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 لرحيم بسم اهلل الرمحن ا

 ٣وقفات 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     

اهلواري  ح اهلل -سن  عبد    -وفقه  الدكتور  للشيخ  السلفية(  )النصيحة  رسالة  عىل 

، وفيام ييل مواصلة تلك الوقفات التي وعدنا هبا سائلني  - وفقه اهلل-العزيز الريس 

 اهلل التوفيَق والسداَد لبيان احلق.  

 :  السابعة  الوقفة   

 :  -وفقه اهلل-قال الدكتور اهلواري 

يه مصنفه عفا اهلل عنه مسلك ال يليق بأمثاله، فهو يعتمد  )ثالًثا: الكتاب سلك ف

يف نقد املخالف كلامت مرجتلة ويف سياق معني، وصاحبها عرضة ألن تصدر منه  

واإلسقاط   بل  النقد،  عليه  ويبني  للجامعة  عاًما  منهًجا  يعتربها  وهفوات،  زالت 

 والتبديع، والشيخ الريس كان األليق به غري هذا املسلك.  

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

 أظنه خيفى عليه( انتهى.  

 :  مالحظات  عليه  -اهلل وفقه - الدكتور من الكالم  وهذا      
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  املخالف   نقد  يف  يعتمد)  الريس   الشيخ  عن  اهلواري  الدكتور  قول:  أواًل    

زالت وهفوات،    منه  تصدر   ألن   عرضة  وصاحبها  معني،   سياق   ويف  مرجتلة  كلامت

 يعتربها منهًجا عاًما للجامعة(

؛  -حفظه اهلل-مل يكن الدكتور موفًقا، وال دقيًقا يف عرضه لكالم الشيخ الريس  

فإن الشيخ الريس أورد يف كالمه عىل مجاعة أنصار السنة، وموقفها من أهل البدع، 

نة؛ كالبيان  مجلة من املخالفات؛ منها بيانات منشورة حمررة باسم مجاعة أنصار الس

 الذي كان فيه الثناء عىل بعض املبتدعة اهلالكني من دعاة الزندقة يف بالدنا.  

  كذلك   عنها،  يرتاجعوا   مل  أصحاهبا  عن  ثابتة  تأصيالت  الريس  الشيخ  نقله   ومما     

 مع   التعاون   عن   وكالمه   اهلواري؛  الدكتور   عن  الريس  الشيخ   نقله   الذي  التأصيل 

 واجللوس معهم بحجة الرد عىل الروافض وحرهبم. السنة، أهل غري من  املخالفني

  يف   مرجتل   كالم  جمرد  تعترب   أن   يصح  ال   بالذات  اهلواري  الدكتور   وتأصيالت      

  أنصار   مجاعة  اسم  حتت  علميًّا  ملتقى  وعقد  بعدها  عاد  الدكتور  ألن  معني؛  سياق

 اراته. لعب   وضابًطا حمرًرا، ذاك تأصيله فكرر  ؛( املخالف  مع املشاركة )  بعنوان السنة

يف وقفات قادمات، يف موضعه من    - إن شاء اهلل-وهو ما سنقف معه بالتفصيل  

 مقاالت الدكتور وفقه اهلل.  

  والذي   -وغريهم  البدع  أهل  يقصد-  املخالفني   مع  للتعاون   التأصيل  وذلك     

 يف  عليه   عطر   ثناء   مع   ملخصه  نرش  وتم   اجلامعة،   باسم   خرج  اهلواري،   الدكتور  قدمه 
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ا  الرسمي  صفحاهتا عامًّ منهًجا  يعترب  ال  فكيف  منسوبيها؛  من  عدد  وصفحات  ة، 

 جلامعتك يا دكتور؟  

  بيان  أراد  -خرًيا  اهلل  جزاه-   الريس  العزيز  عبد  الشيخ  أن:  واملقصود      

  السلف،  ملنهج  وخمالفتها   البدع  أهل  مع  التعامل  باب  يف  السنة   انصار   مجاعة   انحراف

ا، ونقل كذلك ما يشهد عىل ذلك باسمه  وصدرت  اجلامعة  عن   ثابتة  أشياء  فنقل

 االنحراف من أقوال وأفعال عدد من قادهتا ومشاخيها.

  ويف   مرجتلة كلامت  املخالف   نقد   يف   يعتمد  فهو ) اهلواري  الدكتور  قول : ثانًيا    

  منهج   فإن)  قوله  إىل(  وهفوات  زالت  منه  تصدر  ألن  عرضة  وصاحبها  معني،  سياق

 هتم لغلبة حاهلم ال أظنه خيفى عليه( وزال العلم أهل سيئات   اغتفار يف السلف

  وكأن .  ضبط  وال  تفصيل،  دون  عباراته  اهلواري  الدكتور   أطلق  هكذا     

  أو  اإلسقاط،  أو   النقد،   قائلها   يلحق   ال  معني   سياق  يف   تكون  التي   املرجتلة  الكلامت 

 .  التبديع

  اإلسالم   من  وخيرج  يكفر،  قد  الرجل  أن  اهلواري  الدكتور   عىل  خيفى  وال     

 رجتلة قاهلا يف سياق معني؛ م بكلمة

اَم ُكن ا َنُخوُض َوَنل  ُقوُلن  يَ لَ   ۡ  هَتُمۡ  َسَأل  َوَلنٕيِ   }كالذين قال اهلل فيهم:     ۡ  َعُب ۡ  إِن 

 ۡ  َقد   ۡ  َتِذُرواۡ  َتع  اَل (  ٦٥)  ِزُءونَ ۡ  َتهۡ  َتس  ۡ  ُكنُتم  ۦَوَرُسولِهِ   ۦـٰتِهِ يَ َوَءا  هلل ِ ٱَأِب   ۡ  ُقل
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ۡ  َمـٰنُِكميإِ   دَ ۡ  َبع  ُتم ۡ  َكَفر  ۡ
ن     ن   ۡ  ٕيَِفة ۡ  َطا  َعن  ُف ۡ  عإِن  ب  ۡ  ُكممِّ  ۡ  ٕيَِفةَ ۡ  َطا  ۡ  ُنَعذِّ

ُم  {( ٦٦)  نيَ ِرمِ ۡ  ُمج ۡ  َكاُنوا ۡ  بَِأَّن 

 [ ٦٦-٦٥: َبةِ ۡ  ]ُسوَرُة الت و

 : -اهلل رمحه- السعدي الرمحن عبد  العالمة قال        

طائفة  " يقول  دينهم،  ويف  املسلمني  يف  الطعن  من  قالوه  عام  َسَأْلَتُهْم﴾  ﴿َوَلئِْن 

منهم يف غزوة تبوك ﴿ما رأينا مثل قرائنا هؤالء ـ يعنون النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم 

 ـ وأصحابه ـ أرغب بطونا، ]وأكذب ألسنا[ وأجبن عند اللقاء﴾ ونحو ذلك. 

يه وسلم، قد علم بكالمهم، جاءوا يعتذرون  بلغهم أن النبي ـصىل اهلل عل  وملا

َوَنْلَعُب﴾ أي: نتكلم بكالم ال قصد لنا به، وال   َنُخوُض  ُكن ا  اَم  إليه ويقولون: ﴿إِن 

 اهـ "قصدنا الطعن والعيب

 342ص  الرمحن  الكريم تيسري      

  حسب   واملزاح  اللعب  من  معني  سياق  يف  بعضهم  قاهلا  مرجتلة  كلامت  فهذه     

 ذلك أخرجتهم من دائرة اإلسالم بالكلية.   ومع ادعائهم،

  َأِب   فَعنْ   وبااًل؛  عليهم   فتكون  ارجتااًل   أصحاهبا  من  خترج  الكلامت  من  وكثري     

  َما   بِاْلَكلَِمةِ   َلَيَتَكل مُ   اْلَعْبدَ   إِن  ":  َيُقوُل   َوَسل مَ   َعَلْيهِ   اهلل ُ  َصىل    اهلل ِ  َرُسوَل   َسِمعَ   ُهَرْيَرةَ 

 ُ ِق   يَها َيِزلُّ هِبَا يِف الن اِر َأْبَعدَ فِ  َيَتَبني   . "مِم ا َبنْيَ املَْرْشِ
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 [ ٦4٧٧ ح صحيحه،   يف البخاري أخرجه]     

  اخلري،   به  قاصًدا  يكون  معني  سياق  يف  صاحبها  من  خترج  الكلامت  بعض  بل       

 ! والزجر العقوبة معه  يستحق ظاهرها سوء  ولكن 

ُ   عن  صحيحه   يف   مسلم   أخرج  فقد            ُعَمَر  بْ   َسامِل ْبَن  َعْبَد اهلل ِ  َأن   َعْبِد اهلل ِ،  ُن 

َم َيُقوُل:  اَل ََتْنَُعوا نَِساَءُكُم املََْساِجَد إَِذا "َقاَل: َسِمْعُت َرُسوَل اهلل ِ َصىل  اهلل ُ َعَلْيِه َوَسل 

. َقاَل: َفَأْقَبَل َعَلْيِه َعْبُد    باَِلُل ْبُن َعْبِد اهلل ِ: َواهلل ِ   . َقاَل: َفَقاَل "اْسَتْأَذن ُكْم إَِلْيَها َلنَْمنَُعُهن 

َك َعْن َرُسوِل اهلل ِ َصىل  اهلل ُ ، َوَقاَل: ُأْخرِبُ   اهلل ِ، َفَسب ُه َسبًّا َسيًِّئا َما َسِمْعُتُه َسب ُه ِمْثَلُه َقطُّ

.   هلل َِعَلْيِه َوَسل َم، َوَتُقوُل: َوا  َلنَْمنَُعُهن 

 [ 442 ح مسلم، صحيح ]     

 :-اهلل رمحه- حجر ابن قال        

 يِف َذلَِك الَوْقِت ومَحََلْتُه َعىل َذلَِك "
ِ
ُه قاَل َذلَِك ملَّا َرأى ِمن َفساِد َبْعِض النِّساء وَكأن 

إن    َمَثاًل  قاَل  َفَلْو  وإاّل  احلَِديِث  بُِمخاَلَفِة  حيِِه  لَِتْْصِ ُعَمَر  بن  َعَلْيِه  أنكر  وإن ام  الغرَية 

مانَ  ِه َلكاَن َيْظَهُر أْن  الز  َ وإن  َبْعَضُهن  ُرب ام َظَهَر ِمنُه َقْصُد املَْسِجِد وإْضامُر َغرْيِ  َقْد َتَغري 

ـ   "ال ُينْكَِر َعَلْيهِ   اه

 ([34٩ /2) الباري  فتح]     
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  أنه   مع   وقصده   نيته  عن   سؤاله  إىل   - عنهام  اهلل   ريض-  عمر  ابن   يلتفت   فلم     

 !والزالت للهفوات  معرض

 وبالل هذا قال عنه احلافظ ابن حجر:          

.  "ال أعلم له غري هذا احلديث"وقال محزة الكناين:    "مدين ثقة "قال أبو زرعة:  "

قلت: وذكره مسلم يف الطبقة األوىل من املدنيني وعده حييى القطان يف فقهاء أهل 

ـ  "املدينة وذكره ابن حبان يف الثقات  اه

 ( ٥٠4  /1) التهذيب هتذيب     

خطأه هذا بحجة غلبة احلال؛ كام ادعى  -ريض اهلل عنه-فر له أبوه يغت فلم     

 اهلواري أنه مذهب السلف هكذا بإطالق.  

  كل   عىل  فُيشنع  مْصاعيه  عىل   الباب  فتح  األمثلة  هذه  ذكر  من  الغرض  وليس     

 . وهجره سبه وحيل خمطئ، 

 ! كال

تفصيل    بل مزيد  إىل  حيتاج  املسائل  هذه  يف  الكالم  أن  بيان  وضبط. املقصود، 

 والوقفة الثامنة فيها توضيح أكثر إن شاء اهلل. 

  ويبني )  الريس  الشيخ   مسلك  عن  -اهلل  وفقه-  اهلواري  الدكتور   قول :  ثالًثا   

 (.  والتبديع   واإلسقاط  بل النقد،  عليه
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أن يقصد به الدكتور اهلواري أن الريس بدع وأسقط وانتقد مجاعة أنصار    فإما 

الصورة، أو يكون قصده أنه انتقد وأسقط وبدع   السنة فال يصح هذا اإلطالق هبذه

 األفراد الذين صدرت منهم تلك املخالفات، وهو إطالق مثل سابقه. 

  وإال   وكذب،   افرتاء  حمض  فهذا  املعينني   لألفراد  التبديع  وجود   قصد  إن  فأما      

 .  الدعوى   هذه إثبات غريه أو  الدكتور  منه فليخرج أيدينا،  بني فالكتاب 

تبديع جلامعة أنصار السنة، فأيضا غري موجود يف الكتاب،  ال  قصد  إن  وأما    

 بل فيه إثبات وجود سلفيني داخل اجلامعة.  

  وافق   هل  ُينظر  حتى   الدكتور  معناها   حيرر  مل  جمملة  فعبارة  اإلسقاط   وأما    

  اجلامعة أعامل إيقاف  حماولة هبا  يقصد  هل  ال؟  أم هبا،  الريس للشيخ وصفه يف احلق

 جرها ؟ أم غري ذلك ؟ ه يقصد أم اخلريية؟ 

 أن   إال  اجلامعة،   أو   الفرد  عىل  ذلك  كان  سواء   فيه  حرج  فال  االنتقاد،  وأما      

 وقع   انتقاده تم الذي  اخلطأ   كان  إن   خصوًصا   منهم،  وقع عام الرتاجع  أعلنوا  يكونوا

 . الفرد حق  يف واضح وهذا العلن،  يف وانترش األشهاد رؤوس عىل صاحبه  من

 : اهلل رمحه تيمية ابن  اإلسالم  شيخ قال        

ُجُل املُنَْكراِت وَجَب اإلْنكاُر َعَلْيِه َعالنَِيًة ومَلْ َيْبَق َلُه َغْيَبة   " ـ   "وأّما إذا أْظَهَر الر   اه

 ([ 21٨ - 21٧ /2٨) الفتاوى  جمموع]     
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عة  اجلام   وحماكمة  األفراد  أخطاء   اجلامعة  حتميل  اهلواري  الدكتور  إنكار  وأما     

ا يف األخطاء التي مل تطلع قيادة اجلامعة   بناء عىل تلك األخطاء؛ فيكون كالمه حقًّ

عليها، أو التي تربأوا منها واختذوا املوقف الرشعي ممن وقعت منه؛ سواء كان ذلك 

 أو التحذير.   يع،باملناصحة، أو اهلجر، أو التبد

ف اجلامعة نفسها،  خال  ممن  تتخذها  معروفة  مواقف  هلا  السنة  أنصار  ومجاعة        

اهلواري   الدكتور  ذلك  من  بيشء  اعرتف  كام  داعية،  وتفصل  حمارضة،   -فتمنع 

 وذكره يف بعض مقاالته.  -نفسه

 :-اهلل  وفقه- الدكتور قال        

)كنت أتكلم مع واحد قلت له هذه املحارضة بعد ما قال رئيس اجلامعة ال تقوم  

 لرئيس قال ما تقوم( انتهى حتى لو كانت يف التوحيد، اجلامعة عندها رئيس ا 

 ( مقدمة  - البدع أهل  مع التعاون: )بعنوان مقال     

  كالذي   السنة  أهل  منهج  خيالف  ممن  موقفا  اجلامعة  قيادات  اختذت  فهال        

 إداريا؟   خالفها من  مع  تتخذه

الذي تدعي    أم السلف  أنظمة اجلامعة أعظم خطًرا من خمالفة منهج  أن خمالفة 

 ريقها؟ اجلامعة أنه شعارها وط
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  واألحزاب اجلامعات قيادات بأن ويقر يعرتف -نفسه- اهلواري والدكتور     

   أتباعهم  عىل  والية  هلم

 :آخر مقال يف قال  حيث        

)واجب العقالء والزعامء واحلكامء والعلامء العمل عىل هتدئة الناس، وكل من  

بتداء من والية  له والية عىل قوم عليه أن يستقل واليته يف تبصري الناس ودفع الفتن ا

السياسية،   والكيانات  األحزاب،  ورؤساء  القبائل،  وشيوخ  والعمد  الوالدين، 

الرشطة، واجليش بفروعه كلها،    ئاسةورؤساء اجلامعات والطوائف، وصوال إىل ر

 وإىل رئاسة املجلس العسكري( انتهى 

 (  األخري اجلزء - تعقلوا   السودان  أهل يا : )بعنوان مقال     

 : أيًضا وقال        

)كل املجموعات، والطوائف، واألحزاب، هلا قيادات وجمالس، فالواجب عىل  

تلك القيادات أن تقوم بواجبها، وال ترتك األمور للعامة يذهبون هبا يمينا وشامال،  

وخيبطون خبط عشواء، فليس لدهيم من اخلربة واحلنكة ونضج العقل ما جيعلهم  

اخلطري، وقد تدفعهم أهواء، أو   ظيميقدرون األمور تقديرا سليام يف هذا األمر الع

 حتركهم عواطف، فال بد للقادة والكبار القيام بواجبهم وحتمل مسؤوليتهم 

 يصلح الناس فوىض ال رساة هلم * وال رساة إذا جهاهلم سادوا( انتهى.  ال
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 (  3  املقال  -  الراهن   الوضع  مع  وقفات: )بعنوان   اهلواري  للدكتور  مقال  من     

الدكتور نصيحة لبعض شباب اجلامعة املتحمسني؛    كتب   سنوات  قبل   بل       

 منبًها إىل أن أخطاءهم تسبب حرًجا لقيادات اجلامعة!

 : قال  حيث        

)وبعض شبابنا أصلحه اهلل معتز برأيه ومندفع مع محاسه، ال يرى نفسه بحاجة  

الوسائط،   يف  ويكتب  فيْصح  تنظيمية،  قيادة  إىل  وال  علمية،  مرجعية  إىل 

الف منهج السلف خاصة يف قضية نقد احلكام، ومثل هذا حيمل واملجموعات ما خي

 ( انتهى. والتنظيمينياجلامعة عبء أخطائه وجتاوزاته وحيرج قادهتا العلميني 

 (حزبية وال سياسية  ال  دعوية مجاعة: )بعنوان  مقال  من     

  من   يصدر  خطأ  كل  من  بريئة  اجلامعة  دامت  ما  دكتور  يا  للحرج  الداعي  فام     

 أفرادها؟ 

 خيالف  منهم  عدد  -أنفسهم-  والقيادات   باحلرج  القيادات  يصاب   وملاذا      

  يف  يرتقى   ذلك  ومع  البدع،   أهل  ومعاملة  األمور  والة   مناصحة   يف  السلف   منهج

 الكربى؟  القيادية اجلامعة مناصب 
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  منهجه   يتلق   مل  املتحمس   املندفع   الشباب  هذا  أن  -دكتور  يا   -  يدريك   وما     

التنظيمية والعلمية والذين يْصحون بسب   من  علنا  احلكام  نقد  يف قياداته  بعض 

 احلكام عىل منابر املساجد؟ 

  والقيادات  املشايخ  من  وإخوانه  هو  تقبل  -اهلل  وفقه-  اهلواري  الدكتور  ليت     

 قبل   فيهم  املوجود   اخللل  إلصالح  وجلسوا  هلم،   نصيحة  من   الريس   كتاب  يف   ورد  ما

ة عىل الكتاب وصاحبه، فإن اخلرق قد اتسع،  الرشس  احلملة  هذه   عن   بدالً   أتباعهم، 

 واهلل وحده املوفق لرتقه.  

  سابقة،   له  بأقوال  -اهلل  وفقه-  للدكتور  تذكري  جمرد  هو  ذكره  سبق  ما:  تنبيه         

  الشيخ  ذكرها   التي   املخالفات   هذه   أن  معنا  مر   فقد   وإال   احلوار، يف  التنزل  قبيل  ومن 

ة صدرت حتت رعاية واسم مجاعة  رسمي  وتأصيالت  مواقف مع َتاما  تتسق   الريس 

 أنصار السنة املحمدية.  

 -اهلل شاء  إن- القادم  املقال يف ونكمل الوقفة، هبذه أكتفي     

 1443شوال  2٨

 احلساين  اهلل عبد 


