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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

إىل حدٍّ كبٍري يف تسويق الكتاب  أفلح حادٌّ  وبريقٌ جملِجٌل، له دويٌّ  عنوانٌ  .. "ما بعَد السَّلفيَّة"

  .باإلثارة ة اجلاذبةوالرتويج له على طريقة اإلعالنات التجاريَّ 

 ا يف هذا النوع من الكتاباتِ طَ أن يتورَّ ) أمحد سامل، وعمرو بسيوين(ي الكتاب فَ أحبُّ ملؤلِّ  ما كنتُ 

 افً ؤلَّ مُ ا ما أبدعَ أ�َّ  لكاتبانم اتوهَّ  وإنْ  دفنهاويَ  طويهاالتاريخ القريب سوف يَ  عٍني أنَّ  فةَ طرْ  اليت ال أشكُّ 

 أمحد بغيُ و  ،الشافعيِّ  ة احلديث، وجناياتُ أئمَّ  تشويهاتُ ا أفسد�ْ اليت  لفيةالسَّ  م عَوجِ قوِّ يُ  اخالدً  اتارخيي� 

  !لم والعدوانيف الظُّ  ن بعدهمِ  هط أصحابَ ورَّ ف ة الصحابة ما ليس منها،أدخل يف سلفيَّ  الذي

كره ي من ذِ بقِ  وإنْ  ،جلىغريه من املراهقات العَ  ويتْ سُيطوى الكتاُب كما طُ فاًء، و بُد جُ ذهب الزَّ سيَ 

عربٌة يف ثاٌل و مِ  ا يف التاريخ القريبِ ولن. اهَ ما توجَّ حيث بالكاتبنيِ  عاُرها يلتصق سوداءُ  ةٌ فمذمَّ شيٌء، 

 دت بأصحا�ا إىل األعلى، ال لشيٍء إالَّ عِ صَ شغلت ا�الس، و قت األنظار، وأَ رَ سَ فرقعاٍت مراهقاٍت ومُ 

ذين أرامها لَّ لا )أمحد سامل، وعمرو بسيوين(ني فَ ؤلِّ اه للموهو احلاُل الذي ال أمتنَّ  ،القعرِ عر قَ إىل  سهمتنكُّ ل

   .شفري اهلاوية حنوَ فاع النشوة باالرتِ  حلظةَ  -دون وعيٍ –اآلن يعيشان 

 سائَال ا من أوهام التفرُّد واإلبداع، وليصَ تخلَّ وقلبيهما ليما اهللا آذا�َ  فتحَ أن يَ  ما أرجوه وأدعو به

بني قرَّ ن أناٍس مُ مِ حَدٍب وَصوٍب،  لذي يأتيهم من كلِّ ع اعن معىن هذا اإلنكار الواسِ  -بتعقُّلٍ – هماينفس

 أشعر باألسَ غري أين . .دىواهلُ  ريدون هلم سوى اخلريِ منهم، ناصحني هلم، ال يُ 
ُ
س من مَ لْ حني أَ  رِّ ى امل



  
٢ 

دو عْ  تَـ تلك االعرتاضات ال هلما أنَّ  رتْ طة اليت صوَّ قة املفرِ االعتداد بالرأي، والثِّ  نربةَ  وردودمها امتعليقا�ِ 

  .اهلادي دهوحْ  واهللا... !الرأيد واالستقالل بالتجرُّ  ، وضريبةَ دع باحلقِّ لصَّ ا مثنَ  أن تكون

  

  :-غفر اهللا له–أحمد سالم  ؛ينفَ ئل أحُد المؤلِّ سُ 

تجويٌد للسلفية  ، أو)عامةً (تجويٌد للسلفية ) .. ما بعَد السَّلفيَّة(كتابكم القيِّم   هل تظنُّ أنَّ "

  ؟"المعاصرة، أو إنشاٌء لسلفية جديدةٍ 

  !"الثالثة بإذن اهللا" :أجاب

  

  :ف الثاني عمرو بسيونيئل المؤلِّ وسُ 

ابن تيمية، ويفهمه،  ن ترونه من المشايخ المعاصرين يضبط كالمَ لو ذكرُتم لنا مَ : شيخنا"

  ".طبق أصولهويُ 

  : دٍ دون تردُّ  أجاب

)"هسَ يعني نفْ ( وأحمد سالم، والفقيرالغفيص، والحوالي، وعبدالباسط الغريب، "
 )١(

.  

  

                                                             

  ).Ask(لسؤاالن واجلوابان من َصفحيت املؤلَفني اخلاصة يف برنامج ا )١(



  
٣ 

حني ساق اهللا  القاتلة خريةالطرافة والسُّ  م عندي حجمُ تعاظَ ؤالني، يَ هذين السُّ  ستحضُر جوابَ حني أَ 

انتزاع " ضرورة )١١ص( ا ذكرامَّ لَ ؛ )لفيةما بعد السَّ ( بدايات العبارة يف ا تلكبَ ليكتُ  نيفَ لمي املؤلِّ قَ 

   !!"ثوقي التي تعيش فيهابات الوُ ة المعاصرة من حالة السُّ السلفيَّ 

  !؟با�ما الوثوقي العميقفان من سُ فيق املؤلِّ مىت سيُ : أقرأ هذا وأتساءل

  

  .كما وعدتُ   هض الكتاب ومناقشتِ رْ أبدأ اآلن يف عَ 

ة بتحليل مادَّ  - أوًال  -حستفتِ ، سوف أَ آرائهمامناقشة ني و فَ املؤلِّ  ض تقريراترْ خول يف عَ قبل الدُّ لكن 

ال لتلك املرتبة تأهَّ لي ؛ذا بالٍ  احبثي�  اهدً جُ  فانِ بذل املؤلِّ  احق�  عت؟ وهلن أين جاءت؟ وكيف مجُ مِ : الكتاب

  ؟َفنيتعبري املؤلِّ على حدِّ ) خ األفكارمؤرِّ (لفية، أو جموِّد السَّ  ثوب: ساهبِ والثوب الذي لَ  ،هاَال زِّ اليت نُـ 

ى يف سمَّ ته تندرج حتت ما يُ مجلًة من مادَّ  الكتاب أنَّ  فاحصَ  فجأقطة تَ ل نُ أوَّ  إنَّ  :ؤملين القولُ يُ 

ب أيديهما إىل كالٍم تعِ  تْ امتدَّ  -غفر اهللا هلما–املؤلَفني  نَّ إ :أي ،)ةلميَّ قات عِ رِ سَ (البحث وآدابه أصول 

ب ث وتعِ ن حبَ ا يف صورة مَ ظهرَ ليَ  ؛يف صفحات كتا�ما صبَّاهُ ا عليه، مث وَ طَ عه وتقريره، فسَ مها يف مجْ غريُ 

قدي رس العَ الدَّ : (يف كتابه اآلخر) عمرو بسيوين(ط يف مثلها تورَّ  ق أنْ ة سبَ وتلك البليَّ . قوتعمَّ 

  .)١()راملعاصِ 

                                                             

، )مناذج من اخللل يف الدرس العقدي املعاصر: (بكة حتت عنوانميكن مراجعة سلسلة من مخس مقاالت منشورة على الشَّ   )١(

ة املكشوفة، قة العلميَّ بالسرِ ) الدرس العقدي املعاصر( دين صاحبَ كافية تُ   املقاالت فيها إثباتاتٌ . لكاتب امسه صالح الدين السعيد

  .يف ثنايا املقاالت خرية ا�رَّدة اليت وردتْ ن، والسُّ فق فيه مع كاتب املقاالت، دون عبارات التقريع الساخِ تَّ أا ر ممَّ وهذا القدْ 

 



  
٤ 

ه، لوال أين سِ للسلوك نفْ  َفنيمن أحد املؤلِّ كراٌر تَ  هذا الصنيع نَّ إو هذا من ذاك،  إنَّ  :سأقولُ  كنتُ 

  : َفنيقول املؤلِّ ) ١٥ص(مة الكتاب قدِّ رأيُت يف م

  

مسؤوالن مسؤوليًة مشتركًة عن كل حرٍف في )=أحمد سالم، وعمرو بسيوني(نودُّ توضيح أننا "

   ".استقلَّ به واحٌد منا وليس في الكتاِب جزٌء تامٌّ . كتابال

  .تاب من خالل هذا اإلقرارمن تقييم إشكاالت الكِ  فال مناصَ .. كذا قاَال 

 -شاء اهللا إنْ – اوسنأيت الحقً . الوحيد على الكتاب املأخذَ  ة ليستِ قات العلميَّ رِ السَّ  أنَّ  اعلمً 

جة؛ حقيقة قاء الضوء على تلك احلقيقة املزعِ الفراغ من إلْ  لكن بعدَ . ملناقشة أفكار الكتاب ومضامينه

  .للقاتِ ز بني ِمسَن العافية والورم ايِّ ن ال ميُ مَ  به عدِ نخ، الذي يَ تاب املنفوخم الكِ حجْ 

  :منها ؛ألسبابٍ  - ةمناقشة املضامني الفكريَّ قبل - هذه النقطة ض رْ عَ ب دءَ البَ  آثرتُ ا إمنَّ و 

اجلادِّ، ليق بالباحث م والتعايل اليت ال تَ وح التعاظُ ا الكتاب برُ مَ أختْ  -ساحمهما اهللا–َفني املؤلِّ  أنَّ  - ١

ه العلمي عادًة ما يكون دافعُ  واالختالسُ  ،لٍ جَ العلمي دون حياٍء أو وَ  ارس االختالسَ ن ميُ عمَّ  فضًال 

   .هد غريهع جبُ ه للتشبُّ ارق اليت أحوجتْ أدوات السَّ  فَ عْ ضَ 

وهي  ،ناحض اجلَ وخفْ ع التواضُ  ، معوالنَّزاهةَ  األمانةَ طالب العلم الباحث و صال خِ  ن أهمِّ مِ  أنَّ  - ٢

خر واالعتداد بالرأي، عالوًة على غة الفَ يف الكتاِب اململوء بلُ  اهلا أثرً   مل أرَ القول بأينِّ  سوؤينصال اليت يَ اخلِ 

  .ن أغالٍط علميٍة فادحٍة سنأيت ملناقشتهاط ذلك مِ ما خالَ 

التحقري واالزدراء  وحَ رُ  :ينها التوأم، أعْ ها أختُ رة يف الكتاب، خالطتْ م والفخر احلاضِ وح التعاظُ رُ  - ٣

لمي لفالٍن وفالٍن، ف العِ عْ صور والضَّ من خالل احلديث املكثَّف عن القُ غارهم، هم وصِ بارِ كِ   ؛رينلآلخَ 



  
٥ 

العقل  وسذاجةِ  ،ر على بساطةِ زيادًة على اإلحلاح املتكرِّ  !من األعالم واألعيان، األحياء منهم واألموات

  . إخل ...ةيَّ ف أدواته املعرفعْ ته، وضَ وسطحيَّ  ،لفيالسَّ 

ٍة يف نٍف خمتلٍف ذي مواصفاٍت خاصَّ من صِ  نيِ الكاتبَ  نَّ إ :تقول منية هلذا الكالمسالة الضِّ والرِّ 

  .ةد إميا�ما بالعظمة الذاتيَّ ؤكِّ من كالمهما ما يُ  اآنفً  وقد نقلتُ . لمي واملعريفالرتكيب العِ 

 أخلَّ و  قدنَّ وح الر يف رُ ثَّ من مصدٍر ملوٍَّث أَ  تاب، جاءتْ بعض االختالسات املوجودة يف الكِ  - ٤

، حيث كان يف هذه املقالة اليت سنعرضها ماذجبعض النَّ ن مِ  -شاء اهللا إنْ  -وسيتضح هذا. تهمبوضوعيَّ 

الكتابات  ٍل واضٍح بعضَ ينتقُد بتحامُ لماينٍّ ي توجٍُّه عَ لكاتٍب ذِ  اكالمً   - ة يدٍ فَّ خبِ  -سانتلِ فان خيَ املؤلِّ 

  .يف جنايته - دون وعي-ا طَ فاِن، فتورَّ ه عليه املؤلِّ عَ تابَـ  اوجورً  اس ظلمً ة، فمارَ اإلسالميَّ 

االرجتال يف إجنازه، وإىل وجود وضوح إىل  أشارتْ  الكتابَ  تِ بعض الكتابات اليت انتقدَ  أنَّ  - ٥

األسباب املفسِّرة هلذه الظاهرة  أحدُ  قل من اآلخرينوالنَّ  شَ قْ فلعلَّ النـَّ  ؛ةضات يف معايريه العلميَّ تناقُ 

   .فحات الكتابيف صَ بوضوٍح احلاضرة 

فهناك  ؛يقت له يف مصدرها األساسها يف الكتاب يف غري ما سِ بعض االختالسات متَّ توظيفُ  - ٦

ضها ينصُّ  ، وبعامعينً  اإسالمي�  اكاتبً صُّ  خيَ ني عامًة، أو يِّ اإلسالم ها ينتقدسوخة كان صاحبُ من نصوصٌ 

ه رضُ عيد عَ ياقه، مث أُ الكالم من سِ  فتمَّ انتزاعُ  ،"اإلخوان املسلمني: "مثل ينتقد مجاعةً ه على أنَّ  هكاتبُ 

  .لفيه يف سياق احلديث عن األفول السَّ وتوظيفُ 

 نقول الكتاِب، وما وقفتُ  مجيعَ  عْ بَّ مل أتت - ياععلى الوقت من الضَّ  افاظً حِ  -شري إىل أينِّ أُ  بقى أنْ يَ 

ما سأعرضه  حسُب أنَّ  أَ غري أينِّ  ،يف الفحص والتفتيش ف يل دون تعمٍُّق واستقصاءٍ ا هو ما تكشَّ عليه إمنَّ 

 حصِ غ لفَ ن سيتفرَّ مَ  أنَّ  :به والذي أجزمُ  .تابد الكِ كاٍف يف إثبات وجود املرض يف جسَ   ن مناذجَ مِ 

  .ا يسوءوالكثري ممَّ  الكثريَ  تاب، فسيجدُ الكِ 



  
٦ 

   

إذ ال  ؛الكرمي ووقت القارئ - اأيضً  - على وقيت افاظً حِ  ؛مجيع ما لديَّ  عرضَ لن أَ  شُري إىل أينِّ كما أُ  

النقطة  يوه ،ما�كتا  فان بطنَ دعها املؤلِّ وْ كرية املشوشة اليت أَ املضامني الفِ  بدَّ من االنتقال إىل مناقشةِ 

 الناس أنَّ  ا رأى بعضُ بل رمبَّ  ،عن السرقة واالختالس عنيهم الكالمُ ا يَ ممَّ  الناس أكثرَ  عين بعضَ ا تَ اليت رمبَّ 

ؤيًة أخرى ترى يف رُ  مثةَ  غري أنَّ  ؛ن مناقشة املضامنيم او�ربً  ااشيً يف احلديث عن اختالل األمانة العلمية حتَ 

  .ل به وتضييع الوقت معهعن التشاغُ  الكتاب واالستغناءِ قوط ة ما يكفي يف سُ اختالل األمانة العلميَّ 

خصُِّص هذه وسأُ  ،امعً  ينِ ن يف عرض املسارَ يف حتقيق التوازُ  -شاء اهللا إنْ  - ه، سأجتهدل هذا كلِّ ألجْ 

النشر ومتابعة آراء  وبعدَ  ،راءة الكتابين أثناء قِ ة اليت صادفتْ قات العلميَّ رِ ن أسوأ السَّ لواحدٍة مِ  املقالةَ 

  .أخرى، أو االنتقال إىل مناقشة مضامني الكتاب مناذجَ  ضُ ب عرْ كان من املناسِ   اء، سأرى إنْ القرَّ 

  .الصادق صحَ ل هلما النُّ ن بذَ مَ ، ولِ نيِ للكاتبَ  والتوفيقَ  ومنه نسأل اهلدايةَ  ،اهلاديده وحْ واهللا 

  

  :تابهذا الكِ بنظرٍة على  - أوًال  -نبدأ

  .د ولد أباهللكاتب الموريتاني السيِّ .. ة ويَّ الهُ ين و الدِّ : كتاب



  
٧ 

  

نصٌّ  ناصادفيُ  حيثُ ، )٥٩٣(الصفحة  منتصف إىل ،)لفيةما بعد السَّ (إىل كتاب  ننتقلُ بعد هذا 

حني  -رمحه اهللا - د قطباألستاذ حممَّ  طريقةَ سيد ولد أباه  نصٌّ انتقد فيه ؛من هذا الكتابفان ه املؤلِّ لَ نقَ 

إليكم صورة الصفحة...  ةالغربيَّ اليهود على احلضارة والثقافة ة و املاسونيَّ يف تصوير تأثري  غبالِ يُ 
)١(

:   

  

  

  

                                                             

ما بعد (داخل إطار أزرق، وصفحات كتاب ) الدين واهلوية(سهيًال على القارئ، جعلت صورة صفحات كتاب سيد ولد أباه ت )١(

   .باإلطار الربتقايل) السلفية



  
٨ 

  

  

ٍة وأمانة قَّ دِ ب - للقارئ فيما يبدو - منقول كالمٌ   ؛خللٍ  يف هذا النقل أيُّ  لن يبدوَ : للوهلة األوىل

  !؟إذن فأين اإلشكال... املنقول عنه إىل املصدر يف احلاشية زو، مع العَ ةعلميَّ 

من   منهوبةٌ هذا املوضع كلها  وبعدَ  أخرى، قبلَ  صفحاتٍ  هناك مثانَ  أنَّ : عع املوجِ املفجِ اإلشكال 

تعديالٍت يسريٍة و  ألفاظه، لكن بتقدمي وتأخرينقش و  فأفكار املؤلِّ فان بنقل قام املؤلِّ . كتاب ولد أباه

  :كما سنرى... ذي عيننيِ  لكلِّ  نايةاجلِ  أثرَ  تكشف سوف املقارنة غري أنَّ  ،طوفي أثر السَّ ختُ 



  
٩ 

، )١٠٤ص(، إىل )٧٥ص(يبدأ من  احبثً  )ةويَّ ين واهلُ الدِّ (يف الفصل اخلامس من كتابه  د ولد أباهعقَ 

مناذج خمتارة، رآها  أربعةَ  ض املؤلفُ عرَ يف هذا الفصل  ).الحداثة في الخطاب اإلسالمي(: حتت عنوان

). حممد قطب، سفر احلوايل، عوض القرين، عبدالوهاب املسريي: (من احلداثة ممثلًة للموقف اإلسالميِّ 

صاه يف مثان صفحاٍت، ، وخلَّ )واحلوايل ،قطب(ه عن األولني ا كالمَ ، والتقطَ )ما بعَد السَّلفيَّة(ا فَ فجاء مؤلِّ 

 مؤلف األصلا من أخذَ ما أ�َّ  :أي ، تلك الثمانية أسطرهما، ليس فيه لولد أباه إالَّ  الكالم كالمَ وجعَال 

  !مثانية أسطرا عليه بإعادة مَ ية صفحات، مث تكرَّ مثان

   :نوي الكالم عنه، فيقولما يَ  اشارحً  )٧٥ص( يبدأ ولد أباه

  

 عامًة من احلداثة اه اإلسالميِّ االجتِّ  ينتقُد موقفولد أباه  يلحظ أنَّ  املصوَّر قارئ هذا النصِّ  ولعلَّ 

الرؤية "حممد قطب ميثل  بل إنه ينصُّ على أنَّ  ،ةً لفي خاصَّ املوقف السَّ  عن هلم يكن حديثُ ف، ةالغربيَّ 

 اإلدانة والتبشري باألفول غلبت عليهما شهوةُ  امَّ لَ ، )ما بعَد السَّلفيَّة(ا صاحبَ  لكنْ . للحداثة "اإلخوانية

   .كر السلفيِّ الفِ  إشكاالتياق احلديث عن يف سِ  املسروق بحث املجعَال ، السلفيِّ 



  
١٠ 

    ):٥٩٠ص(يف ) ما بعَد السَّلفيَّة(فا مؤلِّ  قال

  

 أنَّ  اسوف يرى معي الحقً و ، "َرينكِّ فَ بعض مضامين مُ .. نستجلي "وللقارئ الكرمي أن يستحضر كلمة 

السَّيد املفخَّم، بل  فيُد هذا النصُّ ، كما يُ )عمرو بسيوينأمحد سامل، وال (ستجلي، ليس الذي سوف يَ 

   !!ا ما استجالهليبتلعَ  ا السلفية،خَ ، ليأيت مؤرِّ ستجليسوف يَ  نولد أباه هو مَ 

  ):٧٨ص( فيقولة، د قطب من احلداثة الغربيَّ باستعراض موقف حممَّ نرجع لولد أباه فنراه يبدأ 

  

    

  

  



  
١١ 

  ):٥٩١(، وبداية )٥٩٠ص(، فيقوالن يف �اية )ما بعَد السَّلفيَّة(ا فيأيت صاحبَ 

  

 واحدٍ  عن كتابٍ هنا ث ولد أباه يتحدَّ  لحظ أنَّ بإمكان القارئ أن يَ ع، وقبل مغادرة هذا املوضِ 

يف السياق   امَ على الكالم، وأقحَ  ا تعديًال ، فأجريَ )ما بعَد السَّلفيَّة(ا صاحبا أمَّ ). جاهلية القرن العشرين(

  : قاال. عن كتابني الكالمِ  سق معكي تتَّ هما نسيا تعديل الضمائر  لكنَّ  آخر، اكتابً 

جاهلية القرن (، و)مذاهب فكرية معاصرة(المعروف  هكما في كتابِ ..برؤية محمد قطبنبدأ "

  !ها بعد إقحام الكتاب الثاينتصحيحُ  فاجلملة مل يتمَّ  ....".ة داثة الغربيَّ الحَ  الذي يقرأ فيه  )العشرين

  

  

، ولن )مذاهب فكرية معاصرة(فيه شيٌء منسوٌب لكتاب  دَ الكالم اآليت بعد هذا لن يرِ  لم فإنَّ وللعِ 

   ).جاهلية القرن العشرين(عن كتاب  زاد فيه على ما قاله ولد أباه نقًال يُ 



  
١٢ 

باجلامعة حني  صادفهمالذي أُ  ب العابثنيفات بعض الطالَّ رين بتصرُّ ذكِّ ن األغالط يُ مِ  هذا النوعُ 

، فيَ فون كلَّ يُ   ؛والزخرفات ثل تلك التعديالتن مِ ضيفو شبكة اإلنرتنت، مث يُ سخ من للنَّ ن دو عمِ بعمٍل حبثيٍّ

ف ما تفو�م آثاٌر وبقايا تكشِ  اكثريً   لكنَّ ! تهم يف البحثضور شخصيَّ وإلثبات حُ  نيعهمصَ  حقيقةِ إلخفاء 

   .عابثٍ  رُ مكْ ما صنعوا  أنَّ 

  

 الكرميالقارئ ه نبِّ أُ : كتاب ولد أباه  منصق واللَّ  القصِّ  منهجَ  ثبتواهد اليت تُ الشَّ مواصلة تقدمي  قبلَ 

وبإمكان القارئ  املقصود، دالشاهِ تصوير تفي فقط بصورة الصفحات كاملًة، وإمنا أكْ  لَ أنقُ  نإىل أين ل

  . مراجعة الكتاب

 ع أنَّ بل الواقِ  ،خاٍل من النقل عن كتاب ولد أباه املصوَّرة صفحةباقي ال ل أنَّ ال ألجْ  سأفعل هذا

وتفريق  بعثرة النصِّ  قة يعتمدرِ منهج السَّ  أنَّ غري . ه من كتاب ولد أباهكلُّ   ايكون منسوخً  هذا املبحث يكادُ 

ا يف موضع التوليف بينهها و عيدان ترتيبَ مث يُ متفرقًة من كتاب ولد أباه،  افان يأخذان نصوصً املؤلِّ ف، أجزائه

ا يف  مب مقارنتهاصوص، مث وري هنا إعادة ترتيب النُّ ودَ ! !هلما والكالُم كالمهما الفكرةُ صبح لت ؛واحدٍ 

   .لةفاشِ يات جتميل عملب رتُ هلا السَّ ريد أُ ضح الصورة اليت كتاب ولد أباه، كي تتَّ 

، فكل نةللصورة اآلتية بنصوصها امللوَّ  ، فلينظرْ )ما بعَد السَّلفيَّة(ي فَ طريقة مؤلِّ  ريد أن يفهمَ ن يُ مَ ولِ 

 قاتُع هذه املتفرِّ عيد مجْ ف من كتاب ولد أباه، أُ مأخوٌذ من موضع خمتل - االحقً  كما سنرى–فيها  لونٍ 

   !!ةخي ما بعد السلفيَّ فني؛ مؤرِّ املؤلِّ ا من إبداع وكأ�َّ  تْ اليت بدَ  يف هذه الصفحة الواحدة



  
١٣ 

  

  

األستاذ حممد قطب بني  تسويةَ سيد ولد أباه ينتقد  دءيف البَ فصيل، حيث نرى نشرع اآلن يف التَّ 

  ):٧٨ص(، فيقول )العلمانية(، و)التنوير(



  
١٤ 

ياق السِّ  ترتيب سها، لكن بعد تعديل يففا النقطة نينتقدَ ل، )٥٩١ص( ما بعَد السَّلفيَّة(ا يأيت صاحبَ 

  :الكالم �ذه الطريقة يسوقانِ األلفاظ، فنرامها  بعض يفتغيري و 

  

  

  
   

ى  سيتخلَّ  ويف مواضع الحقةٍ . كرة واحدةالفِ ، لكن ا، وختتلف أحيانً اق أحيانً األلفاظ تتطابَ  ىنرَ هنا 

  .وأوضح أكثرَ  - بل احلروف -ق العباراتكون تطابُ مها، وسيذرِ فان عن حَ املؤلِّ 

حركة األنوار  يعرتض على تقرير األستاذ حممد قطب أنَّ من كتاب ولد أباه، نراه ) ٨٠(يف الصفحة 

ياق اإلجنليزي، رنسي والسِّ ياق الفَ بني السِّ  اهناك فروقً   ويذكر أنَّ  ،بإطالق ينللدِّ  معاديةً  تكانة  األوربيَّ 

  .شري إىل حماولة ماكس فيرب الربط بني اإلصالح الربوتستانيت، وبني حركة التنويرويُ 

  

  



  
١٥ 

  ):٥٩١ص( )ما بعَد السَّلفيَّة(ر يف كتاب تكرَّ هذا الكالم نفسه نراه يَ 

  

التنوير األوريب، وبني  حركةاألستاذ حممد قطب بني  طَ ربْ ) ٧٨ص(أباه ينتقد ولد : ريف موضع آخَ 

  :ين الكنسي، فيقولفساد الدِّ 

   

  ):٥٩١ص( ا الكالم نفسهعيدَ ليُ  )ما بعَد السَّلفيَّة(ا كتاب صاحبَ فيأيت 

  

  

  

  



  
١٦ 

األنوار يف الفساد حركة ظهور  ه أسبابَ رَ صْ عيب عليه حَ األستاذ حممد قطب، ويَ  ل ولد أباه انتقادَ واصِ يُ 

  ):٧٩ص(حركة التنوير، فيقول  األخرى اليت أنتجتْ  ه العواملَ نسي، وإغفالَ الكَ 

  

  ):٥٩١ص( ، فيقوالن)ما بعَد السَّلفيَّة(ا ث صاحبَ تحدَّ ها يَ وبالطريقة نفسِ 

  

ق بشيٍء ظاهٍر تتعلَّ  هنا غلطة األستاذ حممد قطب ولد أباه إىل أنَّ  شري سيديُ ة، جتهيليَّ  ماحةإلْ ويف 

  :هح اعرتاضَ ما شرَ بعدَ ) ٧٩ص(، فيقول كر األوريبدارسي الفِ  فه مجيعُ عرِ يَ واضٍح، 

  

  ):٥٩٢ص( )ما بعَد السَّلفيَّة(ى ها لدَ ة نفسَ التجهيليَّ  د اإلملاحة والنغمةَ فنجِ 

  



  
١٧ 

مة أشرُت إليه يف مقدِّ  مي القلبَ دْ ثقيٍل يُ  لحظٍ مَ ف هنا عند ور والوثائق أتوقَّ ل الصُّ نقْ  قبل مواصلةِ و 

يف  حممد قطب آراءيف تصوير  د املغالطةَ يتعمَّ  متحاملٍ  علماينٍّ  سٍ ب بنفَ فسيد ولد أباه يكتُ . هذه املقالة

  . )ة القرن العشرينجاهليَّ (كتابه 

حركة التنوير  ة اليت أنتجتْ ره لألسباب التارخييَّ تصوُّ قطب يف د حممَّ رأي  اول تسطيحَ حيُ  ولد أباه

د يتعمَّ  مثَّ الكنسي،  ركة التنوير يف الفسادِ ح سببر حممد قطب حصَ  أنَّ  - صادٍق  غريَ  - ة، فيزعماألوربيَّ 

 ة األخرى اليت أسهمتْ كريَّ الفِ العوامل ة و االجتماعيَّ  التتحوُّ ال همز عن فَ ه عجَ إنَّ  :منه، ويقول خريةَ السُّ 

  .ةر العلوم التجريبيَّ تطوُّ وتستانيت، و باإلصالح الربُ : مثاًال أباه ولد ب ضرِ يف والدة التنوير األوريب، ويَ 

ش عن فتِّ ال تبحث وال تُ  ةآليَّ  كالم ولد أباه بطريقةٍ   شانِ نقُ فيَ ) ما بعَد السَّلفيَّة(ا فَ هذا يأيت مؤلِّ  بعدَ 

حركة  رَ ر أثَـ ذكَ د قطب ه حممَّ فَ مؤلِّ  لوَجَدا) جاهلية القرن العشرين(لكتاب  ارجعَ ولو . هة كالمِ حَّ صِ 

 كل هذا مذكورٌ   ؛ةة، والنهضة الصناعيَّ ة، والداروينيَّ م العلوم التجريبيَّ تقدُّ  ر أثرَ اإلصالح الربوتستانيت، وذكَ 

  !!ا األفكارخَ ده مؤرِّ س وأخفاه، فقلَّ ، لكن ولد أباه دلَّ )اجلاهلية(يف كتاب 

  :- رمحه اهللا -من كالم األستاذ حممد قطب وهذه مناذجُ 

  ):٣٥ص(يف جاهلية القرن العشرين ها كرَ ذَ  حركة اإلصالح الربوتستانيت، فنرى مثًال ا أمَّ 

  



  
١٨ 

  :ناعية، واالنقالب الصِّ جرييب، والداروينيَّ لم التَّ عن العِ  اكالمً ) ٣٦ص( اونرى أيضً 

  

ر اآلخَ ا الكتاب الذي ينتقده سيد ولد أباه، أمَّ ) ة القرن العشرينجاهليَّ (نا على كتاب اقتصرْ إذا هذا 

ه، هرسِ قط لفِ ا ف، فلو رجعَ )مذاهب فكرية معاصرة( :، كتاب)ما بعَد السَّلفيَّة(ا ه صاحبَ حمَ الذي أقْ 

  . لهاجهِ  اقطبً  أنَّ  - لولد أباه اتبعً  - مااليت زعَ  ش هذه األشياءَ ناقِ تُ  مستقلةً  ومباحثَ  ا عناوينَ لوجدَ 

ا الغرض وإمنَّ  األوريب، تاريخللحتليله  وطريقةِ  قطبحممد كتابات   يمةقِ  البحث يف هنا مقامَ  ليس املقامُ 

 ر أنَّ ولنتذكَّ . )ما بعَد السَّلفيَّة(يف كتاب  عبَ املتَّ  غائيبَّ واللصق، ومنهج احملاكاة البَ  منهج القصِّ  نتيجة بيانُ 

قل أدوات العَ ف ة، وضعْ وسطحيَّ ، زِ ، وعجْ عن ضحالةِ  املتعايل ن مآل كتا�ما باحلديثني مها مَ فَ املؤلِّ 

   !راملعاصِ  السلفيِّ 

  

  

  



  
١٩ 

، فنراُه يعرتُض على الرَّْبِط بني فساِد الدِّين، وبني مترُِّد الناِس وخروِجهم عليه، فينتِقُد ولد أباهنرِجُع لكتاِب 

. وعلمي�اهذا التصوَُّر بتقدِمي مناِذَج ألدياٍن فاسدٍة ال زال أصحاُ�ا يتمسَّكون �ا، وحيقِّقون تقدًما تقني�ا 

  ):٧٩ص(قال ولد أباه 

   

  :، فنجُد الكالَم نفَسه مسروقًا ِمْن ولد أباه)٥٩٢ص) (ما بعد السلفيَّةِ (نرِجُع لكتاِب 

  

ُث هنا بعقليَّته املتَعْلِمَنة العاجزة  يف فـَْهم مراِد حممد قطٍب الذي مل  -أو املغاِلَطة–سيد ولد أباه يتحدَّ

  . ناِس وثباِ�م على ديٍن باطلٍ يقل قطُّ باستحالِة متسُّك ال

. فْهُم مراد قطٍب بطريقٍة أفضلَ  -خبلِفيَِّتهما الشرعيَّة–) ما بعَد السَّلفيَّة(وقد كان بإمكاِن مؤلَِّفِي 

، لذا اختار صاحبانا منهَج الرَّاحة والرَّفاه، فنقشا كالَم "مَؤرِّخ األفكار"لكْن يبدو أنَّ هذه ليست وظيفَة 

و، بل زادا عليه �مًة واسعًة عريضًة مل ينطْق �ا ولد أباه الذي كان يتحدَُّث عن حممد ولد أباه كما ه

  : متهيًدا لنْقِل نص ولد أباه) ٥٩٢ص(، فعمَّما وقاال )ما بعَد السَّلفيَّة(أما صاِحبا . قْطٍب وحده



  
٢٠ 

 رادِ على اطِّ  مُ ائِ الدَّ  التأكيدُ : اعمومً  حويِّ ، والصَّ بيِّ طْ ر القُ كْ ة في الفِ عَ ائِ الذَّ  المضامينِ  نَ مِ "

  ". ةٌ ٌة رياضيَّ ها دالَّ ه، كأنَّ والخروج عليه مع فسادِ  ينِ من الدِّ  االنحاللِ 

هذه الدَّْعوى العجيبُة مل يتكلَّْف صاحباها البَـْرَهنة واإلثباَت؛ إذ ليس هذا شأَ�ما، فاملطلوُب هنا 

الذي ذكره ولد أباه، فكان ال بدَّ من إطالِق هذه  إفساُح موِضٍع يف السياِق لنَـْقل االعرتاِض البليدِ 

  .الدَّعوى؛ إلضفاِء بعض الرتاُبِط على سياِق الكالمِ 

إضافٌة نشُري إليها كي ال َنْظِلم ). ما بعَد السَّلفيَّة(تبقى اإلشارُة إىل إضافٍة جديدٍة زادها مؤلِّفا 

ولد أباه اقتَصَر على ِذْكر متسُِّك . أباه دون زيادٍة أو نقصٍ املؤلَِّفِني بادِّعاء اقتصارِمها على نْقِش كالِم ولد 

فجاء املا بعد . ا�تمِع األمريكيِّ وا�تمعاِت اآلسيويَِّة بأدياِ�ما الفاِسَدة، مث توقَّف ومل َيزِْد على ذلك

َما دليًال جديًدا يـُْبِطُل الَوْهم الصحويَّ السَّلفيَّ الذي يـَْزُعم استحا َلَة متسُّك الناِس بديٍن سلفيني ليقدِّ

  ):٥٩٢ص(فاسٍد، فقاال 

  

  

فالرِّدَّة العربيُة دليٌل قاطٌع وحجٌة ذكيٌَّة ال حيبُّ املؤلِّفان الوصوَل إليها من أجِل تبديِد َوْهم الصَّحويِّ 

الدِّين احلقِّ،  السَّاذَج، والسََّلفي البليِد الذي ال يدري أنَّ الناَس قد تتمسَُّك بديٍن باطٍل، وقد ترَتدُّ عن

  !دون أن يكون يف هذا دليٌل موضوعيٌّ على فساِد ذلك الدِّين

  !كيف َغَفل السلفيُّوَن عن هذا ؟



  
٢١ 

من -يستِمرُّ ولد أباه يف املغاَلَطة فيستَـْنِبط أنَّ حممد ُقطب يف تفسريه لصراعاِت التاريِخ األوريبِّ يتبىنَّ 

فيقوُل ! نيَّة، اليت رأت أنَّ التقدُّم التـَِّقين لن حيُصَل إال بَنْبِذ الدِّينالنَّْظرة العلمانيَّة الالدي -حيث ال يشعر

  ): ٧٩ص(ولد أباه 

  

، لكْن مع تعديٍل يف األلفاِظ، ومع َتكراِر )ما بعد السلفيَّة(جنَُِد الرأَي األعوج نفَسه يتكرَّر يف كتاِب 

  ):٥٩٢ص(قاال . ب على اخلطاب الصَّحويالعاَدِة املستِمرَّة بتعميِم كالم ولد أباه عن حممَّد قط

  

  
   

  

  . ما زِْلنا نـَْعِرُض السَّْطو على كتاب ولد أباه

  :ينتِقُد رأَي حممَّد قطب الذي يؤكد أن احلداثة الغربية صنيعٌة يهوديَّة) ٨٣ص(وسوف نراه 

  



  
٢٢ 

وألنَّ نـَْقل العناويِن يـَْفَضح، فإنَّ . ولد أباه هنا وَضَع عنوانًا بارًزا يـَُلخُِّص انتقاَده على حممَّد قطب

  ):٥٩٢ص(قاال . أخذا العنواَن، وجعاله داِخَل سياِق الكالم) ما بعَد السَّلفيَّة(مؤلَِّفي 

  
   

ًال نادرًا من كاِتَيب  -على غري العاَدةِ -لكْن يف هذا املوِضِع سَنِجُد  ؛ حيث )ما بعَد السَّلفيَّة(تدخُّ

  !!لكنه جديٌد غُري ُموفَّقٍ .. ولد أباه  سُيِضيفان جديًدا إىل كالمِ 

أنَّ حممد قطب يركُِّز على يهودية فرويد ) ٥٩٣(وأوَّل الصفحة ) ٥٩٢(ذكرا بآِخِر الصَّْفحة 

  .و دوركامي؛ لُِيْثِبَت أثَر اليهوِد يف احلداثة األوربيَّة داروين ووماركس 

  

  

ِضْمن األمساء ذات األصوِل اليهوديَّة، مث تأكيد ) داروين(لفت نظري يف هذا َمْسَرد األمساء إقحام 

مل يكن يهودي�ا ) دارون(مع أن املعروف أنَّ . الكاتِبَـْني املا بعد سلفيني على أنَّ هؤالء مجيًعا كانوا يهوًدا

  . قط، بل كان من أسرة نصرانيَّة

  قطب نسَبُه لليهود؟  مثَّ ِمن أين هلما التَّأكيُد على صحَّة هذه النِّْسبة؟ فمن أين هلما أنَّ حممَّد



  
٢٣ 

لكين استبعْدُت ذلك ِلَكون . لعلَّ ولد أباه ذَكَر يهوديَّة داروين، فتابعه املؤلِّفان كعاد�ما: قلت

أيُته يف موضع مث ر . كهذا!!) صحويٍّ (الرجل متخصًِّصا يف الفلسفِة األوربيَّة، ويبُعُد أن يقع يف غلٍط 

  .يذكر تلك األمساَء كلَّها باستثناٍء داروين؛ ليناِقَش أثـََر يهوديَِّتهم يف ِفْكرهم) ٨٨ص(الحٍق 

  

  

. نقال عن ولد أباه َمْسَرد األمساء اليهودية، وأقحما فيها اْسَم داروين) ما بعَد السَّلفيَّة(إذن فصاحبا 

لكتاِب حممَّد  -هذه املرة-رجعا حق�ا ) ما بعَد السَّلفيَّة(مؤلَِّفي  فبقي احتماٌل أخٌري يـَُبشِّر باخلري، وهو أن

ما ! قطٍب، فوجداه ُخيِْطئ فينسُب داروين لليهودية ولو صحَّ هذا فقد أسْأُت الظنَّ �ما حني قلُت إ�َّ

  .ينقالِن كالم ولد أباه يف نـَْقِد قطب، دون أن يـَْرِجعا للكتاب حملِّ النـَّْقد

كتاب    . مل َيرِْد فيه نسبةُ داروين لليهودية) اهلية الَقْرن العشرينج(لكن َّ

مذاِهب فكريَّة (، وهو كتاب )ما بعَد السَّلفيَّة(مث رجْعُت للكتاِب اآلَخِر الذي أقحمه مؤلَِّفا 

  ):٩٣ص(قال . ، فرأيت حممد قطب ينصُّ على أنَّ داروين مل يكن يهودي�ا)معاِصرَة

  



  
٢٤ 

  : إذن

على قطٍب حني نسبا له الَقْوَل بأصوٍل يهوديَّة لداروين، مث أخطآ حني أكَّدا على  فقد غلط املؤلفان

  !صحَّة هذه املعلومة

  :وإذن

  !املؤلِّفان ال يراجعان كتاَب قطب الذي ينتقدانِه وُحيَلِّالنه

ا تدخَّال فأقحما هذا االسم 
َّ
  .خاصًة غلطاواملؤلِّفان تابـََعا ولد أباه يف َمْسَرد األمساء اليهودية، ومل

  : وإذن

  !أيُّ تاريٍخ لألفكاِر َيْكُتبه الفاِضالن

  :نقطةٌ  تْ يَ قِ بَ 

قرَّرا أنَّ أولئك كانوا  -ومنها داروين–تلك األمساَء اليهوديَّة ) ما بعَد السَّلفيَّة(بعدما سرد مؤلِّفا 

أباه؛ نقًدا  ال يـَْعِرف ا�اَمَلة وال مث أضافا نقًدا صارًما مل َيْذُكْره ولد . ُمْلِحدين، وليسوا يهوًدا حقيقيِّني

  ):٥٩٣ص(قاال . إحساَن الظَّنِّ 

  

  .هو جيَهُل ذلك قطًعا، كما جيهله سائُر النَّاس -على األقل-بالنسبة لداروين : قلت

  



  
٢٥ 

ما زلنا نشرُح النـَّْقل والسَّْطو على كالم ولد أباه الذي وضع عنوانًا ينتِقُد فيه حديَث حممد قطب عن 

  ):٨٥ص(، و بداية )٨٤ص(فقال يف آخر . الَغْرب وتراُجع حضاَرتِهسقوِط 

  

، فنِجُد الكالَم نـَْفَسه يتكرَّر، بعد إدراِج العنوان الذي )٥٩٣ص) (ما بعَد السَّلفيَّة(نرجع لكتاِب 

  : وضعه ولد أباه يف ثنايا الكالم

   

قطب، يف حني انتزََع املؤلِّفان  جند ولد أباه يتحدَّث عن األخوين: يف النصِّ أعاله ومرًة أخرى

َدة من السلفيِّني"الكالم، وجعاله ملصًقا بـ    ".شرائح متعدِّ



  
٢٦ 

م، يشهد بأنَّ املؤلَفني ال يقرآِن كتاب قطب،  وقبل مغاَدَرِة هذا املوضع، ُأشُري إىل أمٍر يضاُف ملا تقدَّ

  .فا شيًئا، أثبتا هذه احلقيقةَ ومىت تدخَّال وأضا. بل ينُقشان نقًشا من كالِم ولد أباه يف نـَْقِده

مث فبعد انتقاِدمها حديَث حممد قطب عن سقوِط الَغْرب، ذَكرا أنَّ َنْظَرته هذه تـُْنِكر ثالَث ُمعطياٍت، 

  ):٥٩٤ص(منها، فقاال عن هذه الرُّْؤية  لشرحا املعطى األوَّ 

  

  

  ):٥٨ص( هذا املعطى األول سنعِرُف من أين جاء حني نراه مذكورًا لدى ولد أباه

  

  

، ومل ينقاله من ولد أباه، فقد ذكرا أنَّ )ما بعَد السَّلفيَّة(أما املعطى الثاين، فهو نقٌد تفرََّد به صاحبا 

  ):٥٩٤ص(قاال .. كالم قطب عن سقوِط الَغْرب يـُْنِكر حقيقَة أنَّ ُسُقوَطه ال يعين تطوَُّرنا 

  

أباه، فقد وقعا هنا يف هفوٍة تكِشُف أ�ما يناِقشان  وكعادة املؤلَِّفني حني يضيفان شيًئا لكالِم ولد

  .وُحيَلِّالن كتابًا دون قراَءتِه والنَّظِر فيه



  
٢٧ 

إنَّ نظرَة حممد قطب تـُْنِكره، يستطيعان العثوَر عليه ) ما بعَد السَّلفيَّة(هذا الشيء الذي يقول صاِحبا 

تاِب، َبَدَل االعتماد على اجتزاءاِت سيد ، لكن حيتاجان فقط ملراجعة الك)جاهليَّة القرن العشرين(يف 

  ):١٩٩ص(قال قطب يف . ولد أباه

  

هنا، ويف مواِضَع كثريٍة من الكتاب تعتِمُد ) ما بعَد السَّلفيَّة(إنَّ طريقَة مؤلَِّفي : و�ذه املناسبة أقول

التسمية عندهم  وأصُل هذه). مغالطة رجل الَقشِّ : (على ما يسمَّى يف اصطالحات ِعْلم اجلدل الغريبِّ 

أنَّ احملاِرَب فيما مضى عند التَّدريِب على القتاِل، كان ينِصُب لنفسه ُدْميًة مصنوعًة من قماٍش مملوٍء قش�ا، 

  .مث يقيم َمْعرَكته مع هذا احملاِرب القشِّيِّ بَغَرض التدريب

. ون شجاًعا ِمْقداًما أمامهاُدميُة القشِّ هذه ليست حمارِبًا حقيقي�ا؛ لذا يستطيع أضَعُف اجلنوِد أن يك

فهما ُيَصوِّراِن قـَْوَل غريمها يف صورٍة مغلوطٍة هزيلٍة . يطاِبُق هذه الصورة) ما بعَد السَّلفيَّة(وما يفعله صاحبا 

فـََعال هذا يف مواِضَع كثريٍة من . قشَّيٍة؛ كي يتهيََّأ هلما فـَْرُد العضالت واالستعراض يف الرَّدِّ واملناقشة

  .هذا أَحُدهاالكتاب، 

ليس كالًما عن َحَدٍث وشيٍك، بل هو تصوٌر يُْدِرك  -أي�ا كانت ِصحَُّته–احلديُث عن سقوط الَغْرب 

بعد -كيف تنشأُ، مث َتْصَعُد وتتقدَّم، مث تتباطَُأ؛ لتدُخَل : مغزاه من يفهُم أعماَر األَُمم وتاريَخ احلضاراتِ 

  . تتَفكََّك ويتداعى بُنياُ�ا يف َطْور الرتاُجِع واالحنالل، قبل أن -ذلك



  
٢٨ 

هذا الرتاُجُع قد يستغرُِق عقوًدا وآماًدا طويلًة تُقاُس باألجيال، وليس بالسنواِت القريبِة؛ فاحلديُث عن 

السُّقوِط هنا معناه فقط أنَّ تلك احلضارَة َوَصلت ِذْروَ�ا، مث َدَخَلت يف َطْور الرتاُجع والتـََّقْهُقر الذي ال 

  .َمَده ومنتهاهيعلم أحٌد أَ 

تبقى مطروحًة من باِحثَني ودارِسَني   -صحَّت أو مل تِصحَّ –هذا النظرَُة السلبيُّة لواقِع احلضارة الغربيَّة 

هي رؤيٌة مطروحٌة يف . فال هي من خصاِئِص السلفيَِّني، وال اإلسالميِّني، وال حىت عموِم املسلمني. ُكُثرٍ 

اهات اليسارِيَّة كما َزَعم سيد ووجوُد هذه الرؤي. الشَّْرق ويف الغرب ِة يف الَغْرب ليس مقصورًا على االجتِّ

  . وألصقاه يف صفحاِت كتاِ�ما دون َفْحصٍ ) ما بعَد السَّلفيَّة(ولد أباه، فنَـَقش كالَمه صاِحَبا 

يـَْقِصدون ضرورًة مث إنَّ طائفًة ِمن َمحَلة الثقافِة اإلسالميَِّة حني يتحدَّثون عن تراُجِع احلضارة الغربيَّة ال 

وَغَرضهم من سياق هذا االستشراِف كشُف القناِع املادِّيِّ . أنَّ حضارَة اإلسالم ستكون البديَل املنَتَظر

وُهْم يف هذا كلِّه يتحدثون مبنطٍق رِسايلٍّ، خيتِلُف . الذي ُجيَمِّل تلك احلضارة وُخيْفي أمراَضها الكاِمَنة فيها

، مث "األدجلة"الذي أضاع ِرسالََته، وتَرَك ِقَيَمه وراَء َظْهره، كي ينجَو ِمن َوْصَمة " مؤرِّخ األفكار"عن منِطِق 

اِه املعاِكس" أدجلةٍ "ذهب ينقل من هنا و هناك دون وعٍي أو متييٍز، فوَقَع يف َشَرِك    .يف االجتِّ

  

وإىل رسالَِته  -فاه اهللاش–بعدما فرَغ ولد أباه من حممد قطب، وجَّه قَلَمه إىل الشيخ سفر احلوايل 

َونة بـ  َعنـْ
ُ
  ):٨٥ص(، فقال "مقدِّمة يف تطوُّر الِفكر الغرب واحلداثة"امل

  



  
٢٩ 

الشَّْيخ نفسه، والكتاَب نـَْفَسه، ليقدِّما أمنوذًجا ) ما بعَد السَّلفيَّة(ومبَْحض املصادفة خيتار مؤلِّفا 

  ):٥٩٦(للخطاِب السلفي، أو الصَّحوي، فيقوالن 

  

  ):٨٨ص(ولد أباه بنَـْقد دعوى أنَّ احلداثة الغربيَّة صنيعٌة يهوديَّة، فيقول يبدأ 

  

  ):٥٩٦ص(النقطَة نْفَسها، فيقوالن ) ما بعَد السَّلفيَّة(ينتِقُد مؤلِّفا  - أيًضا–ومبحض الصدفة 

  

َرى، حني َيْدُخل سيد ولد أباه يف ُصْلب ختصُّصه يف  الفلسَفِة، فيتحدَُّث عن وتـََتَتابُع املصادفاُت تـَتـْ

  ):٨٨ص(عالقة فلسفة ماركس باألصول اهليغلية، ويقول 

  



  
٣٠ 

ليَـْلَبسا ثوَب الفلسفة بلوٍن يطاِبُق لون ثوِب ولد أباه، فيأيت  ) ما بعَد السَّلفيَّة(مث يأيت صاحبا 

  ):٥٩٦ص(قاال . مطابًقا ألفاَظه وحروَفه -َقَدرًا–كالُمهما 

  

  ):٨٩ص(َة فرويد باليهوديَّة، فيقول يناِقُش ولد أباه َعالقَ 

  

  ):٥٩٦ص) (ما بعَد السَّلفيَّة(وباحلروِف نـَْفِسها يتحدَُّث صاحبا 

  

  

  



  
٣١ 

، وعن العداء اهلستريي الذي ْحيِمُله )ما بعد احلداثَة(عن ارتباِط دريدا بتيار ) ٨٩(يتحدَُّث ولد أباه 

  :فيقول نيتشه لليهوديَّة، وعن النُّزوع النازي لدى هايدغر،

  

  ):٥٩٧ص(، وبداية )٥٩٦ص(بآخر ) ما بعَد السَّلفيَّة(فنِجُد التفاصيَل نـَْفَسها ُمْثبتًة يف كتاِب 

  

  

َضلَِّلة
ُ
مع أنَّ الكالَم ُكلَّه كالُم  "!!!نُ من هنا نتفطَّ "و ،"مُ نحن نعلَ ": ولنتَأمَّل يف تلك العباراِت امل

  .سيد ولد أباه، فهو الذي يـَْعَلم، وهو الذي يتفطَُّن يف واقع اَألْمرِ 

  

  



  
٣٢ 

إنَّ فلسفَة أُُرسطو كانت ُكوََّة االنعتاِق األوريبِّ من ِسْجن : ينتِقُد ولد أباه قوَل الشيخ سفر احلوايل

  ):٩٥ص(الكنيسِة، فيقول 

  

  

الشيخ سفر احلوايل، يـَْعِرف ذلك من يراِجُع   يشتمل مغالطًة وتشويًها لكالمِ هذا الكالم من ولد أباه 

ذكر َعالقة الكنيسة بفلسفة أُرسطو، وكيف كانت تعاين تذبذبًا وازدواجيًة  - شفاه اهللا–فالشيخ . كتابه

يف َمْوِقفها منه، إال أنَّ َبْسط هذه املسألة ليس مقصوَدنا ههنا، بل املقصوُد تواُفُق أفكاِر وألفاِظ سيد ولد 

مل َحيْرِما نْفَسْيِهما أجَر  -اهللا هلما غفر–أباه مع األفكار واأللفاِظ املا بعد سلفية، فاملؤلِّفان املؤرِّخان 

  ):٥٩٧ص(تشويه رأي الشَّيخ سفر حني نَقشا ألفاَظ ولد أباه، فتساءال حبذٍق 

  

يف موضٍع بآِخر هذا املبحث تعجَّل ولد أباه يف الكتابة، فصار يـَُلخُِّص النْقَد وال يفصِّله؛ مما اضطَّر 

  ):٥٩٧ص(عن التزاِم اإلجياِز، فقاال  إىل اإلعالنِ ) ما بعَد السَّلفيَّة(صاحَيب 

  

املؤلِّفان اللذان سوَّدا سبَعمائة صفحٍة، أصبحا اآلن ال يستطيعاِن التطويَل والتفصيَل يف النـَّْقد؛ ألنَّ 

  .فال بدَّ من أن خيتِصرا الكالَم ِمثْـَله. ، سوف يُوِجُز العباراِت وخيَتِصُر يف النقد- كما سنرى-ولد أباه 

  



  
٣٣ 

  :ناقًدا الشيَخ سفر احلوايل) ٩٦ص(أباه يقول ولد 

  

  ):٥٩٧ص) (ما بعد السَّلفيَّة(فريدِّد كالَمه صاحبا 

  

  .إنَّ هذا خطأٌ ال حيتاُج إىل تصويٍب لبداهِة َزْيِفه: ولد أباه يقول

  .وكفى.. أنَّ هذا خطأٌ واِضٌح : بإعالن) ما بعَد السَّلفيَّة(وألنَّه مل َيْشرَح ويـَُفصِّل، اكتفى صاحبا 

  :عن خطِأ الشيخ سفر حني نَسب تشومسكي للمدرسة البنيويَّة) ٩٦ص(مث يتحدَّث ولد أباه 

  

  ):ما بعَد السَّلفيَّة(من كتاِب ) ٥٩٧(سري كالُم ولد أباه إىل الصفحة وللمرَِّة األلف يَ 

  



  
٣٤ 

  :وسوَف أخِتُم هذه  النماِذَج بواحٍد من َأْعَجِبها وأْطَرِفها

، ِجنُد املؤلَِّفِني يف َمْعِرض نقِدمها املستعاِر )ما بعَد السَّلفيَّة(من كتاب ) ٥٩٧(الصفحة حني ننظُر يف 

  :للشيخ سفر احلوايل، يقوالن

  

  

ا تتعقَّب كالًما سبَـَقت اإلشارُة إليه) أمَّا(هذه العبارُة املبدوءة بـ  لكنَّ الواِقَع أنَّ املؤلَفني . يـُْفَرتض أ�َّ

لكنَّ الذي نقله سيد ولد أباه يف الصفحة  . الكالَم يف أيِّ موضٍع عن الشَّيخ سفرمل ينُقال هذا 

  :من كتابه؛ حيث قال وهو يلخُِّص ِفْكر الشيخ سفر احلوايل) ٨٦ص(

  

  

إىل حدِّ اعتباِر كتاِ�ما وكتاِب ولد أباه ) امليانة(بلَغت �ما ) ما بعد السلفيَّة(صاحبا كتاِب : إذن

  !!جسًدا واحًدا، فصارا ينتقداِن كالًما للحوايل أمهال نـَْقَله واكتَفَيا بنَـْقِده وتعقُِّبه ُروحِني َحالَّ 

  :أقول هذه الحلقةِ  ةِ مَ في خاتِ 

يف هذه احللقِة اليت كان َغَرُضها األساُس ) ما بعد السلفيَّة(سَأْرُقُب رأَي الُقرَّاء األكارم ورأي مؤلَِّفي 

  ). ما بعد السلفيَّة(إثباَت أنَّ السَّرِقَة الِعْلميَّة من اآلخريَن ُمتَثُِّل إحدى مكوِّناِت كتاِب 



  
٣٥ 

أمَّا إن تطَلََّب األْمُر . ملناَقَشة اآلراِء واألفكارِ  -كبعد ذل-فإن كان فيما ُشرَِح مقنٌع وكفايٌة، انتقلنا 

للشَّرْح وتقدِمي الرباهِني اليت أكل مين  - مرًة ثانيةً –تقدَمي املزيِد من النماذِج إلثباِت الدَّعوى، فسوف نعود 

  .تصويُرها وَعْرُضها �ذه الطريقة وقًتا أمتىنَّ أالَّ أحتاَج ِلَصْرف ِمْثِله مرًة أخرى

  

  . تتعلَُّق ببعض ما ذُِكَر أعاله) ما بعد السلفيَّة(لدي ههنا مهسٌة لَألَخويِن مؤلَِّفي : وقبَل َوْضِع القلم

  :فأقول متسائًال 

  ل سيد ولد أباه؟ثْ ن مِ ة مِ قَ رِ أحمد سالم ، وعمرو بسيوني، للسَّ  األخوينِ  جَ وَ حْ ما الذي أَ 

لسُت أُشكُّ أنَّ لدى اَألَخويِن قدراٍت تؤهُِّلهما لتقدِمي أَْفَضل مما لدى املسروِق منه؛ فهما أعَرُف 

  . وأدرى بقواِعِد اإلسالِم، وبآراء حممد قطب، وسفر احلوايل من سيد ولد أباه

ًة ولد أباه إن متيَّز عنهما بشيٍء، فِبَكْونه أستاًذا يف الفلسفِة، أهلك ُعُمرَه فيها، ف صار َميِْلك ُعدَّ

أفضَل منهما يف احلديث عن التاريِخ األوريب، وعن هيغل، وماركس، وفرويد، ودوركامي، ودريدا، وفوكو، 

  .وتشومسكي

وُقُصوُر أدواِت اَألَخويِن الفاضلِني عن الدخوِل املتخصِِّص يف هذا  امليداِن، ليس مبَجرَّده مما يعيُب 

ُده اإليهاَم بامتالِك ما لكن الذي يعيُبه �. طاِلَب العلم اُلُكه وحماولَُته البائسُة يف التشبُِّع مبا مل يـُْعَط، وتعمُّ

ال َميِلُك، مث انتقالُه لالستعراِض األجَوِف مبثل تلك األمساِء؛ كي يصحَّ له احلديُث عن َضْعِف األدواِت 

  .السلفيَِّة يف التعاطي مع العلوِم اإلنسانيَّةِ 

اهاِت  الفلسفيَّة األوربيَّة وتارِخيها، والوقوُف على تفاصيِل آراء أعالِمها ورموزِها، قد يكون معرفُة االجتِّ

  .مزيًة لطاِلِب الِعْلم حني يكون حقيقًة ال ادعاًء، وحني يكوُن هلذه املعرَفِة غايٌة وهدٌف مشروعٌ 



  
٣٦ 

وحني تراه ُمولًعا باجرتاِر أما حني يُبَتلى طاِلُب الِعْلم بالتشدُّق األجوف باالسم واملصطلح األجنيبِّ، 

اإلبستمولوجيا وأخواِ�ا، مبناسبٍة ودون مناسبٍة، فأنت حينئٍذ تقُف أماَم حالة ضعٍف وانكساٍر وهزميٍة، 

  .تتمظَهُر يف صورِة التحقيِق واملعرفة

مث . ذه الصَّْنعةوحني يُبتَلى طاِلُب الِعلم �ذا، تراه يـَْنزِل للنـَّْقل والسَّْطو على كالِم غريه ممن ُحيِْسن ه

ًة وأدواٍت أفَضَل  تتطوَُّر احلاُل وتسوُء، حىت تراه ينِقُل وَيْسرِق حىت يف ميدانه وساَحِته اليت ميتِلُك فيها ُعدَّ

  ..  من أدواِت املسروِق منه 

 .ويف النهاية نقوٌل مسروقةٌ 

والغاية من ذلك  .فيها حتامٌل وتشويٌه لرأي أهل الفضل والعلم .مأخوذٌة من مصدر ملوٍث ُمتعلِمنٍ 

  !! جتديد السلفية وجتويدها.. كله 

  در بن عبداهللا الشويقيبن/ قاله وكتبه

  هـ٩/٧/١٤٣٦

  

  


