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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 ٢وقفات 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

التي وعدنا هبا،    الوقفات  لتلك  مواصلة  ييل  وفيام  ،-اهلل  وفقه-  الريس  عبدالعزيز

 سائلني اهلل التوفيَق والسداَد؛ لبيان احلق. 

 : الرابعة  الوقفة   

يخ الريِّس:   -وفقه اهلل-قال الدكتور اهلواري   يف كالمه عن الشَّ

)فالرجل يدعو ملفارقة أنصار السنة ويدرجهم ضمن أهل الباطل، بل يف مقطع  

ي أن  السلفيني،  أسامهم  من  يدعو  لكتيِّبه  سابق  وجتتمع فيديو  واحدة،  وقفة  قفوا 

كلمتهم ملواجهة مجاعة أنصار السنة وأن يبينوا عوارها، وقال: إن هذا ال بد وأن  

املعركة   حد  إىل  ومتايزه،  الصف  لتصفية  منه  بد  ال  ولكن  معركة  معه  حتصل 

 واالحرتاب، وكأنام يتكلم الرجل عن الروافض، ومع هذا كله يسميه نصيحة(.  

 : تور عليه مالحظات الدك  من الكالم  وهذا      
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  مفهوم يكون  أن نفي حماولته يف -اهلل وفقه- اهلواري  الدكتور واصل: أواًل    

 . ومفارقته وانحرافه خطئه  وبيان احلق  خالف من  ملواجهة شاماًل  النصيحة

إثبات أن النصيحة يدخل فيها ذكر   -يف الوقفتني األوىل والثالثة-وقد تقدم معنا  

من صاحبها، وأن املرجع يف ذلك كله إىل نية الناصح،  املساوئ، والتحذير منها، و

 وإخالصه فيام يقوم به، كام تقدم نقله عن مجاعة من أهل العلم.  

   السلفية؛  الدعوة أعالم  أحد عن آخر  نقل وهنا     

 :  اهلل  رمحه   باز بن العزيز  عبد الشيخ  قال         

وتفقيههم" بتعليمهم،  تكون  فإهنا  املسلمني  لعامة  النصيحة  الدين،    وأما  يف 

وإقامة   املنكر،  عن  وهنيهم  باملعروف،  وأمرهم  وتعاىل،  سبحانه  اهلل  إىل  ودعوهتم 

  "احلدود عليهم، والتعزيرات الرشعية؛ كل هذا من النصيحة هلم. واهلل ويل التوفيق

ـ   اه

 (  ٨٨ /2٥)  باز ابن  فتاوى جمموع     

امة  وإق  املنكرات،  عن  هنيهم  للمسلمني  النصيحة  من  جعل  كيف   فتأمل       

 التعزيرات الرشعية عليهم.  

 وال شك أن اهلجر واملفارقة من جنس التعزيرات الرشعية. 

 :  اهلل  رمحه   تيمية ابن اإلسالم شيخ   قال         
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ـ   "َفإنَّ اهِلْجَرَة َنْوع  ِمن أْنواِع التَّْعِزيِر "  اه

 (  212  /2٨) الفتاوى جمموع     

  الريس  الشيخ  به  قال  ما  ينقض  أن  -اهلل  وفقه-  اهلواري  بالدكتور  حرًيا  فكان     

 .  الواضح  التكلف من ذلك يف ملا وقصده؛ لنيته  التعرض دون

  الريس   الشيخ  كالم   - عنه  اهلل  عفا-  اهلواري  الدكتور   نقل  لألسف :  ثانًيا    

بل  االحرت)  كلفظ   عنده   من   الدرامية  العبارات   بعض  إليه  مضيًفا   منقوًصا،  اب(، 

جعل موقف الشيخ الريس من مجاعة أنصار السنة كاملوقف من الروافض. فأخرجه 

 بصورة خمالفة ملا قصده الشيخ الريس مع يشء من التهويل والتكلف. 

فإن الشيخ عبد العزيز الريس مل يطلب من أحد أن يعارك مجاعة أنصار السنة أو  

بأن خيرج - أن مفاصلة اجلامعة  ؛ بل أخرب-كأهنم روافض كام زعم الدكتور-حيارهبا  

وكشف عوارها والرد   -السلفيون منها إذا استمرت عىل ما هي عليه من خمالفات

 عليها سيؤدي إىل حدوث معارك ومشاكل، وذلك من جهة املتعاطفني معها،  

 : - اهلل حفظه-  الريس الشيخ  قال        

ل، واإلنصاف  ويقوم السلفيون بواجبهم بالدليل، والبينة، والربهان، وبالعد"

بيان ضالهلا   اجلامعة-يف  انحرافات  متيع    -يقصد  من  أصحاهبا وضالل  وضالل 

 معهم. 
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إذا فعل هذا ال بد حتصل معركة ومشاكل، لكنها الطريقة إىل تنقية الصف، فإن  

 تنقية الصف مقدمة عىل وحدة الصف. 

ستحصل مشاكل وستجدون معارضة من بعض السلفيني الذي متيَّع معهم و 

  الشيخ   قناة  يف  اليوتيوب،  يف  مقطع)          اهـ  "يهم، لكن ال بد من الثباتقرب إل 

 (.  بالسودان  املحمدية   السنة أنصار  جلامعة االنتامء حكم   ما:  بعنوان

-   عليها  والرد  اجلامعة،   هذه  مفارقة  إىل  السلفيني  دعوته  عىل  الشيخ   يزد  فلم     

سيثري    هو   الرد  هذا   وأن  ، -السلف  ملنهج  خمالفات   عىل  مشتملة   مادامت  الذي 

 املشاكل، واملعارك ممن مل يقبل النصح. 

  قوبل   قد  اجلامعة  عىل  رده  فإن  توقعه،  يف  الريس  العزيز  عبد  الشيخ  وصدق      

،  من  بعاصفة  ام  تم  بل  واإلسقاط،   والشتم،  السبِّ  عمالء   بأهنم  أيده  ومن   الشيخ،   اهتِّ

يف وا  الرصيح،   الكذب   من  ذلك   غري   إىل !  وخمابراتية  علامنية   جهات  لدى لطعن 

 النيات، بل بعضهم بلغ به السفه إىل حد سب األمهات! واهلل املستعان.  

  من   الريس  الشيخ  موقف   عن  -عنه  اهلل  عفا-  اهلواري  الدكتور  قول:  ثالًثا   

  عن   الرجل  يتكلم  وكأنام: )وقوله  ، (الباطل  أهل  ضمن  ويدرجهم : )السنة   أنصار

وقاله   إن  حتى-  افرتاء  هو   بل  التهويل،  من  هو   ؛ (الروافض الدكتور  يتعمده  مل 

 من وجهني:  -متأواًل 
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  فيهم   أن  يشهد  بل  بعموم،  السنة   أنصار  يبدع  ال  الريس  الشيخ  أن   هو   : األول      

 .األول   املقام يف النصيحة  هذه إليهم وجه  وهلذا سلفيني

  يف   فقط  كان  ومن  بالروافض،  خاًصا  ليس  واهلجر  التحذير  أن:  الثاين      

بل حتى أصحاب املعايص؛ التي ال خترجهم من أهل   والكفر،  الضالل   من  درجتهم 

صىل  -؛ كام أمر النبي  -بالضوابط الرشعية-السنة، يصح يف حقهم التحذير واهلجر  

هبجر الثالثة الذين ختلفوا عن غزوة تبوك، وغريه مما سبق نقله يف   - اهلل عليه وسلم

 وقفات سابقة.  

 : اخلامسة الوقفة   

: )وكالم الدكتور الريس أبعد ما يكون عن  -وفقه اهلل-قال الدكتور اهلواري  

وأؤكد  "(:  2النصيحة، واحلال أن الدكتور الريس عفا اهلل عنا وعنه يقول يف )ص: 

 اهـ.  "أن نصيحتي نصيحة مشفق ومريد للخري

أقول: ومع هذا التأكيد، إال أن الواقع خيالف ذلك متاًما، فلم نر يف الكتاب نصًحا  

والتعي التوبيخ  وجدنا  اجلامعة  بل  ملفاصلة  والدعوة  والتبديع  والتضليل  ري، 

ومهامجتها ولو أدى ذلك إىل االحرتاب، ومل نلتمس أدنى شفقة يف النقد، بل فيه 

نوع تشفٍّ وإسقاط، وحتذير وتنفري، وال أدري ما الذي دفع الشيخ الريس أن يقول  

 ر اهلواري  قوال يف أول الكتاب ثم خيالفه يف كل كتابه؟!!.( انتهى كالم الدكتو
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  فيها؛   بيانه  تم  وما  سابًقا  ذكرناها   التي  الوقفات  عىل  اطَّلع  من  أن  شك  ال       

  بالشيخ   يلصقها  أن اهلواري  الدكتور   حاول  التي  االهتامات؛ هذه  ركاكة   له   سيتضح

 : عليها  نقف أن األحسن من  املالحظات   بعض هناك  ولكن الريس،

يف هذه الفقرة؛ هو مبنيٌّ عىل    - نهع  اهلل  عفا-  اهلواري   الدكتور   ذكره   ما:  أواًل    

مقطع الفيديو الذي مر معنا الكالم عليه، وقد تقدم كيف أن الدكتور مل حيسن تناول 

وصف )احلرب أو االحرتاب( كام أثبته هنا. ثم    -من عنده-عباراته بل زاد عليه  

 يزعم أنه وجد ذلك يف الكتاب؟ إن هذا ليشء  عجاب!

جيد الشيخ الريس قد وصف مجاعة أنصار السنة   لن الكتاب؛  عىل اطَّلع ومن     

بأهنا مبتدعة أو ضالة، ولن جتد أنه دعا ملهامجتها، واالحرتاب معها، ولكن الدكتور  

عنه-اهلواري   اهلل  الريس،    -عفا  الشيخ  عىل  حق  بغري  التشنيع  يف  جهًدا  يألو  ال 

 وحتميل كالمه ما ال حيتمل.  

عب محل  من  اهلواري  الدكتور  به  قام  مقطع  وما  يف  جاء  ما  عىل  الكتاب  ارات 

ملا   الفيديو السابق للشيخ الريس مع تغيريه معاين تلك العبارات؛ خمالفة  صارخة  

قرره الدكتور اهلواري نفسه، وأحبَّ أن يعامله به طالبه، فإنه أخرج مقااًل بعد أن  

 تعقبه بعضهم يف عبارة مرجتلة له،  

 :  فيه  اهلواري  الدكتور قال         
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بني وجيمع    )فرق  كلامته،  ويضبط  عباراته،  يراعي  حمرًرا  صاحبه  ينرشه  أمر 

ا عىل سؤاٍل   أطرافه، ويأيت عىل كل جوانبه؛ فرق بني هذا، وبني مجلة خمترصة؛ ردًّ

ـ   رأى أهنا تناسب املقام، ومل ينرشها، وإنام نرشها بعض الفضالء باجتهاده( اه

      ،  السياسية  األحزاب   تكوين: بعنوان  مقال 

 يا دكتور، كان منك االكتفاء بالتعليق عىل عبارات الشيخ املحررة يف  فهالَّ        

كتابه، بداًل عن الرجوع إىل اإلجابة املرجتلة؟ فالشيخ أثبت أن السؤال جاءه عرًضا  

، ناهيك عام أضافه الدكتور اهلواري من فهمه اخلاص لذلك 61كام يف الكتاب ص

 املقطع.  

 الشيخ الريس مل يكن مشفًقا يف كتابه، بل  أنَّ   اهلواري؛   الدكتور  زعم :  ثانًيا    

عىل   كان  الصدور؛  مكنونات  يف  شديد  وخوض  بالغيب،  رجم  وهذا  متشفيًّا، 

الدكتور أن يتورع عنه. ومع ذلك فلم يوضح الدكتور لقرائه حمل التشفي من كالم 

التشفي   ضابط  يوضح  ومل  الريس،  استعامل -الشيخ  خمالفه  عىل  هو  يعيب  كام 

 - حتريرها وضبطهاعبارات دون 

  يف   والسبب  ذلك،  من  يشء  عىل  يدل  فال  الشيخ   عبارات  من   به   استدل  ما  وأما     

 -اهلل  وفقه-  الدكتور  عند  النصيحة  مفهوم  يف  خلل  إىل  راجع   -يل  يظهر  فيام-  ذلك

  جتنٍ   من   حيويه  بام  لذلك؛   واضح  مثال  هنا  وكالمه  مواضع،  عدة   يف   إثباته   سبق   كام

 .  ملخالفه وظلم
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 السادسة:  الوقفة   

: )ثانًيا: وغري بعيد من ذلك، الكتاب فرح به  -وفقه اهلل-قال الدكتور اهلواري  

وطار يف اآلفاق خصوم أنصار السنة من أهل السنة والذين هم عىل صلة بالشيخ،  

املدن الثالث، ووزعوا رقم   وأعلنوا عن توزيعه جماًنا، وجعلوا مراكز للتوزيع يف 

وهذا ليس مسلك الناصح بال شك، بل هاتف لتيسري وصول الكتاب إىل طالبيه،  

هذا مسلك املنتقم املتشفي، ُيفَعل ذلك كله حتت مسمى النصيحة، هل يظن هؤالء  

 أن الناس محقى ال يفقهون؟!!. ( انتهى  

  والدخول   التهم،  إللصاق  اليائسة  حماوالته  ختم   أن  بعد   اهلواري  الدكتور     

 لة من الشباب السلفي. الرسا موزعي  إىل ذلك بعد  انتقل الكاتب؛ نوايا  يف

  املطبوع   الكتاب  توزيع  عن  اإلعالن  -اهلل  وفقه-  اهلواري  الدكتور  فجعل      

 - بنفسه   هو  ذكر  كام -  لطالبيه  الكتاب   لتيسري   خمتلفة؛  أماكن  ثالثة   يف  يوزع  وأنه  جماًنا، 

 !  املتشفي املنتقم  مسلك  هو  بل! شك بال للنصيحة  مسلًكا  ليس أنه

رغم ما يظهره كثرًيا من حماربة ظاهرة    -هلل عنها  عفا -   اهلواري  والدكتور        

يف  والطعن  له،  املخالفني  جرح  يف  يتساهل  ما  كثرًيا  أنه  إال  املنضبط؛  غري  اجلرح 

نياهتم؛ بمثل هذه العبارات العاطفية التي هي جمرد ظنون، وأوهام ال تغني عن احلق 

 شيًئا، وال تستند إىل يشء من العلم. 
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االهتام    الدكتور  عجز   ملا   وهلذا؛    هذا  إثبات  أو  -عن  الرشع،  بأدلة  سواء 

، مل جيد غري ذلك -باعرتاف يكشف خبايا صدور من سامهم )خصوم أنصار السنة(

 السؤال العاطفي املتشنج )هل يظن هؤالء أن الناس محقى أو ال يفقهون؟!!(  

 وإرادة  النصح،   عدم-  الوصف  هذا   يشمل   هل:  مهم  سؤال   هنا   ويرد       

نرش   -مواالنتقا  التشفي اهلواري؛ ممن جيتهدون يف  السنة، وطالَب  أنصار  شباَب 

مقاالته، ومشاركتها يف وسائل التواصل االجتامعي؟ وهل يرد عليهم نفس السؤال  

 املتشنج؟  

  حني   يتعجب  شك   ال  ذكرناها  التي  املالحظات  عىل   وقف   من :  ُيقال  ختاًما   

نيته،  خمال  نقدِ   عند  تابعه  ممن  وعدًدا  اهلواري،  الدكتور  جيد بفساد  جيزمون  فهم 

إظهار   بقاعدة  معه  يتعاملون  وال  العذر،  له  يلتمسون  وال  مقصده،  يف  ويطعنون 

التي ينادون هبا، ويربزوهنا يف    احلسنات، وجتاوز السيئات، وغريها من الشعارات 

 وجه من ينكر عىل مجاعتهم، وأحباهبم، فاإلنصاف عزيز واهلل وحده املوفق. 

 . من الوقفات إن شاء اهلل بمزيد يتبع : تنبيه   

 اهلل احلساين عبد 
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