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 :متهيد
صمة فع  ! معصومون من األخطاء نيالسلفي    لفي أن  املنهج الس   دافع عن  ي عي عاقل  ال يد  

ال  ،ال حمالة   واقع   أمر   خطاء يف األفراد واجملموعات  األ وجود  ف ،هصمة أتباع  ج ال يلزم منها ع  املنه  
هذه األخطاء  وبيان   ،ون ليسوا عنهم مبعزل  والسلفي   ،اإلنسان هذه طبيعة  ، أحد   ذلك  ل يفجياد  

مر ابملعروف ن مجلة األبل هي م   ،يف شيء ج  يعيب املنه  ها ال ها وإنكارها على من يفعل  وتصحيح  
 .والنهي عن املنكر

قد  ابلن   له   ال عالقة ،اآخر متام   ة أمر  في  لالس  من   نيب  تائ  ال ن تيار  ث م  ما حيد  و  ،هذا أمر  لكن 
السياج العقدي ل يف نقد املتمث   ،احلمراء ة  النقدي  اخلطوط  ى كل  تعد   هو هجوم   بل»  ،صالحي   اإل

  ة  اإلسالمي   ة  موا األم  خد  ي على علماء عن التعد    فضال   ،مات االجتماعيةر احلاكمة واملسل  واألط  
 .هم من أعني الناس وحماولة ازدرائهم وإسقاط   ،جليلة   خدمات  

 من ن  جي  ال ف ،بة  ا طي   همثار   ؤت  ا أن ت  ال ميكن أبد   لت معاملها على هذا النحو  تشك   دعوة   إن  و 
 !العنب   الشوك  

 ،ةي  ة املاد  ة للدعوة احلداثي  احلقيقي   هذه الدعوات اجلديدة أهنا مبثابة البداية  مثل   خطورة   ت كم ن
ين  أو إسقاط شيوخ الد    ، ةي  عد  ل املاب  ة احلقيقة كما يفع  نسبي   :فسطائيةعاء النظرة الس  ن طريق اد   ع  

ا إم   :لدى هؤالء البديل الطبيعي   ليكون   ،دد  ة اجل  ل  الظاهرة كما يفعل احلناب   ابلشريعة نيامللتزم
االجتاه إىل لبس اخلرقة هو  الروحان   البديل أو أن يكون   ، ةا والنظرة احلداثي  االنتكاس هنائي  

 .(1) «!روشةوالد  
 :انت الكتابابي

 .«ةي  عد  د واملاب  هادئ مع احلنابلة اجلد   حوار   ..ا»ما زلت سلفي   :الكتاب عنوان 
على  ين بتقريب الرتاث والرد   وهو مركز يعت   ،والكتاب من إصدار مركز تبصري للنشر والتوزيع

 . م2020-هـ1441د صدرت نشرته األوىل يف عام وق ،-تب على الغالفكما ك  -الشبهات 
 

 .من تعريف املؤلف ابلكتاب املنشور على الغالف اخللفي للكتاب (1)
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 . صفحة 368بلغ عدد صفحاته ي ،د واحديقع الكتاب يف جمل  
  :التعريف ابملؤلف 

على  د   ل ابلر  غ  تشا ،كاتب معاصر  ،من مصر ،عبد الرازق عالء حسن إمساعيل :املؤلف هو
وهو ابن العامل  ،ةالرمحن دمشقي   عبد .ة ابالشرتاك مع دوله نقاشات عقدي   ،طويلة مد ة  النصارى 

 ،لقسم البالغة جبامعة األزهرا كان رئيس    الذي ،اجلليل األستاذ الدكتور حسن إمساعيل رمحه هللا
وأحد واضعي مناهج اللغة جبامعة اإلمام حممد بن سعود ابململكة  ،ا مبجمع اللغة العربيةوعضو  

 .العربية السعودية
 . «أرض شنغار ونبوءة دانيال» :وكتاب آخر وهو رواية بعنوان ،له هذا الكتاب صدر 

 :سبب أتليف الكتاب
 عن الساحة الفكرية سياق ذكر سبب أتليفه هلذا الكتاب أنه كان منشغال   يفذكر املؤلف 

من أطلق عليهم احلنابلة اجلدد إىل أن وال مؤلفي )ما بعد السلفية( وال يعرف  طويلة، مد ةمنذ 
هم  بدأ بعض  و  ،اههبذا االجت    ابلتأثرت أ  كبرية بد    د شرحية  وهاله أنه قد وج   ،مبا جيري همبعضأخربه 

هم  ت  الدعاة يـ   أنه وجد أحد   ة ا لدرجاألمر جد   ل  ة، واستفح  ح  إىل األضر  ذهاب بس اخلرقة واليف ل  
 ة!وأنه هو السبب يف سقوط اخلالفة العثماني ،دبن عبد الوهاب ابلتمر   حممد   اإلمام  
 .ا يف الرد عليهم منشور  ب كتااب  ألنه مل جيد من كت   ؛هذا الكتاب  غ لكتابة  تفر  ف

 :أمهية الكتاب
 :هذا الكتاب من األمهية مبكان جعلتأمور  تضافرت عدة  
يف الساحة الفكرية  فهي من أكثر القضااي جدال   ،القضية اليت يتناوهلا :األمر األول

 .املعاصرة
من الصراحة  كاف    عن هذا االجتاه بقدر   عدم وجود كتب تتناول احلديث   : مر الثايناأل
لكننا ال ند كتااب تناول قضية الرجوع  ،يف القضااي اليت تناوهلا كثرية    د كتاابت  فرمبا ن   ،حو والوض
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 .فتتان هبذا االجتاه هبذا الوضوحواال عن املنهج السلفي   
البعيد  ،طزن واملبس  أسلوب املؤلف اهلادئ املت   : زات الكتاب الكثرية مثلممي   : األمر الثالث

مما جيعله مناسبا للقارئ  ؛واإلسهاب يف النقاشات الفكرية ،دقيقةعن اإلشكاالت العلمية ال
 .يف كتب الردودعادة ه عن التجريح واالهتامات املنتشرة عد  وكذلك ب   ،العادي غري املتخصص

 :الفكرة الرئيسية للكتاب
احلنابلة اجلدد  من يطلق عليهم قام املؤلف جبمع االعرتاضات والشبهات اليت يثريها

 :أبواب  ليجعل اجلواب عنها يف أربعة ؛نواعوقسمها إىل ثالثة أ ،واملابعدية
 .: الشبهات املتعلقة ابلوهابيةالباب األولتناول يف 

 . اجلواب عن بعض الشبهات املتعلقة ابلسلفية املعاصرة :الباب الثاينوتناول يف 

أن فيها ابن تيمية ويزعم املخالفون الباب الثالث للمسائل العقدية اليت تكلم ص وخص  
 . ابن تيمية خالف احلنابلة فيها

 . اب عن بعض االعرتاضات على األئمةابجلو ا الرابع خاص   البابجعل مث 
 .التايل العنصرة ابإلشارة الوجيزة يف بواب األربعف يف هذه األوسوف نعرض ملا تناوله املؤل  
 :عرض إمجايل ملباحث الكتاب

 : املقدمة
وذكر  ،واستعرض بعض أفكارهم ،بعديةابلتعريف ابحلنابلة اجلدد واملا قام املؤلف يف املقدمة

 .ني هبمالسبب يف افتتان بعض السلفي  
وكتاب  "ةما بعد السلفي  "كتاب  قد أوىل شبهات   ف  املؤل    ويبدو من خالل املقدمة أن  

يثريه حممد عبد الواحد  بعض مال ع  مع تتب   ،عناية خاصة "اخلالفات السياسية بني الصحابة"
  .من شبهات حول السلفية والوهابية احلنبلي  
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 : الوهابية :الباب األول
 :مخسة مباحث ىلوقد قسمه إ

 أغلوطات اترخيية وآرائية :املبحث األول
العثمانية بعض احلقائق التارخيية املتعلقة ابلصدام بني الدولة فيه  سرد   قصري  وهو مبحث 

مع  ح مثل وفاة الشيخ حممد بن عبد الوهاب قبل وقوع الصدام املسل   ،والدولة السعودية األوىل
 ،ام الوهابية ابخلروج على اخلالفة العثمانيةض للجواب السريع عن اهت   وتعر   ،الدولة العثمانية

 .دولة السعودية ابلعمالة لربيطانياام الوكذلك اجلواب عن اهت   
 حقيقة الدولة العثمانية  :ثايناملبحث ال

اب ت  سة اليت فرضت حول اخلالفة العثمانية من الك  هذا املبحث اهلالة املقد   يف تناول املؤلف
 فتناول استعمال   ،سةاملقد   ما يزيل هذه اهلالة   وقد ذكر أهم   ،هااثر  آها و  سبب  فبني   ،اإلسالميني

قتل السالطني العثمانيني ، و على هتاوهنم يف حتكيم الشريعة وء  ط الضوسل   ،العثمانيني للسحر
 اشرتاط العلماء يف األئمة أن يكونوا  تفصيال  بني  مث مسألة اخلالفة و  ،ا على امللك إلخوهتم حرص  

العثمانيني أول من   وأن   ،«األئمة من قريش» :حلديث النيب صلى هللا عليه وسلم ؛من قريش
من خالل هذا السياق على شبهة خروج الدعوة الوهابية على  ليجيب ،ختلى عن هذا الشرط

 . اخلالفة العثمانية
 الوهابية والقبورية :املبحث الثالث

اد ب  الدعوة الوهابية من ع   فقد تناول فيه موقف   ،يف هذا املبحث بعض الشيء أطال املؤلف  
عن خطأ ربط  وتناول احلديث   ،ابخللل يف موقفهم من القبوريني اهتامهاوأجاب عن  ،القبور

مث تناول اجلواب عن اهتام ابن تيمية أبنه أول  ،وأفاض يف بيان الفروق الكثرية ،داعش ابلوهابية
ومسألة اهتام  ،وقوع اجلور من الدولة السعودية األوىل وتناول مسألة   ،باد القبورمن قال بكفر ع  
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 .(2) قني يف العلمبن عبد الوهاب أبنه ليس من احملق   الشيخ حممد 
 الوهابيةبعض العلماء للدعوة   حقيقة ذم    :املبحث الرابع
ببيان  عن هذه الشبهة إمجاال   اجلواب  ذكر و  ،ة الصنعان للوهابي   ذم   املبحثتناول يف هذا 

وبني ، ما الذي حصل يف ذلك تفصيال   بني  مث  ،بعض العلماء ملن خيالف ما اعتقدوه ذم    سبب  
 .ي الدعوة الوهابيةو ئفاريين يف مناإدراج اإلمام الس  زيف

 من مثارهم تعرفهم  :املبحث اخلامس
الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف  كيف انتشرت دعوة يبني   ،يسرية يف ورقات   قصريمبحث 
من  تائبنيالمني لدى ليختمها ابلنقل عن أحد املشايخ املعظ   ،النقول ا بعض  ذاكر   ،ربوع األرض

بيان كالمه يف مدح الدعوة الوهابية و   ا نص  ذاكر   ،وهو الشيخ حممد احلسن ولد الددو ،السلفية
 .عظيم أثرها

   السلفية املعاصرة  :الباب الثاين
 :مباحثستة ذكر فيه املؤلف 
 د والتيسريالسلفية بني التشد   :املبحث األول

من خالل ذكر  ،د يف الفقه نظراي  تناول يف هذا املبحث اجلواب عن اهتام السلفية ابلتشد  
لفقهي الذي وقع من علماء وأمثلة للتيسري ا ،ة اليت صدرت من غري السلفينيأمثلة للفتاوى الشاذ  

 .السلفية
 األخذ بظواهر النصوص  :املبحث الثاين

 ،لفتوى للشيخ ابن ابز تناول يف هذا املبحث ما أاثره حممد بن عبد الواحد من إنكار حاد   
وبني خمالفة حممد بن   ،فتناوله ابلرد   ،روعم   بكر أيب كالم  على ملسو هيلع هللا ىلص فيها تقدمي لكالم النيب  

 

ا للخلل يف الفهم منع   ؛أن يشري املؤلف هنا إىل حكم الطواف ابلقبور وبيان أقسامه األفضل كان من   (2)
 .لدى القارئ
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ويذكر   ، أن املنهج السلفي ليس ظاهراي  ليبني   ،م أنه موافق هلمالواحد للحنابلة الذين يزع   عبد
 .موقف املنهج السلفي من أقوال الصحابة

  .وأجاب عن ذلك  ،وقد أشار املؤلف إىل اهتام املنهج السلفي ابلبعد عن علوم اللغة العربية
 التمذهب  :املبحث الثالث
وأجاب  ،ط وواضحموقف املنهج السلفي من التمذهب أبسلوب مبس   املبحثتناول يف هذا 

ني ا ابلسلفي  ليس خاص   هذا املوقف   على أن   مث ذكر من النقوالت ما يدل   ،عن بعض االعرتاضات 
 . هموحد  

 املوقف من املخالفني وسوء األدب مع العلماء :املبحث الرابع
عون يبد   أهنم و  ،هم السلفية أبهنم ال حيرتمون العلماءمن يت   على لرد   لاملبحث  ف هذا عقد املؤل   

 ،بيان موقف السلفية من أئمة الدين األشاعرةوكان ذلك ب ،تهموابن حجر ألشعري   النووي  
ا من أقوال يف بيان ذلك ذكر طرف   ن يبدأوقبل أ ،ومن الصوفية ،وموقفهم من االجتاه األشعري

ظهر توازن املنهج السلفي لي   ؛هم يف التعامل مع املخالف جور  السلفي اليت تبني   املخالفني للمنهج 
 .ان يف استهالل هذا املبحث بذلك ف أميا إحس وقد أحسن املؤل    ،يف ذلك 

 نسبية احلقيقة  :املبحث اخلامس
 ي كتابأنه ال ينسب مؤلف   "نسبية احلقيقة"بعد أن شرح معن املبحث ذكر املؤلف يف هذا 

وقد ال توجد   ،ع هبذا املعنلكن القارئ للكتاب يتشب   ،إىل نظرية نسبية احلقيقة "ما بعد السلفية"
وقد ذكر أن  ،السوء  يفة  ومع ذلك فما ذكراه غاي   ،نيف  عنده اخلطوط احلمراء املوجودة لدى املؤل   
 بني الفرق الثالث   ق احلق   ا قرراه من تفر  وم ،االفرتاق تطبيقات هذا األمر قد ظهر يف حديث  

 ،وقد أطال يف اجلواب عن ذلك  ،واحدة هي احلق   ة  وأنه ال يلزم أن تكون هناك فرق ،والسبعني
 .وأجاب عنه ،ذهب الصحابة والتابعنيوظهرت كذلك يف قوهلم بصعوبة حتقيق م

 ؛ني بتشتيت الناس يف العقيدةالسلفي  ام من اهت  ه مؤلفا الكتاب بحث مبا ذكر املهذا مث خيتم 
 .نصاف يف هذا االهتامليبني مدى االزدواجية وعدم اإل
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 طريقة السلفيني يف التغيري  :املبحث السادس
أبمهية تغيري اجملتمع كخطوة القاضي اجلواب عن تسفيه منهج السلفيني  املبحثتناول يف هذا 

 ! حيصل على مر التاريخأن هذا مل  الزعمو  ،أوىل يف طريق التغيري
موقف السلفيني من العمل وتطرق للحديث عن  ،وقد أجاب املؤلف عن هذه الشبهة

 .(3)ا للتغيريوأن تركهم له ألنه ليس طريق   ،السياسي  
 العقيدة بني ابن تيمية واحلنابلة  :الباب الثالث

 وجعله يف ستة مباحث: ، بعض املسائل اليت أاثرها حممد بن عبد الواحد يف هذا الباب  تناول
وأجاب عن الشبهات حول هذه  ،الصفات  معان مسألة تفويض املبحث األولفتناول يف 

 . ومثل نسبته إىل اإلمام أمحد ،مثل الزعم أبن التفويض هو معتمد احلنابلة ؛القضية
 . ملسألة حلول احلوادث واألفعال االختيارية املبحث الثاينوجعل 

وأن  ،كالم هللا تعاىل قدمي النوع حادث اآلحاد  للحديث عن أن املبحث الثالثوتطر ق يف 
 .ئمة السلف تعضد ذلك عن بعض أئمتهم وأ  وذكر نقوال ،هذا مذهب احلنابلة

لريد على الزعم أبن ابن  ؛العقلي والشرعي التحسني والتقبيح :بعنوان املبحث الرابعجعل و 
 . وافق قول املعتزلة يف هذه القضيةتيمية 

وقد تناول فيه أتثر  ،حماوالت ابئسة ملغازلة األشعرية :فكان بعنواناملبحث اخلامس أما 
 .سبب ذلك بني  و  ،يةاحلنابلة اجلدد ابألشعر 

 

  لذا مل يذكر املؤلف موقف السلفيني من  ؛أكثر من السرد اجملرد املؤلف يف هذا الفصل على النقولاعتمد  (3)
ن هذا يف حد أو  ،اليت ذكرها تصب يف خانة ترك العمل السياسي العمل السياسي وإن كانت النقول

ا قد مارسوا يع  لو أن املؤلف ذكر أن السلفيني مج ألن السياسة من الدين، وكنا نود   ؛ذاته موقف سياسي  
بني العمل السياسي  من الواجب التفرقة ا من السياسة بعد ثورة يناير ملا رأوا أن الواقع قد تغري، وأن أنواع  

 . وبني العمل السياسي كأحد أدوات إنكار املنكر بضوابطه الشرعية ،كمنهج للتغيري
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 ،بني ابن تيمية ومتأخري احلنابلة :بعنوانواألخري يف هذا الباب فكان  املبحث السادسمث 
 فيه سبب خمالفة بعض احلنابلة ملذهب السلف مع إقرار من بعد ابن تيمية منهم بفضله  بني  

  .ومكانته
 : اعرتاضات على األئمة :الباب الرابع

 وجعله يف مبحثني: 
مؤلفي ما بعد  على  الرد   -تقريرات اجليل الرابع بعنوان: هو الذي- املبحث األول تناول يف 

عوا وأهنم اد   ،ا مل تثبت عن الصحابة والتابعنيأثبتت أمور  ة هذا اجليل يف زعمهم أبن أئم   السلفية
 .لاألو   اجليل السلفي    ألنفسهم وراثة  

لريد على ذكر  ؛حوادث األئمة احلنابلة واألشعرية عرب التاريخ :بعنوان املبحث الثاينمث أيت 
منها وأعظم قامت هبا  بعض احلوادث اليت أاثرها احلنابلة عرب التاريخ بذكر حوادث أشد  لاملابعدية 

 . ااألشعرية عرب التاريخ أيض  
  منتائبنيالن هجوم أاليت ذكر فيها  اخلامتةومل يبق إال  ،ف كتابهوبذلك يكون قد أهنى املؤل   

وال ميكن لدعوة أن  ،مةعلى علماء األ وإمنا هو تعد    ،السلفية ليس من قبيل النقد اإلصالحي
 .الط رحا على مثل هذه اجلناية يف تقوم أبد  

 
 : ما يؤخذ على الكتاب

لكن ال خيلو مؤلف من   ،ن من مادتهوأن املؤلف متمك    ،د يف اببهأن الكتاب جي    ال شك  
ت منه بعض األمور اليت نشري  د  فن   ؛من أمره ن ضيق الوقت جعل املؤلف يف عجلة  أويبدو  ،عيب

وقد ظهرت هذه العجلة يف  ،راكها يف الطبعات القادمة للكتاب منا يف استد إليها هنا رغبة  
 :أمرين

 :بعض األمور الشكلية :األولاألمر 



10 
 

لكنه ال وجود له  ،ا يف الباب الرابعا اثلث  الكتاب اليت يف املقدمة مبحث  مثل أنه ذكر يف خطة 
 .يف الكتاب 

وكرب حجم األول  ،كذلك املبحث الرابع والسادس من الباب الثان على الرغم من أمهيتهما
 .كرا يف خطة الكتاب اليت ابملقدمةهنما مل يذ أإال  ،منهما

اخلامس يف الباب الثان اجلواب عن اهتام السلفيني إبمهال ذكر يف هناية املبحث وكما أنه 
  .جنبية عن هذا املبحثوهو من املواضع األ ،علوم اللغة

 املسائل العلمية بعض االختصار يف :مر الثايناأل
على فهم القارئ للشبهة املثارة  يعتمد لكنه أحيان   ،األسلوب  الوضوح يففاملؤلف راعى 

رمبا حيتار يف فهم القضية اليت يتوجه   ومن ال يعرف الشبهة أصال   ،اجلواب ا إىل نطلق مسرع  لي
 زال حيتاج إىل التنظيم والرتتيب وقدر  ما  هذا الباب ف ،وقد ظهر هذا يف الباب الثالث عليها الرد،

دلة اليت تعضد  واأل مث سرد النقول ،اب عنها يف نقاطو مث ترتيب اجل ،من البسط ببيان الشبهة أوال  
 .ذلك 


