  رمضان(  )زكاة  التسمية  هذه  أن  مع 

وحُيمد للدكتور وفقه اهلل أنه قد رجع وعدل املقال يف   ،املصنفات العلمية املشهورة

تكرار هذا املوقف نفسه مع كتاب الشيخ الريس    إال أن  ،صفحته بعد وقت غري بعيد 

 يف منهجية الدكتور اهلواري يف نقد خمالفيه.  وتعجال   يظهر خلال  

ذلك   يف  متابعا  رمضان  بزكاة  الفطر  زكاة  تسمية  ينكر  استمر  بعضهم  تنبيه: 

السبب يف ذلك عدم اهلواري ولعل  أو    الدكتور  الدكتور  تنبيه واضح من  صدور 

 ته للمتابعني وبيان رجوع الدكتور عن قوله. القائمني عىل صفح

 : الثانية  الوقفة   

 : قال الدكتور حسن اهلواري وفقه اهلل 

التوحيد أن   أهل  السنة من  أنصار  الكتاب فهي لغري  )وإن كان من نصيحة يف 

يف )ص:   قال  فقد  عنها،  ويتاميزوا  وهيجروها  اجلامعة  عن  أدعوا  "(:  ٦٦يبتعدوا 

 (إلخ،  "يزوا عن أهل الباطل... إخواين السلفيني أن يتام



٦ 

  ليست  الريس الشيخ كتاب يف النصيحة  أن اهلواري الشيخ   ادعاء  إن :أقول      

  لواقع  اَتام    خمالف  وكالم  الشيخ  من  شديد  تكلف  مجاعته؛   خارج  هم  ملن  إال  موجهة

 : وجوه عدة  من  الرسالة

امعة  جل  السلفية  النصيحة   بتسميتها   رصح  الريس  الشيخ  أن   : األول  الوجه   

 أنصار السنة املحمدية بالسودان 

  موجه   أنه  زعم   ما  -   اهلواري  الشيخ   منها  نقل   التي  الصفحة  أن   : الثاين  الوجه   

 : بقوله اهلل وفقه  الريس الشيخ   عنوَنا - السنة  أنصار لغري 

 دعوة لكافة السلفيني يف السودان( انتهى  : )الوقفة اْلامسة

بل من    ،وخارج مجاعة أنصار السنةداخل    اوهذا اْلطاب يشمل من كان سلفي  

قرأ العبارات التي وردت يف متن الوقفة املشار إليها إذا أضاف إليها ما ذكره الشيخ  

 ا الريس يف عامة الكتاب تبني له أن املقصود منها بالدرجة األوىل من كان موجود  

 داخل اجلامعة، ثم يأيت من بعدهم غري املنتمني إليها. 

الثالثة من رسالته ذكر وجود    أن   :الثالث   الوجه    الوقفة  الريس يف  الشيخ 

سلفيني داخل مجاعة أنصار السنة املحمدية ووجه إليهم نصائح خاصة وذلك يف 

 وما يليها من نصيحته.  ٥1ص

ه نصيحة  خاصة للسلفيني داخل اجلامعة(   ٥3بل قال ص بنص العبارة )ثم ُأوجِّ

 انتهى 
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كتور اهلواري من كون النصيحة  الد  زعمه  ما  سبق  ما   كل  بعد  يصح  فكيف     

قد   -وفقه اهلل  -موجهة إىل املوجودين خارج اجلامعة فقط. فإما أن يكون الدكتور 

 تعجل يف الرد عىل الكتاب دون إكامل قراءته أو يكون قد قرأه بغري تركيز 

 . تعمده   قد  الدكتور  يكون ال  أن نرجو حمض افرتاء   التهمة  فهذه     

 : الثالثة الوقفة   

وال أظن الشيخ الريس خيفى عليه الفرق بني النصيحة  )  :لدكتور اهلواري قال ا

والتعيري، ويبعد أن يكون الشيخ مل يقرأ كتاب احلافظ ابن رجب رمحه اهلل يف ذلك 

ن أظهري التعيري: إظهاُر السوء  "(:  22ومما جاء فيه قول ابن رجب رمحه اهلل )ص:   ومي

 (."وإشاعُته يف قالب النصح 

 للحط   الدؤوب  سعيه  خالل  ويف  -عنه  اهلل  عفا  -  اهلواري  حسن   الدكتور     

  البرت   وهو  أال  العلم،  بأهل  يليق  ال  مزلق  يف  قدمه  زلت  الريس  الشيخ  كتاب  عىل

  رمحه  احلنبيل  رجب  ابن  العالمة  كالم  من  اناقص    انص    أورد  حني  وذلك  ،باملعنى   املخل

 . تعاىل اهلل

من أهل العلم قد بينوا أن الفرق بني النصيحة  فإن ابن رجب رمحه اهلل وغريه  

 - لصنيع الدكتور اهلواري    اوالتعيري يرجع إىل النية والقصد وأحوال باطنة، خالف  

إىل إظهار املخالفات والتحذير منها ومن    احيث حاول أن جيعله راجع    -وفقه اهلل

 أهلها هبذا النقل املبتور.  
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الكت  اهلواري  الدكتور  قرأ  هل  أدري  البرت فال  وتعمد  املذكور  قرأ   ؟اب  أنه  أم 

أم أنه استفاد النقل بصورته هذه دون    ؟الكتاب ومل يفهم مراد ابن رجب رمحه اهلل 

الكتاب  اىل  معذور    ؟الرجوع  يكون  الدكتور  فلعل  ذلك  غري  ال    اوحيتمل  ولكن 

خصوص   كالمه  يف  اْلطأ  بيان  من  الريس    امناص  الشيخ  ظلم  يف  عليه  اتكأ  أنه 

 . كالمه وتشويه 

 : اهلل رمحه رجب  ابن قال         

ن أظهري التعيري: إظهاُر السوء وإشاعُته يف قالب النصح وزعُم أنه إنام حيمله    " ومي

ا وكان يف الباطن إنام غرضه التعيري واألذى فهو   ا أو خاص  عىل ذلك العيوب إما عام 

عاىل ذم من أظهر من إخوان املنافقني الذين ذمهم اهلل يف كتابه يف مواضع فإن اهلل ت 

فعال  أو قوال  حسن ا وأراد به التوصل إىل غرض فاسد يقصده يف الباطن وعدَّ ذلك 

 .. .من خصال النفاق 

فهذه اْلصال خصال اليهود واملنافقني وهو أن يظهر اإلنسان يف الظاهر قوال  أو  

فعال  وهو يف الصورة التي ظهر عليها حسن ومقصوده بذلك التوصل إىل غرض 

فيحمده عىل ما أظهر من ذلك احلسن ويتوصل هو به إىل غرضه الفاسد الذي   فاسد

هو أبطنه ويفرح هو بحمده عىل ذلك الذي أظهر أنه حسن ويف الباطن يشء وعىل  

ُذ له احليلة هبذا اْلداع    اهـ    "توصله يف الباطن إىل غرضه اليسء فتتم له الفائدة وُتنَفَّ

 23- 22ص  والتعيري النصيحة  بني  الفرق      
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  إىل   للتعيري  إرجاعه  له  ظهر  السابق  اهلل  رمحه   رجب  ابن  كالم  عىل  اطلع  ومن     

 . نقله عىل  الدكتور اقترص  ما  إىل وليس والقصد  الباطنة  النية

الطيبة   النصيحة  للتفريق بني  العلم  أهل  فإن هذا ضابط مجاعة من  وكام قدمنا 

 . وغريها من األغراض

 : ه اهلل رمح  تيمية ابن اإلسالم شيخ   قال         

يا َفإذا كاَن النَّبييُّ  " نح  الدُّ
حي يفي ن النُّصح

َظُم مي يني أعح َح يفي الدِّ أَة    ملسو هيلع هللا ىلصَفإنَّ النُّصح َنَصَح املَرح

َتكيُب  وَيرح  
َلواتي الصَّ ُك  ُ َيرتح ُجُل  الرَّ كاَن  وإذا  َظُم.  أعح يني  الدِّ  

يفي يَحُة  فالنَّصي ُدنحياها  يفي 

ُه َمن خَيا دَ ُف أنح ُيفح املُنحَكراتي وَقدح عارَشَ ُتُه. وإذا كاَن    سي َرُه َلُه ليُتتَّقى ُمعارَشَ َ أمح ينَُه: َبنيَّ
دي

الكيتاَب   خُياليُف  ا  يق  َطري ُلُك  َيسح أوح  نََّة  والسُّ الكيتاَب  َُتاليُف  َعقائيَد  إىل  ُعو  َيدح ا  ع 
ُمبحَتدي

رَ  أمح  َ َبنيَّ َك: 
بيَذلي النّاَس  ُجُل  الرَّ لَّ 

ُيضي أنح  وخُياُف  نََّة  ليلنّاسي والسُّ َضالَلُه   ُه  ليَيتَُّقوا 

هي اهللَّي َتعاىل ال    وجح
ي
تيغاء حي وابح  النُّصح

هي ُه جَييُب أنح َيُكوَن َعىل وجح َلُموا حاَلُه. وَهذا ُكلُّ وَيعح

ٌة أوح حَتاُسٌد أوح َتباُغٌض   يَّ َيوي ثحَل أنح َيُكوَن َبيحنَُهام َعداَوٌة ُدنح
: مي صي َمَع اإلنحساني خح َوى الشَّ هلي

ن  أوح  ُدُه يفي الباطيني الَغضُّ مي حي وَقصح لنُّصح
ا لي ر   ُمظحهي

ئيهي ئاَسةي َفَيَتَكلَُّم بيَمساوي  َتناُزٌع َعىل الرِّ

امُل بيالنِّّياتي وإنَّام ليُكلِّ  يحطاني و﴿إّنام األعح ن َعَملي الشَّ
نُه َفَهذا مي تييفاُؤُه مي صي واسح خح الشَّ

ُح  ٍئ ما َنوى﴾ َبلح َيُكوُن النّاصي ري َي  امح في َص وأنح َيكح خح ليُح َذليَك الشَّ ُدُه أنَّ اهللََّ ُيصح  َقصح

مح وُدنحياُهمح   هي
َرُه يفي دييني نَي ََضَ ليمي ـ  "املُسح  اه
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  نفسه   لصاحبها   صالح  فيه  املساويء  إظهار   جعل  كيف  اإلسالم   شيخ   در  فلله     

ه إىل النية. فأين ذلك مما ذهب إليه الدكتور  كل  ذلك   يف  واملرجع  املسلمني،  من  ولغريه

 ؟ - أصلحه اهلل -اهلواري 

 : اهلل  رمحه القيم ابن قال         

د فييها حتذير املُسلم من    " يَحة يكون الَقصح
يَحة والغيبة أن النَّصي والفرق َبني النَّصي

 ُمبحَتدع أو فتان أو غاش أو ُمفسد  

معاملته والتعلق بيهي َكام قاَل النَّبيي لفاطمة  ما فييهي إذا استشارك يفي صحبته و  َفتذكر

َية فصعلوك وأما   َية وأب جهم َفقاَل أما ُمعاوي بنت قيس وقد استشارته يفي نيكاح ُمعاوي

حابه ملن سافر َمَعه إذا َهَبطت  أُبو جهم َفال يضع َعصاُه َعن عاتيقه وقاَل بعض أصح

 . قومه فأحذروه  دَعن بيال

َي قرَبة إىل  وقعت الَغيحَبة عىل  َفإذا يَحة هلل وَرُسوله وعباده املُسلمني َفهي  وجه النَّصي

هي  مي يك وَتزيق عرضه والتفكه بيَلحح
اهلل من مجَلة احلََسنات وإذا وقعت عىل وجه ذّم أخي

َي الّداء العضال ونار احلََسنات الَّ  َلته من ُقُلوب النّاس َفهي نُه لَتَضع َمنزي   تييوالغض مي

ـ  "ل النّار احلَطبتأكلها َكام َتأحكُ   اه

 24٠ص الروح  كتاب      

  من   صدر  قد  املربر  غري  والتهويل  والتعجل  التحامل  هذا  كان  إذا:  اختام       

  للجامعة  واملريدين  املنتسبني  من  دونه  هو  ممن  صدر  مما  تعجب  فال  اهلواري  الشيخ



11 

 بأوصاف  الريس  الشيخ  ووصف  النيات  يف  والطعن  والتفلتات  اإلساءات  من

وغري ذلك مما انترش يف   ةأنه يعمل بتوجيهات من خمابرات واغراض خبيث  أو  قبيحة

فاهلل املستعان    وسائل التواصل يأنف العاقل من املنتسبني للسنة ذكرها مع خمالفيه

 . وإليه املشتكى وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل اله وصحبه امجعني 

 اهلل   شاء  إن  الوقفات من بمزيد يتبع : تنبيه   

 احلساين  عبد اهلل
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