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  !بلْ سالَم.. ِإهداٌء

  
  !أما هذه الورقَات فهي لكم أنتم

  ..!إنِني أُشاِهدكُم وأنتم تولَدونَ ِمن رِحِم املستقبِل القَِريب
  !عبر مخاِض هذا الزمِن العِصيب

  !م كَأَجلَى ما تكُونُ الْمشاهدةُ وأحلَىإنين أُشاِهدكُ
  ..ِمن عالَِم القرآِن تخرجون

  ..وِبمناِزِل الصديِقني تسلُكُون
،اِمعفُكُم الْجصةُ واِنيالرب  
  والِعلْم حدكُم الْماِنع،
  إذا نطَقْتم فَِبِحكْمة،
  !وإذا سكَتم فَعن ِفتنة

زوالِعلِْم علَى الفُقَراء،ت ِغيفونَ رع  
  ..وترفَعونَ أَلِْويةَ القُوِة والسالَم

  !أنتم األوِلياُء حقّاً.. نعم سادِتي
  !مفَعلَيكُم ِمن اِهللا السال

  فريد األنصاري: حمبكم
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  مدخل قرآين
  

الَهلَّ عقال اهللا ج:  
  

يلَ الْبحر فَأَتوا علَى قَوٍم يعكُفُونَ علَى وجاوزنا ِببِني ِإسراِئ(
ماٍم لَهنةٌ. أَصءاِله ما لَها ِإلَهاً كَمل لَّنعى اجوسامقَالَ ! قَالُوا ي

ِإنَّ هؤالِء متبر ما هم ِفيِه وباِطلٌ ما كَانوا . ِإنكُم قَوم تجهلُونَ
 )1!)(يعملُونَ

)ةَِمناآلِخر ِريدي نم كُمِمنا وينالد ِريدي نم 2!)(كُم(  
  

  
  
  
  
 
  

                                                 
 
  139-138:   األعراف1
  .152:  آل عمران2
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  ةـمقدم
ونعوذ باهللا من شـرور      إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره،     

من يهده اهللا فال مضل له، ومن يـضلل فـال           . وسيئات أعمالنا  أنفسنا
شـهد أن   وأشهد أن ال إله إال اهللا، وحده ال شريك له، وأ          . هادي له 

بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وجاهد       . حممدا عبده ورسوله  
 .يف اهللا حق جهاده؛ حىت أتاه اليقني

أما بعد؛ فإن أصدق احلديث كتاب اهللا تعاىل، وخري اهلدي هدي           
، وشر األمور حمدثاا، وكل حمدثة بدعـة،         صلى اهللا عليه وسلم    حممد

  .نارال وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة يف
  مث أما بعد؛

 . وليست يف نقـضه    ،سالمي باملغرب  يف نقد العمل اإل    هذه رسالة ف
حماولـة   و ؛ه ملنهج اإلصالح الضروري   اإلسهام يف  دفاليوم  نصدرها  

  ورد ما احنرف من قوله وفعلـه،       ،ا اعوج من خطوه   مل الداخلي تقوميال
 ن النقـد للـدعوة     ذلـك أ   .نكرين لفضله مناقضني ألصله، وال    غري  
، وكضرورة اجلراحة   ضرورة النار لتصفية الذهب   ك ضروري   ةسالمياإل

يف نقد العلم    -رمحه اهللا    -ابن اجلوزي   ومن قبل كتب    .  املريض لعالج
 بعده اإلمام مشس الدين     ف، وصن "تلبيس إبليس "كتابه الرائد   والعلماء  
ـ  يف نقـد     "ِبلَ والطَّ ِملْزغَل العِ : "ه النافع  كتاب الذهيب  الفقـه هب  اذم

ـ ح م –وق الفاسـي    ر مث صنف الشيخ اإلمام أمحد ز      .الفقهاءو ِستب 
وفية  الص– اِدق  : " اللطيفة هرسالتِريِد الصةُ الْمديف نقد شـطحات     "ع ،
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 ،هو منهم إمنا   و .أخطائهم التربوية كشف   و بدع الصوفية، التصوف و 
 ومثل هذا وذاك    ."حمتسبهم"ـ ب بقِّ؛ وبذلك لُ  بل من أجل شيوخهم   

  .يف التراث اإلسالمي كثري
  آكد وأشد، خاصة والـزمن      اليوم وضرورة النقد للعمل اإلسالمي   

 ام ال تصيب عـو    ! اإلسالمي يف التاريخ قط   فنت ما مر مثلها      !ن فنت زم
، أفرادا  تصيب العاملني يف الصف اإلسالمي أيضا      الناس فحسب؛ وإمنا  

 -  النيب فا وص مِل رهيبةممهدات  و ، قريبة وكأا مقدمات  !ومجاعات
  يف بيانه  عندما قال وذلك   من فنت آخر الزمان،    - صلى اهللا عليه وسلم   

 يـصِبح الرجـلُ     !باِدروا ِبالْأَعماِل ِفتنا كَِقطَِع اللَّيِل الْمظِْلمِ     ( :العجيب
ع ِدينه ِبعرٍض    يِبي ! أَو يمِسي مؤِمنا ويصِبح كَاِفرا     ،مؤِمنا ويمِسي كَاِفرا  

 وقد أحاطت بالعمل اإلسالمي مـن ذلـك أدخنـةٌ           .)3!)(ِمن الدنيا 
وذات الشمال، فكثر املتساقطون مـن      وأمواج، شطت به ذات اليمني      

؛ مجاعاتـه وأجنحتـه    السري كلية ببعض      واحنرف صفه فكرا وممارسة،  
 ، وهـو داء عـضال يـصيب      "االستصنام "مرضبسبب ما اعتراه من     

 ! حىت يستشري يف اجلسد كلـه      يف الشرايني مع الدم    مث يضخه    ،القلب
  .وإمنا احملفوظ من حفظه اهللا .كما سيأيت بيانه حبول اهللا

سالمية باملغرب حني من الدهر كادت أن       لقد أتى على احلركة اإل    
بعينات ، خاصة يف مرحلة الس     هي املتنفس الوحيد للشباب املتدين     تكون

                                                 
 

  . رواه مسلم 3
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  التيارات املاركسية  ِلوغ ت انَ، إب الدي املاضي ات من القرن املي   نوالثماني
 باجلامعات  ، الدولة  داخل  صغرى "دولة "، وتأسيس  املتطرفة اإلحلادية
، "االحتاد الوطين لطلبة املغرب   "،   آنئذ نقابتهم الطالبية  يف إطار    !املغربية

العصر الثقافيـة    اإلحلاد موضة    حيث كان ،  )موِطأُ (:املختصرة يف لفظ  
 هلا  ةٌلَيو د ! الرمسي "ِةيِموطَاُأل" ِةلَيوكان هو دين الد   ف ؛نضاليةلا وخلفيته
تسهر على محاية ظلمهـا      !اا وعقوب ، وحماكمها ، ومليشياا ،مهاحكا

 جرمية تؤدي   "سم اهللا اب"النطق   جمرد   حىت كان !  باحلديد والنار  وظلماا
 األول   املبـدأ  وهـا ال؟  كيـف   و !إىل تكسري العظام وحتطيم اجلماجم    

 وها  ؟ف ال كيمث   )!ة مادة ايال إله واحل  (أن  قائم على   خلفية املاركسية   لل
  والنـهج  ، األمحر الفكر الثوري  ب ة النضالية مؤطَّر  سرالقانون العام للمما  

للفكر يسمح  ى  فأن !"ديكتاتورية الربوليتاريا "فلسفة   و ، االنقاليب الدموي
يعترب  أن يتسرب إىل قطاع      )!كذا" ( الظالمي الرجعي"والدين   يـالغيب
  !؟ باملغربالتقدميةاحلركة  قاطرة هو

 ليس هـذا جمـال نقـدها        تلك مرحلة عشناها بأحزاا ومآسيها    
ظـروف  من   ،التارخييةبعض اجلوانب   بيان  هنا  ، وإمنا القصد    ودراستها

 بإشـارات فـصلناها يف مـواطن    ،ميالد احلركة اإلسالمية بـاملغرب  
صور حتوالا   مث    عن طبيعتها وأصل منشئها،    ؛ متيهدا للحديث  )4(أخرى

  !هامزالقأسباب و

                                                 
 

  .البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي: كتابنا.  ن 4
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مـساحة  عبارة عن   سالمية بتلك املرحلة     احلركة اإل  كانت طليعة 
ويـبين  ،  يرسم أحالمـه  فيها   و ، يتنفس الشباب املؤمن    فيها ،خضراء

أليام أو لساعات، خميماٍت ورباطاٍت، كما كانـت        ) مدينته الفاضلة (
 ،؛ لتغذية القلب   وِحلَق اإلميان  روحال عقد جمالس تفيه   ،مجيالًفضاء ربانيا   

تصل جمالس كانت عبارة عن معارج       .وصقل العقل، وعمران الوجدان   
نعم، لقد  ! وظلماتهالفكر املادي   من كابوس  ها وختلص القلوب بالسماء، 

  مناذج القرآن، مع   شوا أحوال ي ليع الشبابب ترتقي كانت حماضن اإلميان  
 سلمان   رحلة البحث عن احلقيقة مع     يدخلواو ؛"رجال حول الرسول  "

 مل حل واتجرديو عمار بن ياسر،   جلراح مع  بتضميد ا  يشتغلوا و الفارسي،
ـ  على القبض على اجلمر      واتدرب ي  مث !ألمانة مع مصعب بن عمير    ا  ربع
 من لفح الصحراء   االسترواحيكون    وبني هذا وذاك   ".معامل يف الطريق  "
  ."يف ظالل القرآن"

اشتعلت نـريان   ، و "قاملنطلَ "انطلق العمل من  املسري، و جد   حىت إذا 
يل اخلـضراء   ااستنارت اللي و "!الرقائق"ها اإلخوان مباء    رد با ؛"العوائق"

علـى   - يف ثلث الليل اآلخر      –بردا وسالما   زل  ـ تتن ، شجية بتالوات
ـ  ال ترى من مالحمها إال أطيافا     ،   يف غرفها  قلوب باتت تتهجد    ة متلفع
 ينصتون إىل القـرآن   هنا وهناك، صغريةا صفوفجي،بأجنحة الليل السا 

ِإذَا يتلَـى    (: وقد كانوا حقا   !األعلى املأل يصل القلوب ب   ترتيال مالئكيا 
 ِخري ِهملَيداً  عجونَ ِلَألذْقَاِن س.      ا ِإن كَانَ ونبانَ رحبقُولُونَ سيا   ونبر دع
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-107:اإلسراء)(!ِن يبكُونَ ويِزيدهم خشوعاً    ويِخرونَ ِلَألذْقَا  .لَمفْعوالً

109.(  
 يف مرحلتـه    –ومن هنا كان الطابع الغالب على العمل اإلسالمي         

املنـهج  االشتغال ب  و  التعليمي،  والعمل ، التربوي التأسيسهو   -األوىل  
؛ فأنبت   بناء النسيج االجتماعي الديين    لتجديد  اخلاص والعام،  الدعوي

 ، شـىت  رطُ وأُ ونَبرم، هم اآلن     من أهل الفضل واخلري    ذلك املنهج جيال  
األمر واستمر  .  يف شىت ااالت والقطاعات     والعباد  م البالد  ينفع اهللاُ 

منت  إىل أن    .نييِقد ينتج ويريب على منهج األنبياء والص      ،على ذلك زمنا  
ي البتالء الـذ   فكان ا  ،األجسام احلركية وتطورت األشكال التنيظمية    

ظهرت فكـرة التخصـصات يف       !سالمية كثريا خسرت فيه احلركة اإل   
 ، واالجتماعيـة  ،الثقافيـة : سالمي على مجيـع املـستويات     العمل اإل 

قـت احلركـة    وانطل.  والسياسية ،ة والنقابي ، واإلعالمية ،واالقتصادية
يجة أن كـل     ولكن النت  !يف حياا على أبنائها   سالمية تقسم مرياثها    اإل

 إال التخـصص    ، عن ميالدها ماتت يف مهـدها      نِلعأُصات اليت   التخص
 !احتل كل املـساحات األخـرى      وتضخم، و   هو وحده منا   !السياسي

:  وصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم        !كل شيء السباع   تأكلف
 يف احلركـة اإلسـالمية   وبذلك شهدنا !فعال) ولَدِت األمةُ ربتها(فقد  
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كما سنفصل بعد حبول     )5(!الساعةمظهرا من مظاهر عالمات      نفسها
 لـصاحل    جمالس اإلخـوان،    من  الدافئة  التربية اإلميانية  ت وانسحب .اهللا

أمـام  انتصبت مرايا األهواء والـشهوات      مث   ! القارسة التربية السياسية 
 وبدل أن تنتج   ! وكانت املأساة  ! على اللهيب  اشرتساقط الفَ ف ،الشباب
 ؛ مبحاضنها اخلضراء  ،الربانينياملؤمنني   -هذه املرة    -  اإلسالميةُ احلركةُ
 فَبدأت ترخ اِرقَ عاندست بِ  ! خضراء بخضِترالْ اه مموـ   ِةه يف خ ضِةر 

هـم أول مـن تعـرض       أنفسهم  كان اإلسالميون    ف العمل اإلسالمي، 
  ! السامةااللسع

الصحافة يظن أن العمل    ضجيج   السياسة و  إن الناظر إىل عجيج   
 خبـري  – من حيث هو مجاعات تنظيمية       –اليوم   ملغربيف ا  اإلسالمي

!  الشاملة  معركته احلضارية   على مواقع متقدمة من     وأنه !وعلى خري 
  فشال ، وفشل  كثرياً  عما كان عليه من قبل     قد ختلف  أنهلكن احلقيقة   

  اليت كان قد استـصلحها      االستراتيجية ه يف احلفاظ على مواقع    ذريعا
  فكانـت لـه    ؛ الشعيب واألكادميي  يمبنهجه التربوي وخطابه الدعو   

كليـةً  فقـدها  قد وم  اليإنه!  منها ينطلق وإليها يعود    ،جماالت حيوية 

                                                 
 

 إشارة إىل حديث جربيل املشهور الذي رواه عمر بن اخلطاب رضي اهللا              5
ما املسؤول عنها بأعلم مـن      : "الفأخربين عن الساعة؟ ق   : قال: (عنه، والذي فيه  

أن تلد األمةُ ربتها، وأن ترى احلفـاةَ        : "فأخربين عن أماراا؟ قال   : قال" !السائل
  .رواه مسلم) !العراة العالة ِرعاَء الشاء يتطاولون يف البنيان
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، مكـشوفة    عارية فصارت ظهوره !  مدحورا وخرج منها مطرودا  
حىت اـارت    ! اهلواء  على ، تلفحها سياطهم   اإليديولوجيني ألعدائه

ألعـداء  األهواء وا أثخنته خناجر   قد    األصيلة، صفوفه دون مقاصده  
  !جراحا بليغة

لقد كانت أخطاؤه اجلسيمة اليت وصلت إىل حـد االحنـراف           
  ببعض املواطن  عن املنهج اإلسالمي   ، واخلروج التصوري والسلوكي 

–   كما سنفصل ب عدخوله مرحلة مـن     سببا رئيسا يف     – حبول اهللا    د
 لقـد تـضخمت     !العكسي، وبرزخا من التراجـع املنـهجي      العد  

العدل "يف مجاعة    -التصوري   على املستوى    –  السياسية األولويات
 التخريـف    إىل درجـة   "اخلالفة"، واستبدت ا أحالم     "واإلحسان
 لـدى   – على مستوى املمارسة     –زيب   وتضخم العمل احل   !واهلذيان
، وانتفخ انتفاخا سرطانيا؛ حىت أتى على       "التوحيد واإلصالح "ة  حرك

 فآل  .االجتماعيةة و الدعوي ومكاسبهاالتربوية  كل مكتسبات احلركة    
 إىل أن صارا وجهـني      -  ملن حقق النظر فيهما    –  معاً أمر اجلماعتني 
  واملمارسة االستعراضـية،   تلك على مستوى التصور   ! لعملة واحدة 

  ! احلزبيةاملمارسةاألولويات وبرنامج وهذه على مستوى 
 -ا كـان فيهـا      مبرلذلك   و .فعلى هذا السياق كتبنا رسالتنا هذه     

يف جسمها  ا عليه    ما وقفن  ِردعلى قَ ِشدةٌ   لكنها ،ةٌدِش -ن  بعض املواط ب
 مـن يف خطوهـا     ما الحظناه     خطورة من الداء، وعلى درجة   العليل  
 ما وجدنا بني أعطافها وحدائقها      ِرد مث على قَ   !باألهواء  األعمال تداخل
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 .شر كلها اإلسالمية  أن احلركة   أبداً   ال يعين    إال أن ذلك   !من عقارب 
 يف السبعينات والثمانينات     األول بل لقد كان هلا الفضل    ! شا وحا كال
وح التـدين   يف إيقاظ ر   -بعد اهللا تعاىل     - لقرن امليالدي املاضي  من ا 
 وما يزال كثري من العاملني يف    !ومدافعة تيارات الزندقة واإلحلاد    .بالبالد

بعـض  أحيانـا   منـهم     بل رمبا وجدت   ،صفوفها من الصاحلني املتقني   
  !قيقينياحلربانيني الء وليااأل

 اعتـرى   الغاية من هذه الورقات إمنا هي التنبيه إىل ما قـد          ن  مث إ 
 على  صر من ذلك ما يساعدنا    الصف اإلسالمي من ثلمات، عسى أن نب      

  قبل بيان  ، لألدواء  وأول العالج كما يقال حسن التشخيص      .تاليف الشر 
هنا ه  منها ذكر ن لمملا انتقدناه ف  املقترحات البديلة   أما  . وصفات الدواء 

 يكون  ٍقِححبث الَ  يف   - حبول اهللا    -تأيت   عسى أن    جمملة؛عبارات  إال  
بدائلَـه يف    قد اقترحنـا      مع أن قسطا من ذلك     .)6(فيه بعض التفصيل  

" بالغ الرسالة القرآنية  "و" البيان الدعوي "كتاب  كبعض كتبنا السابقة،    
 ال حتتـاج    ِةدنتقَبعض األمور امل  ن   هذا باإلضافة إىل أ    ".جمالس القرآن "و

                                                 
 
 حنن مشتغلون بتصنيف كتاب هلذا الغرض، يتضمن تصورات منهجية، وقواعد            6

 للعمـل   – إن شاء اهللا     –ساسية، ملا نرجو أن يكون بناء متوازنا        كلية، وموازين أ  
اإلسالمي، مؤصالً يف الكتاب والسنة، ومنـزالً على مقتضيات الزمان واملكـان           
وظروفهما؛ عسى أن نسهم يف تصحيح املسار الدعوي مبنهج بنائي، راجـني أن             

ـ   – الذي بني يديك اآلن أخي القارئ        –يكون هذا الكتاب     ر ورقاتنـا    هو آخ
  .وما التوفيق إال باهللا. النقدية للعمل اإلسالمي باملغرب خاصة
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 ؛ ألا يف نظرنـا     وكَفَى ٍكر إىل ت  ، وإمنا هي يف حاجة     منتقَى إىل بديلٍ 
زوائد ِض ملُ، وعراقي ةٌر م فَحَورمبا تزين   . إال بتركها   ال يسلم السري   ،ةٌر 

  .ق من وفقه اهللاوإمنا املوفَّذلك،  . قبل أن يتزينوا بالتحلي؛الناس بالتخلي
 دون املقدمة والتمهيد واخلامتة     – هذا التقييد    ملهذا، وقد جعلنا جم   

يف األخطاء املنهجية الكربى للحركـة      : الباب األول :  اثنني  يف بابني  -
 ترمجنا يف كل فصل منها خلطأ       ،وفيه مخسة فصول  . اإلسالمية باملغرب 

" املذهبية احلنبلية "استصنام  يف  : والباب الثاين . من األخطاء االستصنامية  
 خلصنا فيها أهـم األخطـاء       ،وجعلناه ثالثة فصول  . سلفييف التيار ال  

  .املنهجية للفكر السلفي باملغرب
استشرنا مع بعض أهل العلـم      قد  صدار هذه الورقات    مث إننا قبل إ   

ة لصاحل جهة ضد     السياسي ا قد تواجه ما بالدعاية     أ  باعتبار والفضل،
شـهد   و . السياسية االنتخابات خوض غمار يف   أخرى، ممن هلم غرض   

أننا كتبنا ما كتبنا هللا، مث خلاصة دعـاة          و !نا من ذلك براء   اهللا أن قصد  
يف   النيب صلى اهللا عليه وسلم      على مقتضى حديث   .عامتهمل و ملسلمنيا

 ال تتعلـق    ،عامة شاملة  ،هذها النقدية    خاصة وأن مقوالتن   ).7(النصيحة

                                                 
 

قال رسول اهللا صلى    :  أنه قال  - رضي اهللا عنه     -عن متيم الداري    :  ونصه  7
هللا، ولكتابه، ولرسوله، وألئمة    : ملن؟ قال : قلنا. الدين النصيحة : (اهللا عليه وسلم  

عن أيب هريرة وابن عباس يف كتب       وروي أيضا   . رواه مسلم ) !املسلمني وعامتهم 
  .السنن
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ض  حىت ممن ال غـر     دون ذاك،  التيار    وال ذا  ،ذه احلركة دون تلك   
، وقد فـصلنا يف      كالتيار السلفي مثال    أصالً، هلم يف املعارك االنتخابية   

   .نقده تفصيالً
قد استخرنا اهللا تعاىل يف األمر؛ فترجح        -قبل ذلك وبعده     -مث إننا   

رجها أن خن  - ، وعلى تقديرات أخرى رأيناها    بناء على هذا وذاك    -لنا  
 !عمل اإلسـالمي   العقارب اخلضراء يف ال     لكشف خطورة  إىل اجلمهور؛ 

 للناس  لَب ما ال قِ   ، على الدين وأهله   – وما تزال    –  من ضرر  وما أحلقته 
يف تعلق  تفاصيل أدق، ت  كشف  عن   - يف الوقت نفسه     – نيِضِرعم! به

 –ه   باملنهج النبـوي يف نقـد       عمالً ؛بأشخاص بأعيام بعض األحيان   
بـوي   بتعـبريه الن   ،علـى اإلمجـال   صحابه  أل -صلى اهللا عليه وسلم     

 اللهم إال من ترجح لدينا      ).8)(؟اٍمو أقْ الُا ب م وأ ؟ٍمو قَ الُا ب م: (شريفال
 ه، وسـقطت   مروءت فاخنرمته،  ه وتان جهلُ ، وغلب يف تقديرنا   هاحنرافُ
لفنتصار رأساً يف ا   و !هعدالت  ،   ورمزا من رموز الدِلج  والـد مبـا   !ِنج 

   تواتر عنه من خمبا   وأ،   أحكام الشريعة  ِمرصرهو نفسه من   ح  ـ ن  ٍضقْ

                                                 
 

 هذا التعبري النبوي متواتر، فقد ورد يف أحاديث صحيحة كثرية، من مثل              8
أما بعد؛ فما بال أقوام يشترطون شروطا ليـست يف          : (قوله صلى اهللا عليه وسلم    

كـان إذا   : (وصح عن عائشة رضي اهللا عنها أا قالت       . متفق عليه ) ؟كتاب اهللا 
ما بال أقوام   : "و لكن يقول  " ما بال فالن يقول؟   : "رجل شيٌء مل يقل   بلغه عن ال  

 .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري. رواه أبو داود") يقولون كذا وكذا؟
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فمثل هذا مل جند حرجا      !كليات أصول الدين  لمقطوع به من     ل صريٍح
ربنا اغِْفر لَنا   (: قول ذلك، مث ن   . تعبدا هللا ببيان غيه وضالله     ؛يف جترحيه 

   ا الَِّذيناِننوِإلخاوقُونبا ِغالً لِّ       سلْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وـواْ    ِباِإلمينآم لَِّذين
  ).10: احلشر)(.وفُ رِحيمؤ ِإنك رربنا

  .، وسلم تسليما كثرياً وصحبهوصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله
وغفرانه، الفقري  عفوه راجي ،عبد ربه – مبكناسة الزيتون – وكتبه

اخلزرجي السجلماسي،  فريد بن احلسن األنصاري: إىل رمحته ورضوانه
  يف مـسودته وقد وافق متام تـصنيفه . وللمؤمننيله ولوالديه  اهللا غفر

: هـــ، املوافــق لـــ1427:  رمــضان20:  اجلمعــةيــوماألوىل 
  .م13/10/2006
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  :متهيـد
  !"نهجياملستصنام اال"  وقضية باملغرباحلركة اإلسالمية

  
 - األخرى  بعض األقطار  كما يف –  باملغربِ  اإلسالميةُ تعيش احلركةُ 

 إىل كوا صارت عاجزة عن       بالدرجة األوىل  عِجر ت  أزمةً !قيقيةً ح أزمةً
 مـربر    اليت كانت هي   ،ة الرباني  والقيام برسالتها  أداء وظيفتها احلقيقية،  

 يف مرحلـة     الناس عليهـا    إقبالِ غَوسم  مث  وشرط ميالدها،  وجودها،
  الـيت  قـات عو أهم امل  أن نرصد يف هذه الورقات     وقد حاولنا    .سابقة
 فأعجزا عـن    ؛لتها عج  وخرقتها يف إطار    حمركها، ِبلْ يف ص  بتهاضر

  الضاربة  املسالك  يف  متدحرجة  ا احنرفتو ،السري يف االجتاه الصحيح   
  على غري هال إشك  ك  وذلك حبصر  !ىدأخطـاء  ةست يف    املنهجية اال  

خرى اليت هي   رجع أغلب األخطاء األ    إليها ي  ،كليةذات طبيعة    ،كربى
 وقد تبني لنا مـن خـالل املمارسـة          .الفرعياتئيات و من قبيل اجلز  

  أغلب فصائل االجتاهات اإلسـالمية     واالحتكاك احلواري مع  الدعوية،  
 أصول   اليوم اراا هذه اليت نعدها    أا يف خي   ،، لسنوات عديدة  باملغرب
مسيناه أما  ، أو   "الشرك اخلفي " نوع من    د وقعت يف   ق ، املنهجية أخطائها

 االسـتراتيجية    وذلك أا يف بعض خياراا     ."يِجهنم الْ اِمنصِتساِال"بـ
طريقها السري يف   عن  ا  هرقَع "االحنراف"ضرب من    إىل   الكربى صارت 

هـي   هلـا    باًج تصري ح  إىل أن التنظيمية ذاا    أدى بأشكاهلا األصيل، و 
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، ذلـك    يف النفس واتمع   "إقامة الدين "صد  مق  النظر إىل   عننفسها  
  . والدامن يوم  هلاشعاراً الذي رفعتهكلي ال املقصد

ـ    ،اإلشكاالت/اخلياراتوقد استفحلت تلك      ا، واسـتطالت عليه
 ! إىل األفـق   جب عنها الرؤية الواضحة   حت ، ذاتية معوقات حبيث صارت 

؛  لسريها  ومن املراجعة اإلصالحية   ،متنعها من النظر النقدي إىل فكرها     و
من رتبة   - يف ذهنها  -ها  لَو ح رسوخاً ها يف الواقع   أشكالُ حىت رسخت 

 وضع السؤال    ذلك من جمرد حماولة     فصدها !"احلق" إىل رتبة    "الصواب"
، وسـالمة    صوابية خطواا  عن مدى  -الضروري لكل فعل بشري      -

متاما  !تيارااتصوراا واخ ؛ بله احملاسبة النقدية ل    مواقفهاصحة   و ،سريها
عن إدراك احلقيقـة أول     ٍب  جوح دص من أب س ِةكَِل م يسِقلْبكما وقع لِ  

 ومتـأل   ،هـا  اليت كانت تـسكن عقلَ     ِةيِكر الش ِبجحالْ  بسبب ؛األمر
توحيديـة  وبـراهني ربانيـة    رغم ما شهدته من معجزات     ها،وجدان  :

 ِمـن قَـوٍم     كَانـت وصدها ما كَانت تعبد ِمـن دوِن اللَّـِه ِإنهـا            (
ِة  " ولذلك كانت يف حاجة إىل     ).43:لالنم()!كَاِفِرينمدص الـصِحر "

فخاضت  ، إلقاءً يقة احلق ِةج ا يف لُ   يِقلْأُحيث   ! من غفلتها  اليت أيقظتها 
عبا ها  ابا ووجداا    ؛ كي تتطهر  بذاووأهوائهـا،    من أدرا تنجلـي 
 ،عميقـة  جتربة ذاتيـة      هلا  وتلك كانت  !عن بصريا الكثيفة   بجحالْ

 فشاهدت الفـرق الـشاسع   ،رةً مباشاحلقيقةأنوار  مواجهةلتها يف   أدخ
 ادخِلـي   :ِقيـلَ لَهـا   ( :هالَ ع لَّ قول اهللا ج    وذاك !امهاوهوبني أ  هابين

حرا   !الصفَلَم هأَتا     رهاقَيس نع فَتكَشةً ولُج هتِسبقَالَ ! ح :    حـرص هِإن 
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درمم  اِريرقَو ِمن ! قَالَت:       تلَمأَسفِْسي ون تي ظَلَمِإن بر عانَ  مملَيس 
الَِمنيالْع ب44: النمل)(!ِللَِّه ر.(  

 سبأ عن مشاهدة حقـائق      ةَكَِل م تد اليت ص  ةَيِكر الش بجحإن الْ 
مـا  اليوم   إدراك خطئها االعتقادي، قد انتصب       ، ومنعتها من  التوحيد
ذلك  و !يف وجدان احلركة اإلسالمية    -ناحية املنهجية   من ال  -يشبهها  

 أا مبا   ؛ إذْ "يِجهنم الْ اِمنصِتساِال"، أو   "ِةيِجهنمالْ اِمنصاأل"بـ مسيناهأما  
 وجعلـها   ،لتصوراا  والتنـزيه ،تيارااالتقديس الخ بلغته من أشكال    

قد  ؛و الشعورية ، بصورة شعورية أ   احلقيقيةجعة  اري وامل النقدالنظر  فوق  
ـ بعق أوثانا معنويـة     انتصبت، ف  بالفعل هاأخطاَء "تستصِنم"جعلها   ها ل
 وال  ! والـسري القـومي     اإلدراك السيلم  تصدها عن ت  لَعججداا، و وو

ـ " ع آخـر،   من نو  "ٍحر ص ِةمدص"ـخالص هلا إال ب    صدـ  ِةم ص ٍحر "
تِرخجـدم   و ! يف خميلتـها   صنام املنتـصبة  ا من أوهامها، وحتطم األ    ه

إمنـا هـي    ههنا   "ِحر الص ةُمدص" و ! مشاهدا األسوار احلاجبة هلا عن   
"صدةٌم ِهقُّفَ تِبوذلك  ،  "ةٌيدِملِْع وٍلخي ت عِدبإىل   ،صادٍق يصالقرآن  ِحر 

ومواجيـد   العلـم،   من خالل قواعد   ، الواضحة  وبياناته النبوية  ،العظيم
 إلدراك مـدى    ؛على موازينه االستراتيجية  اختياراا  عرض   مث   .اإلميان
  !بني احلقيقة والتمثالالرهيب الفرق 

 عنـد   ، اليـوم  سالمية احلاجب للحركة اإل   امنصِتسإن االِ وعليه؛ ف 
 ؛على أسـواره  من نصٍب    تهعفَ ر  ما  واستقصاء ،هأحجاِرو ِهوِبطُ استقراء
رجـع  امل هـي    كربى، أخطاء منهجية    ةتسإىل   -  كما ذكرنا  –يرجع  
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سدت بصورة   جت  أخطاء !الستصنامالسبب اجلامع ل  والكلي لالحنراف،   
 مقلـو  ا   تتعلق ف !خشنة يف فكر اإلسالميني وممارسام التنظيمية     

  طواغيت  ما جعلها  زيه والتقديس ـها من التن  خلعت علي  و !رغبا ورهبا 
  :وهي !هللا إخالص الدين حتجب القلوب عن ،وأصناماً
  م اخليار احلزيباصناست: ولاخلطأ األ •
 النقايب اخليار استصنام: اخلطأ الثاين •
  الشخصانية املزاجيةاستصنام: اخلطأ الثالث •
 التنظيم امليكانيكي استصنام: اخلطأ الرابع •
 ةييِعِطم العقلية الْاستصنام: اخلطأ اخلامس •
  . يف التيار السلفي"نبلية احل املذهبيةاستصنام: اخلطأ السادس •

وجدنا فيها من    حجم ما     على ؛ أو باباً  نا لكل منها فصالً   وقد عقد 
  .قضايا وإشكاالت

احلركـة  "ار الـسلفي مـع   لتيا لنعم جوقد يستغرب البعض هذا،  
ملـف  هو كذلك    –فعال   - واجلواب أنه     يف ملف واحد،   "سالميةاإل

أن السلفية املتـأخرة    من  رغم  بال . اهللا واحد، كما سترى بدليله إن شاء     
 فعالوة على أن أخطاء أي صـنف        ".احلركية"ربأ من مفهوم    صارت تت 

يف  - ، ونتائجها السلبية   الوخيمة أصناف العمل الديين يبوء مبآالا    من  
، اإلسـالمية والتيارات   التنظيمات لُّكُ - الواقع السياسي واالجتماعي  

؛ فإن نشأة احلركة اإلسالمية باملغرب كانت       غري سلفية  وكانت أ سلفية  
 .حيصل التمايز واالفتراق إال فيما بعد     ومل  . لفكر السلفي ابتداءً  متلبسة با 
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رقمـا   -من حيث يدري أو ال يـدري         -مث إن التيار السلفي صار      
خاصـة بعـد    . ية والدوليـة  الوطن يف اللعبة السياسية     فاًموظَّ ،سياسيا

     فِ التطورات الفكرية والتنظيمية اليت عرفتها بعض ذه ، كما سنبني    هِقر
  . إن شاء اهللاتالورقا

 الـستة   األخطاءعن مواقف احلركة اإلسالمية إزاءرنا عبقد وهذا،  
ر ليـست   و ألن تلك األم   ؛"االستصنام"صطلح   مب – غالبا   – املذكورة

 ؛ مبا خلعـوه    معها  ولكن طريقة تعامل اإلسالميني    ،أصناما يف حد ذاا   
ـ    ؛عجاب، ومن االنبهار واإل   التقديسزيه و ـالتنعليها من    ذي  هـو ال

 عن أهداف العمل اإلسالمي     ؛ فاحنرفت م   بالفعل جعلها أصناما معنوية  
  : وبيان ذلك هو كما يلي!؛ فكانت األزمةومقاصده
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  الباب األول
  األخطاء املنهجية الكربى للحركة اإلسالمية باملغرب

  
  :هالَ علَّ اهللا جلُقو: ترمجة الباب

.  الْبحر فَأَتوا علَى قَوٍم يعكُفُونَ علَى أَصناٍم لَهموجاوزنا ِببِني ِإسراِئيلَ(
ِإنَّ . قَالَ ِإنكُم قَوم تجهلُونَ! قَالُوا ياموسى اجعل لَّنا ِإلَهاً كَما لَهم ءاِلهةٌ

  )9!)(هؤالِء متبر ما هم ِفيِه وباِطلٌ ما كَانوا يعملُونَ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 

  139-138:   األعراف9
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  استصنام اخليار احلزيب: الفصل األول
  

أكـرب    كـان  "حزب سياسي "اختاذ  إن  : لن أكون مبالغا إذا قلت    
صـار   لقـد    )10(! بـاملغرب  حلركة اإلسـالمية   وقعت فيها ا   خطيئة

                                                 
 

! ؛ ولكن يف تركيـا    "حزب العدالة والتنمية  "أقول ذلك وأنا أؤيد وجود        10
 وعـاش حيـاة   ! فشل فشال ذريعـاً إن اختاذ حزب إسالمي صرف يف تركيا قد       

أو يف  " حزب الرفـاه  "سواء يف   " جنم الدين أربكان  "متكسرة مع الزعيم املشهور     
مـن  " أربكـان "ولقد خسر اإلسالم يف تركيا مـع جتربـة          ". حزب الفضيلة "

إىل أن انشق عنه ثلة من الشباب األذكياء، بقيادة رئيس          ! املكتسبات أكثر مما ربح   
رجـب طيـب    "ئيس احلكومة التركية فيما بعـد، الـسيد         بلدية استنبول، مث ر   

، الذي خاض جتربة جديـدة بغـري        "حزب العدالة والتنمية  "، فانشؤوا   "أردوغان
. ذات الشعارات اإلسالمية الواضحة   " أربكان"شعارات دينية، على خالف جتربة      

هـو  :  فإننا نقول  – إذا أردنا توصيف حقيقته      -وحزب العدالة والتنمية التركي     
  .يقوده رجال متدينون" علماين"ب حز

لكن احلكمة الراقية للتجربة التركية يف جمال العمل اإلسالمي أـا جعلـت        
 عضلة واحدة من عشرات     –مطلقا  " العمل السياسي " وال أقول    -العمل احلزيب   

وفصلت فصال واضحا، ال لبس فيه وال اشـتباه، بـني           ! العضالت اليت تعمل ا   
 التربوية والتعليمية واإلعالمية واالقتصادية، وبني العمل       العمل الدعوي ومؤسساته  

سواء فيما يتعلق باملؤسسات اإلدارية أو ما يتعلـق         . السياسي يف صورته احلزبية   
فكانت احلركة الدعوية هناك هي الـيت       . بالرموز القيادية واملوارد البشرية واملالية    

مني التدين العام، وتـأمني التربيـة       تؤمن البنية التحتية للعمل اإلسالمي مجلة، كتأ      
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يشتغلون يف   -من قبل    -قد كانوا   اإلسالميون يشتغلون يف الشك، و    
ـ خوا إىل   صار مث   ،يف األعمال أقرب  وكانوا إىل اإلخالص     !اليقني  ٍطلْ
أهلـاهم  !  العاداتانتقلوا بذلك من مقاصد العبادات إىل مقاصد   ف! مبني

 متامـاً   !كثري منهم يف احلزب على حـرفٍ      واخنرط   التلميع والتسميع، 
من يعبد اللَّه علَى حرٍف فَِإنْ أَصابه خير اطْمأَنَّ ِبِه وِإنْ أَصابته ِفتنةٌ            (كـ

 ع انُ             انقَلَبرـسالْخ ـوه ةَ ذَِلـكالْـآِخرا وينالـد ِسرِهِه خجلَى و
ِبنيشبه ما  هو أ يف العمل اإلسالمي     "احلزب"إن اختاذ    ).11:احلج)(!الْم

ـ   احلركة   إنه ما أن أمضت    ! يف قصة بين إسرائيل    "اختاذ العجل "يكون ب

                                                                                                   
 

ومن مث تصنع الرأي العام السياسي املتـدين        .. والتعليم، واالقتصاد، واإلعالم، إخل   
إن . حقيقة، الذي مينح احلزب السياسي أغلبية الربملان مث إمكانية تشكيل حكومة          

 فـاألوىل . الثقل الكبري يف تركيا إمنا هو لدى احلركة الدعوية وليس لدى احلزب           
تتحكم يف الثاين من الناحية اللوجيستيكية، وهو ميدها بإمكانات جديدة االت           
أخرى من العمل اإلسالمي، كانت ممنوعة عنها من قبل؛ وبذلك يتقدم العمـل             
اإلسالمي بالبالد، وحيرز مكتسبات جديدة، رغم شدة الظروف املعروفة يف دولة           

  !كمال أتاتورك
ن والبيئات، وعدم اعتبـار اخلـصوصيات       فعدم معرفة الفوارق بني األوطا    

وتلـك هـي    ! الثقافية والتارخيية والسياسية، يوقع التجارب الدعوية يف املهالك       
احلكمة اليت أضاعها اإلسالميون املغاربة؛ باختاذ حزب سياسي هم يف غىن عنـه             

فتحول إىل غول أتى على هياكل احلركة الدعوية نفسها اليت ولدته، وأتى            ! أصالً
  .كما سيأيت بيانه أعاله! ين أبنائهاعلى تد
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بشكل  ار ذلك القر   تطور حىت   ،"املشاركة السياسية  "قراراإلسالمية  
مـن جمـرد     - ودفع من جهات أخـرى       ، باندفاع ذايت  –سرطاين  

أتى على األخضر واليابس من      ،"سياسيتضخم   "إىل صورة " مشاركة"
يف ية ومكتـسباته الدينيـة   رش يف موارده الب ،ات العمل اإلسالمي  منجز

لقد كـان يـوم      – كما بيناه يف كتابنا البيان الدعوي      -العام  اتمع  
هو يـوم     باملغرب واجهة للعمل اإلسالمي  زب سياسي   إعالن اختاذ ح  

ـ     ، و  الدعوية احلركة إعالن وفاة   ايـة و  بداية العد العكسي املنحدر حن
  ! وهويته اإلسالمية، بشموليته الكلية"العمل اإلسالميأطروحة "

 بالدرجـة    هو عمل جتديدي للدين    إن العمل اإلسالمي يف األصل    
 رسوِل اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه      من قولِ  بناء على احلديث املشهور،      ؛األوىل
لَّمسا             ( :ولَه ددجي نٍة منأِْس كُلِّ ِمائَِة سلَى رِة عِذِه الْأُمثُ ِلهعبي ِإنَّ اللَّه
إذا مل يكن هو هذا اإلميان الذي يربط العبـاد  " الدين" وما  )11)(.ِدينها

 وما تفرع عنهما من حقائق       وباليوم اآلخر؟  باحلقائق الغيبية؛ إميانا باهللا   
 الـدخول يف     وجوب  تقرر يف أصول اإلسالم من      مث ما  إميانية أخرى، 

؛ طلبا للفـوز جبنـات      ت اخلطيئا أمهات العبادات والتنـزه عن كبائر    
هذا و ،أساس خطاب القرآن  هو   هذا   ! عذاب اجلحيم   والنجاة من  النعيم

فس ويف اتمع، وكل ما سواه      أول ما ينبغي العمل على جتديده يف الن       

                                                 
 

وصححه األلباين  .  رواه أبو داود واللفظ له، كما رواه احلاكم والبيهقي          11
  .يف صحيح اجلامع الصغري
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 كما فصلناه   ،من أمور الشأن العام إمنا هو تبع له والعكس غري صحيح          
  صادقني  وكل ذلك ال يكون إال بوجود قوم       ).12(يف غري هذا املكان   
مـن   على درجة    ؛ التخلق بتلك األعمال فعال وتركا     جيتهدون أوال يف  
 .اردين واجلـاهلني  تؤهلهم ملخاطبة عامة الناس من الش      العلم والصالح 

 والدخول يف تعلـم بياناتـه   !وذلك ال يكون إال بأخذ كتاب اهللا بقوة     
ـ      ( التزكية والتعليم     على مدارج  ،النبوية لَـى الْماُهللا ع نم ِإذْ  ولَقَد ِمِنني

    أَنفُِسِهم نوالً مسر ثَ ِفيِهمعب  ِهملَيلُو عتي     لِّمعيو كِّيِهمـزياِتِه وآي   ـمه
آل )(الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمـن قَبـلُ لَِفـي ضـالٍل مـِبنيٍ             

  ).164:عمران
ـ    اإلسالمي باملغرب   تأسس العمل  وعلى هذا  اؤه  ابتداء، فكان عط

مث جاء احلزب السياسي فأتى على      . ربكاتالوجيال من اخلريات    األول  
 اإلميـاين لـبين      الرصـيدِ  لَّ كُ "الساِمِري"كما دمر   متاما   !ذلك مجيعا 
 ،جـسداً  – من الذهب  -صنع هلم   ما  ، بعد غيبة موسى؛ عند    إسرائيل

الً له خِعجوى ِمن ( : قال تعاىل!، فظلوا عليه عاكفنياروسم مذَ قَوخاتو
      اروخ داً لَّهسالً جِعج ِهمِليح ِدِه ِمنعب.  ري ا أَلَمكَلِّ   والَ ي هالَ    أَنو ـمهم

 نعم، لقـد  ).148: األعراف)(! اتخذُوه وكَانواْ ظَاِلِمني.يهِديِهم سِبيالً 
 لـبين    فتنـةً   كما كان العجـلُ    ،لإلسالميني حقيقيةً  فتنةً كان احلزب 
، كما أن لـه      يف قصة بين إسرائيل    انٌت مادي فَ  وللذهب بريق ! إسرائيل

                                                 
 

  ".الفصل الرابع: " البيان الدعوي 12
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ومن ذا قدير على    ! يف قصة اإلسالميني  أيضا   اناً فت  ومادياً  معنوياً بريقاً
ولَقَد قَالَ لَهم هارونُ ِمن قَبلُ يا قَوِم         (!مقاومة فتنة الذهب إال القليل    

  . واهللا املستعان، كذلك كان).90:طه)(!ِإنما فُِتنتم ِبِه
 إن االستصنام احلزيب جعل كثريا من أبناء العمـل اإلسـالمي          مث  

هلمومهم  - بعد ذلك    – جعلوا    مث !فقط  الدنيوية الناسمنشغلني موم   
 اهلم الشخصي مع اهلم العـام        وتدافع !الشخصية من تلك اهلموم حظا    

  وتكون لذاك تارة أخرى؛    ، فتكون الغلبة هلذا تارة    ،يف مقاصد بعضهم  
 فـاخنرطوا  .مدا وجـزرا  يف نفس صاحبهوضعفه ة اإلميان   على قدر قو  

حيلل  ،مادي بالدرجة األوىل  ء خطاب    يف بنا  - على كل حال     –بذلك  
 اهلجومات علىالسياسي   والرد،شكالت البطالةم االقتصادية و األزمات

بعض   أو عن  ،بعض متعصيب اليهود والنصارى    تصدر عن    اإلهلائية، اليت 
 ونؤوبون املسريات، مث ي   نظمظاهرات وي  امل ونَجِرخي فَ ،زنادقة املسلمني 

 "النضال"من    مطمئنني إىل أم قد أجنزوا     ،مواقعهم ساملني يف املساء إىل    
م مـاذا    عن دينه   الناس لُأَس عندما ي  ،امةيوم الق ي عند اهللا    ما يشفع هلم  

 ومـصريه  قضية اإلنسان مع خالقه، : ة الكربى  ونسوا القضي  ؟! فيه افعلو
ـ اآلبمن  وابني التوابني أم     األ ن أمِ  كيف كان يف عبِديِته؟    !يف آخرته   نيق

ـ   كان  وكيف ؟ماذا كان تعامله مع رسالة ربه      ردين؟االش  مـع   ه جتاوب
 مية يف خطاـا    ذلك ما مل تم به احلركـة اإلسـال         نذارته وبشارته؟ 

 فالقرآن حسم   ! وتلك هي املشكلة   !.. إال قليالً قليالً   الداخلي واخلارجي 
 بأمنا املعول عليه يف الدين يوم القيامة إمنا هو كَسب اإلنـسان يف              األمر
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 والعمـل   اليوم اآلخر من العبادة   مبعىن ما ترتب عن إميانه باهللا و      إميانه،  
فارغ من  الميان  يت جتعل اإل   وما أشد هذه اآلية من كتاب اهللا ال        .الصاحل

 ِإال أَنْ   ينظُـرونَ  هلْ (:قال جل ثناؤه   ! غري نافع لصحابه   كسب اخلري 
       أَو كبر أِْتيي الِئكَةُ أَوالْم مهأِْتيأِْتتيي  آي ضعاِت ب كبـأِْتي     ! ري مـوي 

 ِإميانها لَم تكُن ءامنـت ِمـن قَبـلُ أَو           نفْسا ربك ال ينفَع     بعض آياتِ 
  ).158:األنعام)(.منتِظرونَ قُِل انتِظروا ِإنا ! خيراًِإمياِنهاكَسبت ِفي 

 كان حيوطها   ع البشري  يعاجل قضايا االجتما   ما كان دإن القرآن عن  
 اليت تؤسس احلظوظ الدنيويـة      ، املقالية بترسانة من السوابق واللواحق   

 التشريع األسري    سياق  ففي ! يف قلوب املؤمنني   على املقاصد األخروية  
ني يف شأن   مسلالتنظيم االجتماعي أورد اهللا تعاىل وصيته للم      يف إطار   و

يف سـياق    فقال تعاىل    !اً أبد ؛ ربطا للدنيا باآلخرة   احملافظة على الصالة  
وِإنْ طَلَّقْتموهن ِمن قَبِل أَنْ تمسوهن       (:التشريع األسري زواجا وطالقا   

قَدفُونَ           وعِإالَ أَنْ ي متضا فَرم فةً فَِنصفَِريض نلَه متضفَر فُوا الَِّذي   أَوعي 
ا الْفَضلَ بينكُم ِإنَّ     تنسو  وال ِللتقْوى أَقْرب   ِبيِدِه عقْدةُ النكَاِح وأَنْ تعفُوا    

 علَى الصلَواِت والـصالَِة الْوسـطَى       حاِفظُوا .بِصرياللَّه ِبما تعملُونَ    
 فَـاذْكُروا   أَِمنتمفَِإنْ ِخفْتم فَِرجاالً أَو ركْبانا فَِإذَا       .  قَاِنِتني ِللَِّهوقُوموا  

 يتوفَّونَ ِمنكُم ويذَرونَ    والَِّذين .تعلَمونَلَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا       ال
 فَال  خرجن َألزواِجِهم متاعا ِإلَى الْحوِل غَير ِإخراٍج فَِإنْ         وِصيةًأَزواجا  

ـ     جناح علَيكُم ِفي    واللَّـه عِزيـز     معـروفٍ ن  ما فَعلْن ِفي أَنفُِسِهن ِم
ِكيم242-237:البقرة)(.ح.(  
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ـ ت  كيف جاءت متفردة يف سـياق      آية الصالة إىل  فانظر   ا همدقَ
، كمـا    عدداً  آياتٍ ،هامثِل قاِحولَا بِ هبقَّع اجتماعية وت   تشريعيةٍ قاِبوسِب

؛ وما ذلك إال ليجعل أمـر االجتمـاع البـشري           هو يف أصل السورة   
 ،ببنائه على العبادات احملضة   إال  سالم  يف اإل  العمراين ال يستقيم  نسيج  الو

 باهللا على كـل   صلةً؛ الصالة وسائر املغذيات للروحمن ذكر اهللا وإقام  
  !حال
 يا: ( نزل قول اهللا تعاىل باملدينة     يالتشريعنزول القرآن   يف ظروف   و

يوم ترونها تذْهلُ   .  شيٌء عِظيم  لساعِةاأَيها الناس اتقُوا ربكُم ِإنَّ زلْزلَةَ       
 وتضع كُلُّ ذَاِت حمٍل حملَها وترى النـاس         أَرضعتكُلُّ مرِضعٍة عما    

 ).2-1:احلـج )(! ِبسكَارى ولَِكن عذَاب اللَِّه شـِديد      همسكَارى وما   
 ذلك من   ليها قال تعاىل مبينا أن    وميل بعض الناس إ   وعند حضور املغامن    

 تحـسونهم   ِإذْ صدقَكُم اللَّه وعده     ولَقَد: (دسباب اهلزمية يف غزوة أح    أ
 وعصيتم ِمن بعِد ما أَراكُم ما       األمِرِبِإذِْنِه حتى ِإذَا فَِشلْتم وتنازعتم ِفي       

    نم كُمونَ ِمنِحبتِريدا ي         مهنع فَكُمرص ةَ ثُماآلِخر ِريدي نم كُمِمنا وينلد
كُمِليتبلَـى             ِليٍل عذُو فَـض اللَّـهو كُمـنفَا عع لَقَدو  ِمِننيـؤآل )(الْم
  ).152:عمران

: ، يعـين  "ِمنكُم من يِريد الـدنيا    : ("قال اإلمام القرطيب رمحه اهللا    
 -ما شعرنا أنَّ أحداً من أصـحاِب الـنيب          " "بن مسعود قال ا . الغنيمة
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 حتـى كـانَ يـوم       ؛ يريد الدنيا وعرضـها    -صلى اهللا عليه وسلم     
إمنا عنى ذا الرمـاةَ،     : (وقال ابن عباس رضي اهللا عنهما     ) 13!)(أُحٍد

:  أقامهم يف موضـٍع مث قـال  - صلى اهللا عليه وسلم -وذلك أن النيب    
وإن رأيتمونـا قـد     ! فإن رأيتمونا نقْتلُ فال تنصرونا    ! ا ظهورنا احمو"

 - صلى اهللا عليه وسـلم       -فلما غَِنم رسولُ اهللا     !" غَِنمنا فال تشِركُونا  
وأباحوا عسكَر املشركني؛ انكشف الرماةُ مجيعاً، فدخلوا يف العـسكر          

لَّةَ اليت كانوا فيها؛ دخـلَ      فلما أخلَّ الرماةُ تلك الْخ    ..! (...) ينتِهبونَ
 - صلى اهللا عليه وسـلم       -اخليلُ من ذلك املوضع على أصحاب النيب        

  )14!)(فضرب بعضهم بعضاً والتبسوا، وقُِتلَ من املسلمني ناس كثري
ويف خامتة سورة الفتح وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكـرمي             

 - عليه وسلم    صلى اهللا  - حممد    سيدنا قال تعاىل يف توصيف أصحاب    
 محمـد : ( بأم عمال اآلخرة بالدرجة األوىل     ممن فازوا مبعيته التربوية   

 ركَّعـا  تراهم .بينهم رحماُء الْكُفَّاِر علَى أَِشداُء معه والَِّذين اللَِّه رسولُ
 أَثَـرِ  ِمن وجوِهِهم ِفي ِسيماهم وِرضوانا اللَِّه ِمن فَضالً يبتغونَ سجدا
 أَخـرج  كَزرٍع اِإلنِجيِل ِفي ومثَلُهم ِ.التوراة ِفي مثَلُهم ذَِلك .السجوِد
طئَهش هرلَظَ فَآزغتى فَاسوتلَى فَاسوِقِه عس ِجبعي اعرِغيظَ الزِلي  ِبِهـم 
الْكُفَّار. دعو اللَّه وا الَِّذيننِملُوا آمعاِت واِلحالص مهةً ِمنِفرغا  مـرأَجو 

                                                 
 

  .4/237: اجلامع ألحكام القرآن  13
  ).هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه: (رواه احلاكم، وقال  14
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شكل ، تكاد ت   واآليات واألحاديث من ذلك كثري     ).29:الفتح)(عِظيما
 ممـا يثبـت أن اخلطـاب     ؛البيان النبـوي  مجيع  ، و  القرآين كل اآلي 

 وأن ما دونه من أمور البنـاء        ،األخروي هو أساس الرسالة اإلسالمية    
  ! عليهاٍنبنصول وملكنه تابع هلذه األو أمر مهم،مراين دنيوي العال

 ؛ بإحيـاء  إن جتديد الدين قائم أساسا على جتديد عالقته بالنـاس         
 وال يكـون    .التداول اإلنساين للقرآن الكرمي وحقائقه اإلميانية واخللقية      

ها يف النفوس البـشرية،      إحيائ !علوم الدين تربوي ل  ذلك كله إال بإحياء   
 الَا  م"أحكام  بيان  ، و صله أن يكون معلوما منها بالضرورة     أوإشاعة ما   

يسالْ ع مِلسم ج لُهيف زمن بلغ جتهيل النـاس      . على حد تعبري الفقهاء   " ه
 -املني له يف الصف اإلسالمي       أن يكون بعض الع     من الدركات  بالدين
  ! ال حيسن صالته وال وضوءه- سفمع األ

 والتعلم  ،لى سبيل التربية والتزكية    ع إن التداول االجتماعي للقرآن   
  علـى   باإلحاطة بالرسالة الدعويـة    ه كفيلٌ ِمكَوالتعليم ألحكامه وحِ  

ملها رجال احلركة   الرسالة التجديدية اليت وجب أن حي      تلك هي    .التمام
 تلَِم ولو ح  ! املتارس  من املدارس إىل   ، ا كل باب    ويطرقوا اإلسالمية

 يف بلد كاملغرب    األحزاب واأللقاب اختاذ   تغين عن    على حقها لكانت  
 هذا؟ لقد أدخلت نفسها     غربية من  فأين هي احلركة اإلسالمية امل     !خاصة

قارورة احلزب   يف    وسجنت كل إمكاناا   ! الضب ِرح ج مع األسف يف  
وصارت ختاطب الناس    ! فحجرت على نفسها ما وسعه اهللا      السياسي،
 أو رقم من أرقام   ! رنج لعبة الشط   حجرة من أحجار    على أا  وخياطبوا
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 إن  !ستغىن عنها مىت ما انتـهت وظيفتـها        اليت ي  ،ت السياسية ااحلساب
! الثقافة السياسية اليوم تقضي بأن احلزب السياسي لـيس إال ألهلـه           

ا احلركـة   هتعقَّ خطيئة و  فانظر أي ! بينما الدعوة اإلسالمية هي للجميع    
 على   تطل تارت أن خ فا !ما استبدلت الذي هو أدىن بالذي هو خري       دعن

  ! كانت من قبل تطل عليهم من عني الشمس وقد،برةالناس من عني إ
غايرة لكثري من بلدان العامل العـريب       امل  وطبيعته  املغرب إن ظروف 

 حـزب حركة إسـالمية يف ثـوب       وجود  أبدا   تتحمل   الواإلسالمي  
 إمنا يصلح  ،مبدئيا اختاذ حزب سياسي للعمل اإلسالمي       إن مث   !سياسي
  دعويـة  منظومـة  باعتبـاره    – ا تكون ظروف العمل اإلسالمي    عندم

 تكـون   ، وبـشرط أن   أو متعذرة يف البيئة   غري ممكنة    –  شاملة جتديدية
 إىل نتائج عكسية على مـستوى       ةؤديغري م  إمكانات العمل السياسي  

 كل فرع عاد على   "اعد أصول الفقه أن      يف قو  مِل ولقد ع  .الدين والتدين 
  "!طلأصله باإلبطال فهو با

 إىل أفضل    أن تصل  ن بإمكان احلركة اإلسالمية باملغرب    ولقد كا 
 كقوة  لو أا اشتغلت   - حزبا    دون أن تتخذ هلا    - النتائج السياسية 

 منتـشرة يف     برجاهلا وأفكارها يف كل ميدان،      حاضرة ،دينية دعوية 
 ومن التعلـيم إىل     !إىل اإلدارة مث  املعمل   من املسجد إىل     .كل قطاع 
 األحـزاب    جتعل بعض   لقد كان بإمكاا أن    .إىل االقتصاد مث  اإلعالم  
 !براجمها الـسياسية    تنخرط يف تطبيق املمكن من      األخرى السياسية

 ولكـن   ! لقوا  االستهالك التجزيئي   شركِ  إىل  هي قدون أن تنـزل  
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ت ها السياسي غري املباشر يف اهليآ     ثريبعد زمن ميكنها من إنضاج تأ     
ا تنظر يف عملها إىل املمكن       أ  كامنة يف  اهتدقْع نلك. واملؤسسات

إن ما ليس   . ، وتلك هي مشكلتها    فقط وغري املمكن يف اللحظة اآلنية    
 عنـد    إذا قدمنا شروطه العمليـة     ،مبمكن اليوم قد يكون ممكنا غدا     

 لقد كان بإمكـان احلركـة       .جتاه الصحيح  وسرنا يف اال   ،االنطالق
أرادت وجـه اهللا حقيقـة ومل        أن تكون ما أرادت لو أا        اإلسالمية

 استثمرت كـل طاقتـها يف       اها أ يدطأ ل  إن سر اخل   .تستعجل أمرها 
  ! يف اإلنسانها تستثمراألشكال دون أناهلياكل و
 فاشلة   للعمل اإلسالمي باملغرب   انت جتربة العمل السياسي   لقد ك 

  بسبب أن اإلسـالميني حـاولوا      !بكل املقاييس الشرعية والسياسية   
  ! مرارة فاكهة مل تنضج بعدوا فتجرع، قطافهاانُيئن إبقطف مثرة مل 

 يف اـاالت   جتلت مظاهرهـا    لإلسالميني فكانت النتيجة خسارة  
  :التالية

  :على مستوى الفهم التصوري للدين -
ذهان كثري مـن     يف أ   العمل اإلسالمي غري املتوازنة    رسخت صورة 

 لعبـادات  وضمر موقع ا   ! وتضخم التصور السياسي للدين    ،اإلسالميني
 وصرت تسمع اام هذا املـتكلم أو ذاك مـن           !وصلوات من مساجد 

غارق "أو أنه    !"خطاب وعظي "سالم بأنه صاحب    لني لإل الدعاة والعام 
 ان يدعو إىل ترك األحكام الفقهيـة       بل إن منهم من ك     "!يف الفقهيات 

  للخطاب السياسي والتحليـل     هي خالصة   وأن الساحة إمنا   ،لمساجدل
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كيف والقضية اليت من أجلها نشأ      ! لهمي يا و  كذا،! ..جيوالسوسيول
  نظراً  مل يكن   وما الدين إنْ   !كل هذا الضجيج والعجيج إمنا هي الدين      

  بعـض  تلَلَّ لقد ض  !اشتغاال باألعمال التعبدية  إىل املآالت األخروية و   
كمقولـة  ! المي زمنا ليس باليسري   أهل الشأن اإلس  كثريا من   املقوالت  

ذلك أا  ! باطل  األحيان  يف بعض  أريد به  هي حق    اليت"  العبادة مشولية"
صـال  وإمنا قيلـت أ   ! خاطئةوى  ا إلقامة دع  وظفت يف بعض السياقات   
االحنراط يف مهوم   إىل أن    اِدبزوين من الع  ـواملنلتنبيه الغافلني من الزهاد     

 ولكـن   . ضرب من العبادة أيضاً    شأم العام ماس يف   االنغ و ،املسلمني
وإال فال بركـة    .  وبالدرجة الثانية ال بالدرجة األوىل     األصالة،بالتبع ال ب  

تشعل اخلطب الناريـة يف      و ،ثري النقع يف وغى السياسات    ـيف حركة ت  
  كيـف  !كساىلوهم   وأصحاا ال يأتون الصالة إال       ،نوادي النقابات 

لَح فإنْ صلَحت ص  ! أولُ ما يحاسب بِه العبد يوم القيامِة الصالةُ       (ها  و
وما حتديد أركان    ؟!)15!)(لَه ساِئر عمِلِه، وإنْ فَسدت فَسد ساِئر عمِلهِ       

 ، والصيام ، والزكاة ، والصالة ،الشهادتني" يف   ا اخلمسة وحصره  اإلسالم
 االجنـراف    لكن ! ويكون ما سواها هلا تبعا     ، إال لتكون أصال   ،"واحلج

 مث  ! فقلـب املـوازين    ؛بات السياسية جعل الفروع أصـوال     وراء الرغ 
 بـدعوى أن    ؛أبناء احلركة اإلسالمية إىل ما يشتهون     كثري من   انصرف  

                                                 
 

وصـححه األلبـاين يف صـحيح       . واه الطياليسي، والضياء، عن أنس      ر  15
  .اجلامع
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؛  العبـادة   فما جنحوا يف السياسة وال صـدقوا يف        "!السياسة عبادة "
  ! واهللا املستعان! معاًسرومهافخ

  :التربوي والدعويعلى املستوى  -
اار العمل التربوي والدعوي بصورة رهيبة، وضـعفت مقاصـد          

عبد لدى أبنائه؛ بسبب بروز املغامن السياسية وتطلع ضعيفي اإلميـان           الت
منهم إىل إغراءاا املادية، مث بسبب محاسة العمل السياسي وسـرعته،           
وثقل العمل التربوي على النفس مبا حيمل من مغارم وتكاليف، ومـا            

 إنا سنلِْقي : (يتطلب من إعداد روحي، وجمهادة للنفس قبل جمهادة الغري        
وظهر املتسلقون واالنتهازيون يف الصف     ). 5:املزمل!)(علَيك قَوالً ثَِقيالً  

فبدأ العمـل   . اإلسالمي أيضا، ووصل بعضهم إىل مواقع الصدارة فعال       
 وهو صمام األمان للمـشروع      -التربوي يتالشى، وينهار شيئا فشيئا      

وأخلت مكاـا لـصاحل احلـزب       !  حىت اارت احلركة متاماً    -كله  
 مـع األسـف     –سياسي، وإن بقيت هياكلها الشكلية قائمة، لكنها        ال

وخسر العمل اإلسالمي موقعه يف مواطنه      !  أشباح بال أرواح   -الشديد  
لقد كانـت   ! األصلية، وعلى رأسها املدارس والثانويات مث اجلامعات      

الدعوة تشتغل من قبل بالتربية والتكوين يف صفوف التالميذ، فكانـت           
لكنها مـا أن    .  الدين والتدين يف األجيال املتعاقبة     تضمن بذلك تنامي  

فُِتنت بالصنم السياسي حىت انسحبت من مواقعها اجلهادية وتركـت          
يعيث يف األرض فسادا، ويخرج مـن       " الفجور السياسي "اال لغول   

وتقـدس أنـصاب    ! التالميذ والطلبة أجياال تكره الدين وتلعن الوطن      
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 بأنفسها منتحرة عرب قوارب املـوت يف        مث تلقي ! ناطحات السحاب 
  !غضب البحار

فأصيبت احلركة اإلسالمية يف أبنائها ِبما وِجدت أصال حملاربته يف          
 ذُكْراناً وإناثاً   -انساق الشباب   ! وتلك هي الطامة الكربى حقا    ! غريها

 وراء األهواء، ومقوالت اإلغواء، واخنرطوا يف مضايق اجلدل؛ هروبا          -
أال وهـو الْخلُـق     : مث حِرموا مجال الدين ورونقه    . لعملمن خنادق ا  

 هي سيماء   - مع األسف    - فصارت الفظاظة وسوء األدب      !..واحلياء
 يف الـصف اإلسـالمي      - زعمـوا    –اخلطاب لكثري من العـاملني      

 حىت شف عما    - إال من رحم اهللا      –والَنَ ِدين كثٍري منهم     ! واحسرتاه
" احملجبـات "اما كما شف لباس كثٍري من       حتته من ضعف واحنراف، مت    
   فأي بديل يقدم هذا العمل للناس؟!عما حتته من فتنة وغواية

  : األمانة األخالقيةستوى على م-
  الـصنم  ي قدم حبت عند ق هي الضحية األوىل اليت ذُ     كانت األخال 

 اإلسالميون احليـاة    )قلِّخي( فبدل أن    ! وبات الرهان خاسراً   !السياسي
 املوازين اليت    بسبب أن  !وساخها تدنسوا بأ  - كما زعموا    – يةالسياس

 وبـسبب أن    !اشتغلوا ا يف تقدير طبيعة الزمان واملكان كانت خاطئة        
كانـت علـى غـري       -  عند اختاذ احلزب   –األولويات اليت نادوا ا     

 فماذا بقي لإلسالميني مـن الـدين إن هـم فقـدوا     !أولويات الدين 
 وها الدين كل الدين إمنا هو منظومة مـن           كيف ! يا ويلهم  أخالقهم؟
  ؟!األخالق
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من قول رسول    -بعد هذا    -أين تضع احلركة اإلسالمية براجمها      
إنَّ أَحبكُم إيلَّ وأقربكُم مـين يف اآلخـرة         : (اهللا صلى اهللا عليه وسلم    

خـرِة  جمالس أحاسنكُم أخالقاً، وإنَّ أَبغضكُم إيلَّ وأَبعدكُم مين يف اآل         
عن أَِبي  و ؟)16!)(ثَارونَ، الْمتفَيِهقُونَ، الْمتشدقُونَ  رأسوؤكُم أخالقاً، الثَّ  

 :قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم      ( :قَالَ – رضي اهللا عنه     -هريرةَ  
 يِبـع    والَ ،ابروا تـد   والَ ، تباغَـضوا   والَ ، تناجشوا  والَ ، تحاسدوا الَ"

 الْمسِلم أَخو الْمسِلِم    ! وكُونوا ِعباد اللَِّه ِإخواناً    !بعضكُم علَى بيِع بعضٍ   
ويِشري ِإلَى صدِرِه    - !هنا  التقْوى ها  . يحِقره  والَ ، يخذُلُه  والَ ، يظِْلمه الَ

 كُـلُّ   !ٍئ ِمن الشر أَنْ يحِقر أَخاه الْمسِلم      ِبحسِب امرِ  -ثَالثَ مراٍت   
   امرِلِم حسلَى الْمِلِم عسالْم:   هضِعرو الُهمو همالَ   ! د ِإلَـى     ِإنَّ اللَّه ظُرني 

  وأَشار ِبأَصاِبِعهِ  . ولَِكن ينظُر ِإلَى قُلُوِبكُم    ، ِإلَى صوِركُم  أَجساِدكُم والَ 
اللَِّه بِن عمٍرو أَنَّ النِبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم          عن عبدِ  و ).17)(ِإلَى صدِرهِ 

 ومن كَانت ِفيـِه خـصلَةٌ       !أَربع من كُن ِفيِه كَانَ مناِفقًا خاِلصا      ( :قَالَ
       عدى يتفَاِق حالن لَةٌ ِمنصِفيِه خ تكَان نهاِمنـانَ    :هخ ِمنتِإذَا  ، ِإذَا اؤو 

 ثَ كَذَبدح،   رغَد داهِإذَا عو ،   رفَج ماصِإذَا خدِ  و )18!)( وبع ناللَِّه  ع

                                                 
 

وصححه الشيخ األلبـاين    . رواه أمحد، وابن حبان، والطرباين، والبيهقي       16
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 -صلَّى اللَّه علَيِه وسـلَّم       - عِن النِبي    - رِضي اللَّه عنه   -بن مسعود   
 فَـِإنَّ   !علَيكُم ِبالصدقِ ( :لَيِه وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه ع      :قَالَ

   ِدي ِإلَى الِْبرهي قدةِ     ،الصنِدي ِإلَى الْجهي ِإنَّ الِْبرـلُ     ، وجالُ الرزا يمو 
 وِإيـاكُم  !يصدق ويتحرى الصدق حتى يكْتب ِعنـد اللَّـِه ِصـديقًا        

الْكَِذبورِ     فَإِ !وِدي ِإلَى الْفُجهي ـِدي ِإلَـى       ،نَّ الْكَِذبهي ورِإنَّ الْفُجو 
 وما يزالُ الرجلُ يكِْذب ويتحرى الْكَِذب حتى يكْتب ِعند اللَّـِه            !الناِر
  ).19!)(كَذَّابا

،  ضد إخوانه يف احلركة    لقد جعلت التجربة السياسة بعضهم يناور     
الترشـيحات   ليكون على رأس الئحـة       األحالف؛ و اجليوبشئ  وين

 يِصقْ من الغضب ملا أُ     هائجا رج وب رج فَ  ومنهم من  !البلدية أو الربملانية  
 إىل رأس   ومنهم من وصل عرب السلم اخللفـي       ! االقتراح االنتخايب  من

 ! كما يصل اللص عرب السراديب املظلمة إىل مكان اوهرات         الالئحة،
إنا واِهللا الَ نولِّي    (:  النبوي الصريح  البيانكلمات   ساخرابرجله  يركل  و

يزعم علينا  مث  . )20)(!علَى هذَا العمِل أحداً سأَلَه والَ أحداً حِرص علَيهِ        
 !"الربملـان " يف    أو "البلدية" يف   يف اية املطاف أنه ميثل صوت اإلسالم      

 اَألعيِن وما تخِفي    اِئنةَخيعلَم  (وبغري استحياء يرفع شعار دين أنزله من        
ورد19:غافر)(!الص.(  

                                                 
 

  . متفق عليه 19
  . رواه مسلم 20
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 رفـت شـبيبة احلركـة     جن أنصاب الكراسي من بعيد؛ فا     وبرزت
، من رجاهلا " احلركة" ففرغت   ! اجنرافا  حنو احلزب السياسي   سالميةاإل

أَمارةً  اهالُ ح تهفأشب  !تبكي الزمان الذي كان   شاحبة  وصارت أطالال   
 !)اهتب ر ةُم األَ دِل ت وأنْ: (ث جربيل  الواردة يف حدي   ،عة السا اِترامأَ من

ى إذا بلغ أَشده     حت ،ضعته من خالص لبنها   فأر ،ابهزِح تدلَ و واحلركةُ
كَحمباتتو !ابتلعها مث   ،اه أفْيف البالد    الدعوية    املواقعمن فـؤاد أم     غَر 

 يف كـل    لنجسة ا أن يركض حبوافره  بذلك  وأتاحت للشيطان    !موسى
 خيرب البالد ويهتـك     من عقاله غول الفجور السياسي    طلق  نا و ،مكان

  ! أول ما تعرض للفساد هو فكان دين الشبيبة اإلسالمية!األعراض
 بليغا، وعلى رأس    لقد احنطت األخالق العامة لإلسالميني احنطاطا     

 لُذلك خنة  كانت الفتاة املؤم   ! احلياء، يف الرجال والنساء على السواء      ق
  إىل  ترفع بـصرها   ال تكاد  - يف املرحلة التربوية للحركة اإلسالمية     –

 مـن   احلياُء(و !إىل األرض ويرده   حياؤها الصادق فضه  الشاب حىت خي  
  علـى الرصـيف    ترى الرجل مث   )22!)(ه كلُّ رياحلياء خ ( و )21)(اإلميان

 ! حتاشيا لفتنة قد تقع منها أو عليهـا        ؛فتنحرف عنه إىل الرصيف اآلخر    
 .الـوايف الـساتر    بلباسها متعبدةً ،بوقار كيف كانت متشي     !اهر د ِهللا
 واألشكال الفاضحة، ال تغنج يف صوا       زهة عن األلوان الصارخة   نـمت

                                                 
 

  . رواه البخاري مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 21
 . رواه مسلم مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم 22
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 وجتاهـد نفـسها     .به والـشبهات   بشرفها عن الش    تنآى . تصنع وال
 .سـعيها يف  و  حركتها ؛ فبارك اهللا يف   لتحصيل منازل التقوى والورع   

  .كان أخوهاوكذلك 
 ..!"األخوات"بـ  هذا املسمى   فقد نبت جيل مشوه من     ،أما اليوم 
اتبجحم ترب جـ ن إذا و ! السافرات بعريهن  ِجرب ت  أشد من  "ِحجاِبِهن" ب

 أنغاما  أصوان  وتصنعن يف  !خائنات  أعينا  سمرنَ فيهم  خاطنب الشباب 
بهن يف هذا الزمان     ولقد عجبت كيف صار أغل     !روفا باردة  وح زائدة،

أن بألسنتهن   ك ! والترتيل قواعد التجويد ا تقتضيه   مب إال" الراء"ال ينطق   
تقتـرب منـك     ! القلب هو العليل    ولكن ، وما باللسان من علة    !علة

  انتقدت أذكر أنين و! يا ويلها  ! حلاجة فتكاد تدهسك بصدرها    إحداهن
أحد  داخل   وي،لقاء دع لباس األخوات ب   يف    اخللقي يوما هذا االنتكاس  

آنئذ  عهده  يف أول   العام  وكان تيار الفجور السياسي    - مقرات احلركة 
-  يـا حـسرةً      "األستاذةُ" وهي   – "الزعيمات" إحدى    فردت علي –  

 تربوي، فَ  اختاللعلى  ن ذلك عالمة     بأ عندما ذكرت ـ فَر عحنـوي   ت
أو : ( مبا يشبه االنتـهار    قالتكاد يسيل من الطالء والدهون، و      ي وجهاً
 ! اإلسالمي  أندب مصري التدين يف التنظيم     رجعت مث   !)نمدقَ ت إن: قل

 األعـراض يف    غَرمومل يقف حىت    ) االحنالل(انطلق من فقه    فيا لتقدٍم   
   !براتال
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 كـذبت هي  ب احلركة اإلسالمية الناس اليوم إذا       فبأي وجه ختاط  
يفجر جرت يف خصامها كما     وفا يكذب السياسيون،    م ك يف خطاا 
  ؟ الشهوانيونالقها كما ينحل مث احنلت يف أخ؟النقابيون
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  استصنام اخليار النقايب: يـالفصل الثان
  

ـ        دخلت احلركة اإلسالمية التجربة النقابية بال تروال تأصـيل   ،و . 
  مشبعا خبوض غمار عمل ما يزال     ؛برصيدها األخالقي والديين  امرت  فق

 ، يف الفكـر االقتـصادي      املاركسية  واملقوالت ،راع الطبقي صالبلغة  
 .، ومشكالت الرأمسال  العمالو قضايا العمل   يف شتراكيةالنظريات االِ و

 متـأثر    بالدرجـة األوىل،    سياسـي  "ميكـانيزم  "فشاركت يف إدارة  
 وجترمي الغين أىن     وفكرة نزع امللكية اخلاصة،    ،"الربوليتاريا"ية  بديكتاتور

 بعيدا عن منطـق     -بصورة الشعورية    –تغلت   فاش !كان مصدر غناه  
  املبدأ اإلسـالمي الكلـي      على بناء عقود العمل   القائم على    اإلسالم،
النظريـات  بقايا  تورطت يف التلوث ب    و ).ارر ضِ  والَ رر ض الَ: (العظيم

  والكراهيـة احلقـد على  نفسيات العمالاملاركسية القائمة على تطبيع   
 ومارست ما يسمى    . والنصح التعاون واملشاركة أخالق  ل  د ب الغش،و
 ، ألحكامـه  تأصيلوال   ،يف نوازله تفقه   دون   )23("حق اإلضراب "بـ

 صـدرت    ضعيفة القيمة العلمية،   ،منشورات إنشائية وإمنا اعتمادا على    

                                                 
 

 ال ينبغي أن يفهم من هذا أننا ضد حق اإلضراب مطلقـا، ولكننـا ضـد                  23
التوظيف السياسي ملعاركه؛ مبا يلحق الضرر مبصاحل العمال من جهـة؛ ويلحـق             
الظلم والضرر بأرباب العمل واإلدارات املشرفة على املصاحل العامة مـن جهـة             

  .؛ مما ينتج عنه خراب عام وفساد بالبالد والعبادأخرى
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 يف   بالبحث العلمـي املتخـصص     ال عالقة هلم   عن بعض الكتاب ممن   
  . واألصوليةالدراسات الفقهية

  عن العمل  اتإضرابيف تأجيج    اإلسالميةت احلركات   تورطوهكذا  
 للـضغط   -االنتهازية  األحزاب  و  املاركسية ماتينظ على طريقة الت   –

 ال عالقة هلا    ،ملفات أخرى من أجل مترير    معينة؛  إدارات  السياسي على   
 –  فأسهمت بذلك  ! ال من قريب وال من بعيد      ،العمالالعمل و مبصاحل  

الكـذب  ة علـى     يف تربية أبناء احلرك    -من حيث تدري أو ال تدري       
 أن نسابق  وما كان ينبغي. وسوء األخالق يف املناظرة واحلوار   ،اخلداعو

  . ينفق مما عندهلٌّ وكُ!اليسار حنو اهلاوية
 يف صفوف الطلبة    - غري الشرعي    -ولقد كان للوليد النقايب     هذا،  
امعـة،  ية اخللقية لشباب اإلسالميني باجل     أكرب األثر يف تدمري البن     ؛خاصة

ونظرا ! خلراب إىل ما سواها من أجنحة العمل اإلسالمي العام        مث امتد ا  
خلطورته، وملا سببه من تدمري مفهومي وختريب خلقي، لبنيـة العمـل            
الدعوي والتربوي لدى أغلب التنظيمات اإلسالمية البارزة على الساحة   

  :وهو كما يلي.  خاصاغربية؛ فإننا نعقد له مبحثاامل
  

  خالق يف الصف اإلسالمي وايار األ"األوطمي"الصنم 
أن العمل النقايب    - كمراقب للمرحلة ومشارك فيها      –أشهد  إنين  

ات وبدايـة   نالذي ولد يف أواخر الثماني     ،الطاليب يف التجربة اإلسالمية   
 ولذلك فـإن    ! لقيط طفل إمنا هو    - من القرن العشرين     - التسعينات
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  عقاربه قد اخضرت   حىت كادت ت سويف جـسمها مـن     ؛ مبا احتقن  د 
  : وبيان ذلك هو كما يلي!مسوم

تلـك املنظمـة     ."موِطأُ "دبمعاإلسالمية  دخلت احلركة الطالبية    
ـ  قَ ن مِ –داخل أحشائها    نَوكَ ت اليتالنقابية   ـ الْ - لُب ماملاركـسي   د

سنوات لاملغربية   على اجلامعة    ه وصيةً ت رموز فانتصب ،اإلحلادي باملغرب 
شأت نه، وأ  ورموز  الطاليب  النضالِ ه ثقافةَ فأسست لغت  !ليست بالقليلة 

ه و مرجعيتهقوانين،    تعنمث صأصـدرته وصار مـا    . ه املفاهيمية أجهزت 
هـو   ،شـعارات ت و اقرار، من   ساريةالييف مرحلتها   " أوطم "مؤمترات 

مث  . جـدل كالمـي    املرجع يف كل   و ،الف فصائلي الفيصل يف كل خ   
فهـا الفكـر    املادية اليت خلَّسالمية املنهجيةَ  اإل لطالبية الفصائل ا  ورثت

غلت بترسـانتها املـصطلحية وجهازهـا        واشـت  املاركسي املتطرف، 
  واهلـوى االنتمـائي    ، بالدين  العلمي  حبماس يؤسسه اجلهل   ،املفهومي
  وأب  ألم متدينـة   "اإلسالمية" الطالبية    احلركةُ تدِل وهكذا و  !احلزيب

 ! زواج عرفه التـاريخ    ِأوسأَِل  شرعي  فكانت نتاجا غري   !ماركسي لينيين 
  ضد العلم  معارك واخنرطت يف  !يالًِغبت يف مشيتها    لُغب ت انطلقتولذلك  

  واإلدارة ،ساتذة واأل ، فخسرت مصداقيتها عند الطلبة    !وضد األخالق 
 من حيث   - باجلامعة املغربية  وكان اإلسالم    ! والناس أمجعني  ،اجلامعية
الـسلوك  اخلطاب الفج و  األوىل لذلك    حيةضهو ال  –  وأخالق هو قيم 
 املرحلة املاركـسية باجلامعـة      تش لقد عِ  !هافصائلُذي مارسته   لاالفظ  

مدرسا، فلم أر من الفروق     " اإلسالمية"املغربية طالبا، مث عشت املرحلة      
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بسم اهللا قاصـم    ": اخلطابات بعبارة بدء   املنهجية بني املرحلتني سوى   
ب بعد ذلك يرهب جبربوته الطاغويت أفئدة        مث ينطلق اخلطا   !"اجلبارين

 علـى   ! ويقصم اهود العلمي لألساتذة والباحثني     !الطلبة املستضعفني 
  !غرار ما عشناه يف املرحلة املاركسية سواء

 أول من بادر باإلعالن الرمسي      "فصيل العدل واإلحسان  "وقد كان   
 -سف   مع األ  – فكان   ؛ باجلامعة املغربية  "إسالمي"عن نفسه كفصيل    

 يف اخلطـاب    ، التدنس بالتراث املاركسي اللينيين    أكثر حظا من غريه يف    
  !واملمارسة على املستوى النقايب

   يديولوجيةه اإل ساعده يف ذلك خلفيت العـدل  "جلماعـة    سةُاملؤس
عقـدة النظـام     -منذ نـشوئها     - اليت ما فتئت تعاين      ،"واإلحسان
  الذي ،ري واملنهجي  التصو "التضخم السياسي "مرض   ب؛ بسب السياسي

، كما بيناه   األستاذ عبد السالم ياسني   مؤسس اجلماعة   هيمن على فكر    
  فانطلق الفصيل بذلك يـستعرض     .)24(مفصال بأدلته يف كتاب سابق    

                                                 
 

يف الفكر اإلسالمي،   " التضخم السياسي " ميكنك مطالعة دراستنا لقضية       24
وقـد  ). البيان الدعوي وظاهرة التضخم الـسياسي     : (يف كتابنا املذكور من قبل    

البيـان  (يرد فيه على    " الياسينيني" كتابا لبعض    - مشكورا   –أهداين أحد طالبنا    
 من العلم إال أشكاله؛ ملـا يعانيـه         - مع األسف    –، لكننا مل جند فيه      )لدعويا

صاحبه من التعصب احلزيب، واهلوى االنتمائي، والتشنج يف املناقشة واحلوار؛ مـا            
ولعله مل يفهـم    ). التضخم السياسي (حجبه عن الدراسة العلمية اهلادئة ألطروحة       

 هدانا  – هذه املسألة أمر هداية      وأحسب أن األمر يف   . أصال بعض ما قصدنا إليه    
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 أكثر تعبريا عن     السياسية يف الساحة اجلامعية، بصورة جعلته      مقوالا
د أن  يه حني من الدهر كـا     ل ع بل لقد أتى  .  أجنحتها نشاطها من باقي  

العدل " فصيل    لقد تضخم  !اليت جتر اجلماعة بأسرها   القاطرة  يكون هو   
 "العدالـة والتنميـة   " حزب   ، كما تضخم   بالنسبة جلماعته  "واإلحسان

  . أصال، حيث كاد الفرع أن يصريبالنسبة حلركته
 أي االحتاد الوطين    –" أوطم"النقابية  املنظمة  هذا الفصيل   دخل  لقد  

 ورفض مقولة   ! واهلوى االنتمائي  ، العلمي عمىيقوده ال  -لطلبة املغرب   
 ، ولبس كل أحالسها بال استثناء     ،لمنظمة، مما نادينا به   صيل النقايب ل  التأ

ورات رمسيـة مـع بعـض        من خالل حما   ،كما أشهد على ذلك مرارا    
 رغم  – على االشتغال باملوجود     اًرِص م ! على املستوى املركزي   مسؤوليه

 فظاظتـها  يف   "األوطمية" أن القوانني    بسبب! إىل حني  -فساد أدواته   
تناسب العنف النفسي الذي يليب الرغبات التنظيمية يف        كانت  املاركسية  

مثـل  يف اجلامعة املغريبة     "الياسيين "وانطلق الفصيل ! حتطيم كل شيء  
مـشتغال   )!25:األحقـاف )(!ربهـا  ِرمأَتدمر كلَّ شيٍء بِ   : (ريح عاد 

تفـنن   و ،سوء األدب   يف ز؛ فرب  الطاليب الاألسلوب املاركسي يف النض   ب
احنطـاط    بسلوكه الفج عـن    املثايلموذج  النأعطى   و ! احلياء خرقيف  

                                                                                                   
 

 ألن األطروحة اليت عرضناها يف الكتاب املذكور إمنا هي من قواطـع             –اهللا وإياه   
الكليات الدينية، وليس لنا فيها من اجلهد إال اجلمع والترتيب، كالـذي يـبني              

 .وإمنا املوفَّق من وفقه اهللا. معلوما من الدين بالضرورة
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 اليت مل   "القومة" مصطلح   ثري حتت تأ  ،"العنف الثوري "مارس   !األخالق
مثل سـلفه    -مارس  و !موزه ورواده  يف ر   بقية الدين   إال على  "تقم"

من العامرة   درجات وامل ،اسيةتفريغ القاعات الدر  أسلوب   -املاركسي  
احتـرف  و ! ال أدب فيهـا وال ذوق      ،ذة بطريقة بدائية  تاالطلبة واألس 

 !بالزج ـا يف معـارك ومهيـة        الكذب واخلداع للجماهري الطالبية،   
م اجلماعة  ضيقة  ؛ خدمة ملصاحل حزبية     ببيانات تضليلية عليها  واخلروج  
  !امعة وال باهلم الطاليب يف اخلارج أساسا، وال عالقة هلا باجلالياسينية
 ! التعاضـديات  "حكومة" باسم" دكتاتورية الربوليتاريا "مارس  مث  
 مـاذا كـانوا     "اخلالفـة " حكومة    لقيادة الدولة باسم    لو وصل  فعجباً

صنع لنفسه يف ذلك     حىت كاد أن ي    ، الشتم والسباب  تفنن يف و !يصنعون
خلـري  نتاج ا سلوبا إل أ وال   "منهاجا نبويا "ما كان ذلك    و !قاموسا خاصا 

 نفسية الـصراع  ب –  كسلفه اليساري  - وتطَبع   ! لو كانوا يعلمون   ،قط
  إال وجوهـا عبوسـة   فال ترى منه وردود األفعال املتشنجة، ،ِةيِضرمالْ

  ال تكاد حتاور أحد رمـوزه      ! تستحق اإلشفاق  ةًيِضر م  وأحواالً !بئيسة
 االنتهازيـة    مـارس  ! العبـارات   ويبوء بأسوأ  ،اترار بالش حىت ينفجر 
 تقبله اهللا   ،د ياسني محأ "محاس"استغالل رموز دولية كشيخ     ؛ ب السياسية

؛ ليستثمرها  م كل املسلمني  اليت  دولية  ال واستغالل املظامل ،  يف الشهداء 
 غري آبه مبا تقتضيه مـصلحة األمـة يف املـسألة، وال             ،حلسابه اخلاص 

وضـرب   بالدين،   عا فظي هالعاش يف أغلب رموزه ج     ! احلقيقية حاجتها
لغـش يف    ا صناعةتأصيل ل الوتفوق يف   التخلف الدراسي،   املثال م يف    
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ـ  وكان أول فصيل إسالمي يبوء     !االمتحانات املنـع اهلمجـي    إمث  ب
 وممارسة حقهـم    !من الكالم اإلسالميني  والدعاة  لألساتذة احملاضرين   

 انتمـاءات  يف التربية والتوجيه؛ ال لسبب إال لكـوم ذوي           الشرعي
الداعية ما وقع لألستاذ    أبداً   أنسى فال أنسى      كنت  وإنْ !أخرى تنظيمية
ما وقـع   البيضاء، مث   جامعة الدار    يف   أيب زيد املقرئ اإلدريسي   احلجة  

 إرهـايب، إقصاء   ، من تطوانجامعة  املصطفى الرميد يف    ااهد  لألستاذ  
 )العدل واإلحـسان (اط مل يكن طلبة  يف نش  من املشاركة ومنع تعسفي   

 على العمل الطاليب    نيشرفمن امل  وأنا   – عشت وقد   !م الذين أقاموه  ه
ـ    ساة حتطيم اللوحات اإل    مأ -ساعتها    ،ةسالمية ومتزيق الالفتات اإلمياني
 ؛، وجبامعة احلسن الثاين    جبامعة عبد املالك السعدي    ،"الياسينيني"بأيدي  

 !لطان ما أنزل اهللا ا من س      ، جاهلية "أوطمية "قواننيمحاية  حتت ذريعة   
 سياط قول اهللا جـل       فيدخلون بذلك حتت   !فعلهم يا ويلهم  ا  يربرون  
  !واهللا املستعانكذلك،  ).2:احلشر)(! ِبأَيِديِهمبيوتهمبونَ يخِر: (عاله

 وال  ،طالباته وطالبـه   من   ياًء ح أقلَّ - يف اإلسالميني    –وما رأيت   
 تصفيقاً   الدين يرفعون أصوام باسم   !دوسا ألحكام الشريعة من رواده    

 وتك ، الفتيان بالفتيات  تعجن  وتظاهرات ٍقلَ يف حِ   يف السماء،  وتصديةً
 !باًجع؟   السفه هذاثل  مبتعاىل   اهللا   ون يعبد عون أم يدمث   !حجاب احلياء 

من مثل قول النيب صلى      !ونصوص الشريعة تدينهم صباح مساء    كيف؟  
اس ِمن كَلَاِم النبوِة الْـأُولَى ِإذَا لَـم         ِإنَّ ِمما أَدرك الن   ( :اهللا عليه وسلم  
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   ا ِشئْتم عنِي فَاصحتسرضي اهللا عنهما     -عن ابن عمر    و ).25!")(ت- 
إنَّ احلياَء واإلميـانَ قُِرنـا      : (أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال       

     راآلخ ِفعمها رأحد ِفعس عن أنس وابـن عبـا     مث   )26)(!مجيعاً، فإذا ر
إنَّ لكل ديٍن خلُقـاً،     : ( قال -  صلى اهللا عليه وسلم    -أن النيب   كليهما  

  )27!)(وإنَّ خلُق اإلسالِم احلياُء
 قـام امل لكانوا يشاهدون    ؛ه تالوتِ ق ح يتلون القرآن هؤالء   ولو كان 

وا ظُحالَولَ ! يف قصة موسى عليه السالم      املؤمنتني لفتاتنياإلمياين العايل ل  
منعاً  و ،امِهِتمشِح لِ ، وصوناً  لشرفهما ىل اخللف؛ حفظاً  كيف تراجعتا إ  

 كيف جاءت إحدامها    ولشهدوا! اعع والر اِءع من زحام الر   كرامتهمال
ـ     !إىل موسى متشي على اسـتحياء      وال  ! وكربيـاء  ٍفلَ ال علـى ص 

  جلَّ  اهللاُ لاق ! قيم اخلري واحلياء   ه كلَّ  وأظالفُ هراِفوحوس  دت" نضال"بـ
ِمن            (: هالع دجوقُونَ وساِس يالن نةً مِه أُملَيع دجو نيداء مم درا ولَمو

 نسِقي حتى يـصِدر      الَ  قَالَتا ؟ قَالَ ما خطْبكُما   .دوِنِهم امرأتيِن تذُودانِ  
عاُءالر   كَِبري خيا شونأَبلَّ    . ووت ا ثُممقَى لَهي   :ى ِإلَى الظِّلِّ فَقَالَ    فَسِإن بر 

 لْتا أَنزِلم    ٍر فَِقرييخ ِمن اء       . ِإلَييـِتحلَى اسِشي عما تماهدِإح هاءتفَج 
    كِزيجِلي وكعدِإنَّ أَِبي ي ا    قَالَتلَن تقَيا سم رالقـصص )(اآلية. .. أَج: 
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23- 25( ا لَ  فيمن كمالٍ  ه ! ا لَ  ويكيـف مل    !عجبـاً ف ..! من مجال  ه 
  !؟)داتاملشاه (أصحاب - كما زعموا – ذلك وهم هد هؤالءايش

 –صلى اهللا عليـه وسـلم        -لو كانوا يعرفون سنة النيب      إم  مث  
يؤسس قـيم    -عليه الصالة والسالم     - لوجدوهومنهاجه النبوي احلق    

  ويقـول  ،؛ بفصل صفوف النساء عـن الرجـال       خالق يف املسجد  األ
 وِففُ ص ريخو. اهرا آخِ هرش، و اهلُ أو اِلج الر وِففُ ص ريخ: (ألصحابه

النآخِ اِءس راه و ،شره لُا أوكان ذلك الترتيب النبوي يف     لقد  ،  )28)(!اه
ـ       من    ا أعلمه اهللا  مبيت اهللا، لِ   ري؛ أن أحدهم كان يصلي يف الصف األخ

 كانت تصلي   ،ة مجيلة إىل امرأ  -من خالل ركوعه وسجوده      -ينظر  ف
 فكان األمر النبوي للرجال باالبتعاد عـن        ! النساء يف الصف األول من   

 فما بالك   !، وحال التقرب إىل اهللا    وهم يف بيت العبادة    !صفوف النساء 
ولـست    ليس فيها من روح العبادة نصيب؟       عادات  اقتضتها بتجمعات

  أدري على أي ت وأم اٍةر   على أي زالفتيـات   لعجـن   هؤالء  اعتمد وٍرب 
  ! والبهتانِهفَ الس يف مسريات،بالفتيان

عدله " فيهم حفظ    ضرتفْايار قيم الدين بأيدي من ي     فاَهللا اَهللا على    
  "!الرفاق " تقليدعلى صخورالق  األخ قَواِرير لقد حتطمت!"وإحسانه

  فماذا بقي بعد ذلك هلؤالء؟
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 لـسبب   ؛ يف التربية والسلوك    ينفعهم تصوف اجلماعة املزعوم    مل
 يبالـن سنة ع ا ال بد فيه من اتب، هو أن التعبد هللا الواحد القهار    ،طيبس

 وغالت يف   ، األطروحة الياسينية احنرفت عن ذلك مجيعا       بيد أنَّ  املختار،
 وليس عبثـا    !قطيف زمن سابق    رايف بصورة ما كنا نتوقعها      ها اخل هتوج
 هللا تعاىل ال تصح حىت جتمـع بـني          أن العبادة على  جمع العلماء   أن ي 

 .أن تكون خالصة هللا يف القصد، وموافقة للشرع يف الصواب         : وصفني
 بـربوز   اإلخـالص  رم يف التصوف الياسيين؛ فقد أضاع     وكل ذلك اخن  

 بسبب اجلهـل     الصواب  وأضاع ! والشعارات الشخصانية يف القيادات  
 خال من أحد    كل عمل  و . واملعامالت العبادات  يف بالشريعة وأحكامها 
ما انبىن علـى    "أن  : تقرر يف القاعدة الفقهية   قد  و !الوصفني فهو باطل  

حديث  من - امعنوي -فيما تواتر   لكل ذلك    تأصيال   "!باطل فهو باطل  
ـ ا فَنر أمِهيلَ عسي لَ الًم ع لَِم ع نم(: رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم      هو 

رد!)(رِ   (، و )29ثَ يف أمدأَح نم      دمنه فهو ر سا لَيا هذَا من!)(ومن . )30
     ِحهنا ارتفعت الربكة عن أعماهلم، وسم  ت  بفـال   !الربانية عن نضاال 

  بـالرؤى االسـتدراجية،     إبلـيس  ـزلَ علـيهم   فتن !نضارة وال رواء  
ـ  أن العصمة قد ح     حىت ظنوا  ؛ةواملشاهدات الشيطاني  وأن  ! فـيهم  تل

  ! خسيس ووهم،سيتلب وتدليس إال وما هو! اخلالفة قد صارت إليهم
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أكثر منهم   و ،هم أفضل منهم قياما وصياما    وقد مر يف التاريخ من      
وإمنـا   ! يف النار  مِهِتبكَبكَ وإحسانا، مث قضى اهللا تعاىل بِ       للقرآن تالوة

ـ     كما تصورومها، ال كما     !)العدل واإلحسان (كانوا يطالبون مثلهم ب
 .لك خرجوا عن أهل السنة واجلماعة      وبذ !مها يف شرع اهللا ودينه احلق     

 أَيبعن  ف .ببعيدعنا  سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف ذلك         وما حديث ر  
   ِريدِعيٍد الْخِه     ( :قال - رضي اهللا عنه     –سلَيلَّى اللَّه عص ِبيالن تِمعس

قَوم تحِقـرونَ    -ا  ولَم يقُلْ ِمنه   -يخرج ِفي هِذِه الْأُمِة     " :وسلَّم يقُولُ 
  لَاِتِهمص عم كُملَاتص،       ِلِهـممع مع لَكُمموع ،اِمِهمِصي مع كُمامِصيو! 

قْريآنَ الَ  ؤونَ الْقُر  ملُوقَهح اِوزجي ،  مهاِجرنح يِن     ! أَوالـد قُونَ ِمنرمي 
 ِإلَـى   ، ِإلَى نـصِلهِ   ، الراِمي ِإلَى سهِمهِ    فَينظُر !مروق السهِم ِمن الرِميةِ   

ومثله  ).31!)(؟ هلْ عِلق ِبها ِمن الدِم شيءٌ      ، فَيتمارى ِفي الْفُوقَةِ   ،ِرصاِفِه
سِمعت رسولَ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيـِه       ( : قال  رِضي اللَّه عنه    عِلي حديثُ

 سـفَهاُء   ،ِفي آِخِر الزماِن قَوم حدثَاُء الْأَسـنانِ       سيخرج" :وسلَّم يقُولُ 
 يقْـرؤونَ القـرآنَ الَ يجـاِوز        ، يقُولُونَ ِمن خيِر قَوِل الْبِريةِ     ،الْأَحلَاِم

                                                 
 

مدخل النـصل مـن     : ، والرصاف هو الصيد املرمي  : ةُيِمالر.  متفق عليه   31
موضـع  : دم شيء؟ والفُوقَةُ  أي يتشكك هل بقي من ال     " يتمارى: "وقوله. السهم

 ،مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد      سرعة   ه شب وقد. الوتر من السهم  
من جسد  بالسهم   ال يعلق    حىت إنه !  بقوة وسرعة شديدتني   فيدخل فيه وخيرج منه   

  !شيٌءودمه الصيد 
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مهاِجرنـ      !ح  كَمـا يمـرق الـسهم ِمـن         ديِن يمرقُـونَ ِمـن ال
  ).32(احلديث)...!الرِميِة

 ربية أطـالال  حىت أصبحت اجلامعة املغ   قالئل  إال سنوات    هي   وما
 وصـار رد الفعـل      !خاوية على عروشها من كل قيم اخلري واجلمال       

 ،وغريهـم " الياسينيون"الذي مارسه   اخلطري على ذلك السلوك املتشنج      
عكسية  نتيجة   ؛ اخللقي ، واالحنالل و انطالق موجة الفجور السياسي    ه

 فكـان  !باسم الـدين الذي مورس لطاليب لعدة سنوات من اإلرهاب ا  
تحطمت الفصائل   ف !املعركة إمنا هو الدين نفسه    تلك  اخلاسر احلقيقي يف    

قطع غيار    من  إال ِمزق   املغربية، ومل يبق منها     يف اجلامعة  اإلسالمية كلها 
 فتـصدر أصـواتا     ، ترتطم صفائحها الصدئة بني الفينة واألخرى      !بالية

 !، وهي تعـيش حلظـات االحتـضار      تلكمتحشرجة ذه اجلامعة أو     
بتاريخ شـقي وسـجل     من اجلامعة املغربية    " الياسيين"خرج الفصيل   و

  !أسود
فيما الذي تطور    –" فصيل الوحدة والتواصل  " أال يقع    وكنا نرجو 

ى    بعدمسفيما وقـع فيـه زميلـه        - "منظمة التجديد الطاليب  "إىل م 
قفـة مراجعـة للتـراث      مهالك، ويقف جبرأة و   مزالق و   من "الياسيين"
 - مـع األسـف      - ولكنه    قبل التدنس حبممه السوداء،    ،"األوطمي"

الذي استدرج العمل اإلسـالمي   الشيطاين انساق كصاحبه وراء الربيق 

                                                 
 

 . متفق عليه 32
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هـو  لي   املهاترات الكالمية؛ فابت   ِهفَ س  إىل هر، وج عن وظيفته احلقيقية  
لكن بدرجة   ،وأهواءيل األول من أدواء     بكل ما ذكرنا عن الفص    أيضا  
 احلـزب   اِنز علـى وِ   – "منظمة التجديد الطاليب  " لقد صارت    .أقل

 رغم ما   )33(! مع األسف  "املطيعية" من جتليات    اً جتلي –السياسي سواء   
 – من حـني آلخـر       -ة  ياوالت تصحيح من حم كان يعتري مبادراا    

 وظـل   !لكنها ال تستمر إال قليال حىت تعود حليمة إىل عادا القدميـة           
  ! امللونة األوراق وامللصقاتحيح حبيسالتص

كيف كان الكذب الـصراح     م،2000:  سنة بنفسيولقد شاهدت   
ـ  بات طالبية يف مؤمترات داخلية،    والبهتان القراح أساس خطا    اء ـا    ب

 مناصب قياديـة   احتكار من أجل؛ الوحدة والتواصل  فصيلبعض رواد   
 !اعة الواحدة  اجلم  يف نفس  ، لصاحل تيار ضد تيار    ؛داخل الصف الطاليب  

!  الفـاجرة وأزبـدت     األصوات  واشتبكت ،وعال العجيج والضجيج  
  حىت صـار   ؛نية حتترق يف وجوه بعضهم    عيين املصداقية الدي  شاهدت ب ف

ـ ( فقلت يف نفسي أهذا مجع       ! يزكم أنفي  دخان اخليانة  زل عليـه   ـتتن
 أم  ؟) ويذكره اهللا فيمن عنده    ، وحتفه املالئكة  ، وتغشاه السكينة  ،الرمحة

انصرفت  مث    وانعقد لساين،   فضاق صدري  لشياطني؟ وا ِةبذَلكَ ل عمجأنه  

                                                 
 

التعاطي هي صفة منهجية تعتمد أسلوب املناورة واخلداع يف         ": املطيعية " 33
للشأن اإلسالمي احلركي؛ نسبة إىل األستاذ عبد الكرمي مِطيع، مؤسس حركـة            
  .الشبيبة اإلسالمية املغربية، كما سيأيت شرحه مفصال يف الفصل اخلامس حبول اهللا
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 ، تيـهٍ   ضاع مين يف   ٍرم ع  إال على  ؛ غري آسف  سف البال ا ك عن القوم 
  ! الدينوياتخارج أول
ضـليعا   - بكل فصائله    – "اإلسالمي"هكذا صار العمل الطاليب     و

 !سـاليني  الر  العـاملني   عاجزا عن ختريج   ، اجلدليني يف ختريج املتكلمني  
  وينفع األمة يف مستقبلها، يشتغل مبا ينفعه يف دينه حقا أن وكان أوىل به  

  تـالوةً   الكرمي، نصوص القرآن كان حريا به أن يشتغل بتداول        .صدقا
المتالك احلـد   سيد املرسلني،   سنة  التفقه يف الضروري من      و وتدارسا،

الخنـراط يف   ا مث   . للدعاة العـاملني   الثقافة الدينية الضرورية  األدىن من   
جور السياسي،   وحماربة الف  ، والطالبات الطلبةعموم   العمل الدعوي بني  
 والتضليل   اإليديولوجي  خبطورة الكيد   وبث الوعي  وااليار األخالقي، 

كثـر   كان املفروض يف القطاع الطاليب أن يكـون أ         .إخل...اإلعالمي
إىل  دعـوة الـشباب      ، وأكثر فاعلية يف جمال    نشاطا يف اال التربوي   

قبل هذا   - مث كان املفروض     .، وحتمل اهلم الرسايل هلذا الدين     الصالح
 حلمـل   ؛ من الراشدين  فأن يهتم باملدارس الثانوية ليهيء اخللَ      -وذاك  

رب العمل  السري يف د   حىت ال ينقطع     ؛رسالة اجلامعات واملعاهد الطالبية   
طـر   كما كان املفروض أن يهتم مبـدارس األ        .اجلامعة أبداً ب الدعوي
  يف جمال الدراسـات    ، حلمل الشهادات املتخصصة    املعدة  والنخبة ،العليا

اهلندسـية   و ، والفزيائية ،الرياضية و ،واالقتصادية ،ةينالقانو و ،اإلعالمية
  وكثـرةِ   وقالَ قيلَ(متاهات  أمثال هؤالء يف    ب ، وأال يزج  بشىت فروعها 

، ليوم اآلخـر   وا  حتمل إميانا عاليا باهللا    أطرا هم يصنع من  ، وإمنا )السؤال
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، فمستقبل البالد دائما رهني توجـه       وتصدق يف خدمة الدين والوطن    
  !، لو كانوا يفقهونالنخبة التكنوقراطية واملثقفة

اوى العمل اإلسالمي األصيل يف اجلامعة، ذلك الـصرح         لكن  و
 األجيالُ الطالبية األوىل، طيلةَ السبعينات      - على ِقلٍَّة    –األول الذي بنته    

وإمنا مبجالس  ! ثمانينات من القرن املاضي، بال نقَابٍة وال ربابةٍ       وأواسط ال 
تربوية إميانية بانية، وبإصراٍر عجيب على القراءة املعمقـة، والتـضلع           
بالصناعة العلمية الراشدة، يف كل التخصصات، الدينيـة واإلنـسانية          

 !وهي آنئٍذ تدافع ظلـم التيـارات املاركـسية وظلماـا          ! والطبيعية
وبذلك أنشأ الطلبةُ اإلسـالميون     ! ملاركسيةُ ساعتها يف أوج عنفواا    وا

ِمـن بـيِن فَـرٍث ودٍم لَّبنـاً خاِلـصاً سـآِئغاً             : (مدرستهم األوىل 
اِرِبنيولكن ما أن دخلت الفصائليةُ البغيضةُ العمـلَ        ) 66:النحل)(!ِللش

حبت العزميـة   وانس،  لية والنقدية اإلسالمي حىت تالشت العقلية التأصي    
، هفـصائل  لصاحل الفكر اخلرايف يف بعض       ؛رم اجلامعي من احل  االجتهادية

 مث تركت اال فارغـا للماركـسية        !والفكر الغثائي يف بعضها اآلخر    
االستئصالية، والتيارات العنصرية املأجورة؛ متـأل اجلامعـة بإرهاـا          

  ! وإقصائها للدين وأهله!وِسباِبها املفهومي! املصطلحي
ات ص الطاليب أيضا أن يفرغ أهل التخص      كان املفروض يف العمل   و
 وكليات الشريعة وأصـول     ، من طالب الدراسات اإلسالمية    الشرعية
  والتفقه يف الدين   ة،، بدراسة معمق   احلقة ِةيِم للتحقق بوصف العالِ   ؛الدين

 ،ء هم القادة لألمة   ا العلم  إذِ ، من العلماء   لتخريج أجيال  ؛بصورة متفانية 
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 لكننـا ال  و!  األمة  فإذا انقطع امتدادهم انقطع امتداد      حياة األمة،  وهم
مـع األسـف     -املتخرجني من هذه التخصصات الشرعية      من   نرى

ن م وقد ال ميتلك أغلبهم      !الدينعلوم   من اجلهلة ب   ريإال طواب  -الشديد  
 !الضروري لعبـادة رب العـاملني     من  العلم الشرعي حىت احلد األدىن      

ج ذج التعليم اجلامعي ومناهجه، مث لرداءة معادن النما       وذلك لفساد برام  
اجلامعـة  شـعِب    بأغلبو ، خاصة الطالبية امللتحقة ذه التخصصات   

،  إال مـن رحـم اهللا       يف هذه السنوات األخرية،    ، ال سيما  املغربية عامة 
 ؛سرها وفقدان مصداقيتها   وذلك اليار منظومة التعليم بأ     !وقليل ما هم  

  !نوي باملغرب كله والثايساس نظام التعليم األ يف وأمانةًقوةً
فلماذا مل تناضل الفصائل الطالبية ضد هذا العبث اخلطري الـذي            

 وال  –يـت   رأما  ين  ناعة التعليمية بالوطن كله؟ وأشهد أ     يعصف بالصن 
د  وال ض  ، التعليم خترج ضد فساد برامج    ،واحدةمظاهرة   -واحدة  رة  مل

دراسي هزيل ال يسمن وال يغـين        أو ضد مقرر     أستاذ يتغيب أو يغش،   
 ! سيئة اخلدمات  ، واملراجع  املصادر  قليلة ، فقرية  أو ضد مكتبة   !من جوع 

 ، وغـىن   دسامة املقررات الدراسية    حاشدة ضد   مسريات  شهدت ؛نعم
  مما ،ميزان التقومي صرامة  و،  تنقيطال ِملَّ س ِةيد جِ ، وِضد الربامج التكوينية 

تطـوير األداء   ، و لرفع املستوى العلمي  عة؛  باجلام التربوية   ه األطر تضعو
فما رأيت أشد حرصا    ضرابه  وأ أما هذا    .االجتهادي يف الدرس واملتابعة   

  !على ختريبه منهم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

57

ة كيكان املفروض يف القطاع الطاليب أيضا أن يقود حركة دينامي         و
 باحلكمـة   ، لألمر باملعروف والنهي عن املنكر داخل اجلامعة       ؛مستمرة

ر الذي مل   وهو األم  ، باليت هي أحسن    والدعوة إىل اهللا   ،واملوعظة احلسنة 
 وكـأم   ، خبجل  أحيانا ، ينجزوا عابرة" محالت" اللهم إال    ،نره فيهم 

 لينغمسوا من جديـد يف جـدهلم البيزنطـي          ؛ينتظرون حلظة ايتها  
  .إىل إشعار آخرويسكروا بترهاته 

 ،ة املطاف  يف اي  مث كان من املفروض يف القطاع الطاليب اإلسالمي       
؛ أن يـشتغل     ال بالدرجة األوىل   ةالبدرجة الثاني ب و ،صالةوبالتبع ال باأل  

، بعد   يف املطالبة حبقوق الطلبة املادية     االخنراط، و ل النقايب التدافعي  معبال
نظرين اإلسـالميني   وكان جيب على الطلبة وامل    . تأمني حقوقهم التربوية  

 تتخلص من رماد التراث     ،صلوا لثقافة نضالية جديدة    أن يؤ  هلذا القطاع 
 مناضلني  تصنعرج من بلوى استنشاق دخانه، مث        وخت ، الشقي املاركسي
تتفاءل بدخوهلم عليهـا     و ،حتبهم اإلدارة أكثر مما ختاف منهم      ،مؤمنني

 القطاع الطاليب اإلسـالمي     جرخ كان املفروض أن ي    !شاءمتتأكثر مما   
غري السلوك من   لني يف   بويف اخلطاب،    يتمتعون برفق     أقوياء أمناء،  قادة

 وذلك هو فص    .شدةعنف وال   يف غري   ومناعة   وبقوة   ، وال خورٍ  ضعف
ولو أم   !فحِرم الربكةَ كلَّها  ! احلكمة، اليت حِرمها هذا القطاع البئيس     

ليس للطلبة   ،ى ا دتقْيصاروا مناذج تربوية    كانوا على شيء من ذلك ل     
! ولكثري من املوظفني واإلداريني   أيضا،  تذم  اس؛ بل لكثري من أ    فحسب

 ! وتعلقت م الذكريات   ،إذا غادروا اجلامعة حنت إليهم القلوب     حىت  
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 من  تختلصو إال   - يف الغالب    – غادروا ما ،سفلكنهم اليوم مع األ   
  ! املخزياتهم اللعناتتتبع و النفوسشرهم

  منذ أواخر الثمانينات من القرن املاضـي باجلامعـة         تسردلقد  
من هذا  -رة واحدة  مل وال   - دخل علي أحد  ملغربية إىل يومنا هذا، وال      ا

 إللقاء كلمـة    ؛ةاملدرج أو قاعة الدراس    منصةَ ردصت فَ ل أو ذاك،  الفصي
 عبادة هللا رب العاملني أساسـا،     هو   مبا   الدين يف األمة  هادفة حول قضية    

العري رة  خطو أو   ،الصالةفريضة  أمهية   حول   وأ .ورسالة للناس أمجعني  
السلوك الساقط الذي يلتهم بأنيابـه الوحـشية        لصد هذا    أو   ،الفاجر

 خطـاب    هـذا كلـه     أم أن  !ارجها داخل اجلامعة وخ   ،الشباب يوميا 
  ليست من أولويات النـضال  تعبدية وغيبيات سطحي،ومنهج   ،وعظي

مفهـوم  حترير  يف   هي    مراراً  فإذن مشكلتنا كما ذكرت    ؟!"األوطمي"
 وصار كل العمل    ، فلو أننا حررناه حقا    ! اإلسالميني ذهان يف أ  "الدين"

 لكان لإلسـالم    ؛أولوياتهمرتبا على سلَِّم     و ،الطاليب قائما على موازينه   
وهياكلُها  "أوطم"  نصب - بعد ذلك    -  ولتذهب !باجلامعة شأن آخر  

  !إىل اجلحيم
 وال أقول األسـود  –السباع  يدخلون علي كما تدخلكانوا  ا  وإمن

 مث اإللقاء   ،ع الطلبة املستضعفني، وتفريغ املدرجات منهم تفريغا       لتروي -
 أو يف    الكليـة  سـاحات   يتسكعون يف  !يف تيه الضياع   - قهرا   -م  

 ناضجة طرية   ، وتدلت مثاره   وحال كلما طاب الدرس  ف !الشوارع العامة 
ضد " املناضلون" ،الظَّلَمةُ  الفصائليون دخل ؛يِنجالْ فتهيأ الطلبة للقطاف  
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أبادوا بيقـة    ف ! وأفسدوا كل شيء   ، اخلري  فحطموا دوايل  ؛ والنور لعلما
ـ ِع مـا ب   "جوجيأجوج ومأ "وكأم   !األمل يف وظيفة اجلامعة    وا إال  ثُ

واهللا  ،كذلك األمر كـان    !هالك احلرث والنسل  إإلفساد يف األرض و   ل
  .املستعان
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 يف "املزاجية ةالشخصاني"م اصناست: الفصل الثالث
  احلركة اإلسالمية

  
  غيـاب   مظاهر االستـصنام    من رِكما ذُ قوع في ب الو اسبأمن أهم   

 وتـصدي الزعامـات     .احلكيمـة  والربانية   ،الرساليةالقيادات العلمية   
 مـن    العايل واملتوسط   املستوى ، على علمية لقيادة العمل اإلسالمي   الالَّ

 إىلو ،دات لتلك القيـا  "شخصاين"؛ مما أدى إىل استصنام      اهلرم اإلداري 
 بناء على مزاجها ال بناء على قواعد العلـم          ؛رسم معامل السري احلركي   

  !وأولوياته الشرعية
واحلركة اإلسالمية اليوم باملغرب رازحة حتت سـلطان شخـصية          

 ،الية من العلم وأهله إال قلـيال       خ ."التكنوقراطي"شخصية   أو   "املثقف"
 ، علميا ل اإلسالمي معاليادة   لق موا فعلى مستويات ال تؤهله    دِجذا و فإ

 بصورة إراديـة لشخـصانية القيـادات        ؛ فيخضعون هم أيضا   وإداريا
حضوره من حركـة إىل      واحلقيقة أن هذا اإلشكال يتفاوت       .املزاجية
  .لكنه موجود فيها مجيعا على اإلمجال .أخرى

كـذا  و" مالعاِل"ومفهوم  " املثقف"ورمبا خلط بعضهم بني مفهوم      
نوقراطي قد يكون واعظا ناجحا، وقد يكـون         فالتك ."الواعظ"مفهوم  
، احتراف منـهجي  ال   و ، ختصصي  دراسي  بغري جمهود   كل ذلك  .مثقفا

  إال بتفـرغ   مـاً ولكنه ال يكون عالِ   . وإمنا بشيء من الدربة واملطالعة    
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 ملا   منهجي ، مث احتراف   دراسي رمسي أو غري رمسي     ، وتوجه ختصصي
ـ لَ مبا هي م   ،"ميةِلاالع" ةَ صف لَصح؛ حىت ي   وتخرج ِبه   فيه ختصص  ةٌكَ
 كما أن الطبيب    ، متاما ".ِةيِماِلمفهوم الع : " يف كتابنا   كما بيناه  ،وصناعة

 فالعلم دراسـة    . عالجي ال يكون طبيبا إال بدراسة منهجية واحتراف      
  .وخربة

الـشرعي  من غري أهـل العلـم        - واملشكلة أن كثريا من الناس    
، أو  نييقيق؛ بسبب ندرة العلماء احل    مقد خلطوا بني املفاهي    -املتخصص  

؛ مما أدى إىل وضع الرجل      بسبب غيام عن الساحة العامة واإلعالمية     
 وإىل تربع بعضهم على كرسـي       !غري املناسب يف املكان غري املناسب     

وإمنـا   ؛اِلٍمع وما هو بِ   )اِلمع(  على أنه  تقدميهوقيادة العمل اإلسالمي،    
  !ليه من الصفات ما ال يستحقخلع األتباع عمبا صار كذلك 

  املغربيـة  يف الساحة   من احلركات اإلسالمية البارزة    إننا ال نعرف  
صل لبعـضها    ح قدما  إال   ، اللهم حقيقيونيقودها علماء   حركة   ،اليوم
يف الوقـت    باملغرب  وإمنا واقع احلركات اإلسالمية    .فترات حمدودة يف  

 سـواء   ."التكنوقراطي" دةقياو "املثقف"بني قيادة   تتأرجح   أا   الراهن
 اشـتهار    أنَّ مهو ورمبا ت  .املتوسطةالقيادة  على مستوى القيادة العليا أو      

التصوف هو  يف   أو   ،السياسةيف   أو   ،بعضهم بالكتابة والتأليف يف الفكر    
 أن  فقد بينا يف غري هذا املوطن     !  كال ،"ةيِمِلاالع" صفةهو   و ،العلمعني  
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 .)34(تخـصص  امل "البحث العلمي "اعة  صن غري    هي "التأليف"صناعة  
.  يعدو أن يكون مثقفا فقط وصاحبه ال،فذلك كله إمنا هو عمل ثقايف    

ـ      ."العاِلمية"هي غري   " الثقافية"الصفة  و  لُّ وليس بالضرورة أن يكون كُ
مٍفلِّؤؤلِّفاً. ماًاِل عاِلٍم مكما أنه ليس بالضرورة أن يكون كُلُّ ع.  

ة بـني العلمـاء     يِلمه الع لدراسية، وسريت  اإلنسان ا  "كرونولوجيا"و
  يف صـلِْبه،    حبثاً ، للصناعة العلمية  ه االحترافية خربتكذا  وطلبة العلم، و  

 يف  إفتـاءً مث  يف إشـكاالته،    اجتهاداً   و لطلبته، ه، وتكويناً لكتِب وتدريساً
، إمـا   "ميةالعاِل"صفة   استحقاقه ل  مدى بكشف   لٌ كفي  كل ذلك  ؛هنوزاِل

  . بطْالَناًاِصحةً وإم
غلـب  ألاملباشر  وعليه؛ فغياب العلماء عن مواقع القيادة والتوجيه        

 "الشخصانية املزاجية " استصنام   قع يف ا ت لعمل اإلسالمي جعله  حركات ا 
 . على مستوى القيادات العليا واملتوسطة     ، اليوم اكونوا قاد  أن ي  ردملن قُ 

 يف   شىت إىل احنرافات  -  التنظيمية  يف بعض أشكاهلا   –وذلك ما أدى ا     
  يف الوقوع  ، الفراغ العلمي الرباين الراشد     هلا  تسبب  فقد . أخرى جماالت

ت السلوكية، واالجنـراف وراء     ا واالحنراف ،الضالالت العقدية ستنقع  مب
 شرعية،  ال ت، والبناء على مرجعية   داالعباالعقائد و  يف   ،البدعاألهواء و 
يف  و ،التخطيط احلركـي  وي و ج الترب ااملنه يف   ،األوهام اخلرافية  تعتمد

شخاص  وشىت ضروب األحكام على األ     ،استصدار املواقف والقرارت  
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ـ     فكانت بذلك و  . واملؤسسات زلة ـسيلة إىل التلبسات الشيطانية املتن
 ،"مـشاهدات " و "رؤى" يف صـورة     ،على كثري من روادها وأتباعها    

،  من البالوى والتخبطات    وغري ذلك  .تناقض أحكام الشريعة وأصوهلا   
  . والعياذ باهللا،ين الشيطاستلبال و اجليناملساملبتلني بن مما ال نعلمه إال ع

كـثري مـن      أصبح ،غياب القيادة العلمية الراشدة   يف  ومن هنا؛   و
 الشباب يف هذه التيارات اخلرافية وأضراا يغتر بفهم سطحي حلـديث          

 عن   يف املنام، الوارد بصيغ خمتلفة،     - صلى اهللا عليه وسلم      -رؤيا النيب   
        درـلَّى اهللا        عدد من الصحابة، من مثل ما وص ِبيِن النةَ عريرأَِبي ه نع

 لَّمسِه ولَيالَ  ( : قَالَ  أنه عِمي وا ِباسومسِتي  تيوا ِبكُننكْتآِني ِفي    ، تر نمو 
 ومن كَذَب علَـي     .ِتي يتمثَّلُ ِفي صور   الْمناِم فَقَد رآِني فَِإنَّ الشيطَانَ الَ     
 فإن بعض اجلهال يصدق     لكلذ). 35!)(متعمدا فَلْيتبوأْ مقْعده ِمن النارِ    

كل حلم شيطاين يتجلى عليه يف أي صورة خادعة، وأي هيـأة ذات             
 على اعتبار أن ذلك هو شخص الـنيب،         – زعموا   –" أسرار"و" أنوار"

وإمنا األمر فيه تفصيل شـرعي وتقعيـد        ! محاشاه عليه الصالة والسال   
فقد ورد حديث رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف          . علمي منذ القدمي  

املنام عن عدد من الصحابة، بألفاظ خمتلفة، وبطرق متعددة، منها مـا            
ن م( : قَالَ النِبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم      :عن أَنٍس رِضي اهللا عنه قَالَ     جاء  

 ورؤيا الْمـؤِمِن    . فَِإنَّ الشيطَانَ لَا يتخيلُ ِبي     ،رآِني ِفي الْمناِم فَقَد رآِني    
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عـن أَِبـي سـِعيٍد      و). 36.)(جزٌء ِمن ِستٍة وأَربِعني جزًءا ِمن النبوةِ      
  ِريدقالالْخ :ِمعسلَّ     تسِه ولَيلَّى اهللا عص ِبيقُولُ  الني آِنـي   ( :مر نم

قأَى الْحر طَانَ الَ،فَقَديِني فَِإنَّ الشنكَوت37.)( ي.(  
مينع استمرار ذلك بعـد جيـل       : والعلماء يف هذا فريقان، األول    

الصحابة رضوان اهللا عليهم؛ على اعتبار أن املخاطب باحلديث هنا إمنا           
 صلى اهللا عليـه     -لنيب  هم الصحابة وحدهم، ألم هم الذين شاهدوا ا       

 يف حياته وصاحبوه؛ فتمكنوا من معرفـة صـورته وهيأتـه            -وسلم  
والتحقق منها، فإذا رأوه يف املنام مل يكن لديهم شك أنه هو شـخص              

 عينه، وتلك هي صورته على ما يعرفون       – صلى اهللا عليه وسلم      -النيب  
صورة غري صورته   فال إمكان إذن لتلبس الشيطان ب     . منه يف النهار معاينةً   

والتجلي عليهم ا؛ زاعما أنه هو النيب صلى اهللا عليه وسلم؛ إذ القـوم         
وهذا كالم وجيه له حظ     . على معرفة حقيقية به عليه الصالة والسالم      

  .من قوة االستدالل
وهـو  . يرى استمرار ذلك يف األمة إىل يوم القيامة       : والفريق الثاين 

العلم، ال بترهـات الدجاجلـة      االختيار الذي نرجحه ولكن بقواعد      
 صلى اهللا عليه -وذلك أن إمكان الرؤيا املنامية لصورة النيب  ! واخلرافيني

 كما هو يف نصوص احلديث الكثرية عام غري خمصص، ومطلق           -وسلم  
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وعليه؛ فال يبعد أن يرى اليوم بعض الناس النيب صـلى اهللا            . غري مقيد 
 رآها هي فعال عني صورته،      عليه وسلم؛ بشرط أن تكون الصورة اليت      

وهنا مزلق كثري من جهلة العبـاد،       . وذات هيأته صلى اهللا عليه وسلم     
إذ يصدقُونَ كُـلَّ تجـلٍّ      . ومرتع كثري من أصحاب الدجل واألهواء     

شيطاين يتجلى على صاحبه، على أنه هو النيب صلى اهللا عليه وسـلم؛             
وهذا غلط  . يطان أو أن يتكونه   باعتبار أن احلديث مينع أن يتمثل به الش       

 من غري   -فقد يتكون الشيطان بأي صورة، ويتمثل يف أي هيأة          ! كبري
!  مث يدعي أنه هو النيب صلى اهللا عليـه وسـلم           -صورة النيب وهيأته    

واحلديث ال مينع أن يدعي الشيطان أنه هو النيب، وإمنا مينع أن يتمثـل              
 بـل لقـد ادعـى       !كبريبصورته عليه الصالة والسالم، وفرق بينهما       

ويف !  سبحانه وتعاىل عن ذلك علـوا كـبريا        !الشيطان أنه هو الرب   
فمـا بالـك    ! ك أيضا احلديث الصحيح أن املسيح الدجال سيدعي ذل      

  بادعاء النبوة؟
وعليه؛ فليس كل حلم يراه اإلنسان على أي صورة كانـت دال            

ق الواردة  على أنه هو النيب صلى اهللا عليه وسلم، وأنه مشمول برؤيا احل           
أنـا  "أو  " أنـا الـنيب   : "يف احلديث، حىت ولو قال الشيطان لضحيته      

 ولقد أضل الشيطان ذا عددا كـبريا مـن اجلهـال، واهللا             !"الرسول
 بل ال بد لصحة رؤيا النيب صلى اهللا عليه وسلم يف املنام مـن           !املستعان



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

66

). 38(شروط علمية، ذكر بعضها اإلمام الشاطيب يف كتاب االعتصام        
  :وهي

أن تكون الصورة اليت رآها الرائي مطابقة ألوصاف النيب         :  أوال -
الِْخلِْقيِة الثابتة يف وصف هيأته الشريفة عليه الصالة والسالم، يف كتب           

  .الشمائل احملمدية، على ما يضبطه أهل العلم باحلديث وفقهه
أال تتضمن الرؤيا أمراً أو ياً خيالف الثابت من نـصوص           :  ثانيا -

لشريعة من األحكام الشرعية أصوالً وفروعاً، ومن احلقـائق اإلميانيـة         ا
إذ النـسخ لـذلك أو      . والغيبية، مما جاءت به نصوص الكتاب والسنة      

. التغيري والتبديل ممنوع باإلمجاع القطعي بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم          
وكل قـول خيـالف    . والرؤيا الصاحلة ليست أصال من أصول التشريع      

مردودا علـى صـاحبه بـنص       !  ذلك كان من البدع املنكرة     شيئا من 
مـن  (:  من قوله  - املتفق عليه    -صاحب الرسالة عليه الصالة والسالم      

        دمنه فهو ر سا لَيا هذَا مِرنثَ يف أمدومن هنا فإن شأن الرؤيـا       )!أَح 
 أال تتجاوز ما سبق ثبوته      –إذا وردت بتوجيه شرعي      - مطلقا   الصاحلة
كالتنبيـه ملوضـع     (– على حـد تعـبري الـشاطيب         – ألا   ؛بالنص
 ا للنظر يف إشار   ؛ضها على أهل العلم   ؛ ولذلك وجب عر   )39)(الدليل

                                                 
 

  .طبعة دار الفكر. 264-1/260: صام االعت 38
 1/260:  االعتصام 39
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إىل موطن احلكم من كتاب اهللا وسنة رسول اهللا، فإن مل يكن هلا ذلك              
 . آنئذ أا من الشيطانمِل وع،رحتاملساغ طُ

قاصد النذارة والبـشارة    أال تتعدى االستفادة من الرؤيا م     :  ثالثا -
 !لصاحبها خاصة، ال لعموم الناس، وال للتخطيط ألحوال البالد والعباد         

وكل شيء خـالف    . كما يفعله بعض جهلة اإلسالميني يف هذا الزمان       
هذه الشروط دل على أن تلك الرؤيا إمنا هي كذب وتان، وضـرب             

  !من إيهام الشيطان
 صـلى اهللا  -بإمكان رؤيته هذا، وقد أغرب بعض اخلرافيني فقالوا  

 بناء على فهم    ! يف اليقظة بعد موته عليه الصالة والسالم       -عليه وسلم   
 :ولُه رضـي اهللا عنـه      قَ ، املتفق عليه، وهو    هريرةَ  أَيب سطحي حلديث 

من رآِنـي ِفـي الْمنـاِم       " :سِمعت النِبي صلَّى اهللا علَيِه وسلَّم يقُولُ      (
  قَـالَ أَبـو عبـد اللَّـهِ        ". يتمثَّلُ الشيطَانُ ِبي   ي ِفي الْيقَظَِة والَ   فَسيراِن

 –ومعىن احلـديث    .)  ِإذَا رآه ِفي صورِتهِ    : قَالَ ابن ِسِريين   ]البخاري[
إما أنـه خـاص     :  هو على أحد ضربني    -كما شرحه فقهاء احلديث     

أن من رآه منهم بأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على أساس         
 يف يقظته ويستقبله خبصوصه ألمٍر      – بعد ذلك    -يف منامه فسرياه قصدا   

ما، وكان ذلك عالمة على اإلذن بتلقي توجيه ما، أو تنبيـه مـا، أو               
زمن حياته  ملن عاش   وال يصح ذلك إال     . بشارة ما، يف اليقظة بعد املنام     

ـ       . عليه وسلم اهللا  صلى   ي اهللا  ومن هنا خصوا احلديث بـصحابته رض
  .عنهم
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أن يكون اللفظ على إطالقه مستمرا إىل اليوم، فتكـون          : والثاين
 وبشارة لصاحبها أنه    - صلى اهللا عليه وسلم      -رؤيا اليقظة وعدا منه     

سرياه يوم القيامة، ويفوز بزيارته يف اجلنة، أو بشفاعته، أو بالشرب من            
  !حوضه، سقْياً بيده الشريفة صلى اهللا عليه وسلم

عم بأنه يراه يقظة يف الدنيا جهاراً اراً وبعد وفاتـه عليـه             أما الز 
ألنه منـاقض   ! الصالة والسالم؛ فهو لعمري جهل مكني وضالل مبني       

لقواطع األدلة من الكتاب والسنة، ومما مل يؤثر قط عـن أحـد مـن               
فكيف حيدث يف آخر الزمـان      ! الصحابة والسلف الصاحل أنه حدث له     

نقض الصريح حلقائق القرآن، وثوابت اإلميان      ؟ ذلك هو ال   !حلثالة الناس 
من أن النيب صلى اهللا وسلم قد مات، وأنه ال خيرج أبدا من قربه، وال                

ِإنك ميت وِإنهم   : (قال تعاىل . ينـزل من برزخه إىل يوم البعث املعلوم      
). 31-30:الزمـر )(!مونَ ثُم ِإنكُم يوم الِْقيامِة ِعند ربكُم تختصِ       .ميتونَ

 واهللا وحـده    !وال يكون مدعي عكس هذا إال مبتلى بتخبط الشيطان        
  !املستعان

 صلى اهللا عليه وسلم     –وال يعكر على هذا حديثُ رد روحه عليه         
ما ِمن  : ( مما رواه أبو هريرة أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال            –

) 40)(! علَي روِحي؛ حتى أرد علَيِه الـسالَم       أحٍد يسلِّم علَي إالَّ رد اهللاُ     
وهو على كل حال خارج عـن     . فقد اختلف العلماء فيه اختالفا كبريا     

                                                 
 

  .رواه أبو داود، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع  40
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حمل النـزاع من مسألتنا؛ ألنه ال يثبت للنيب صلى اهللا عليـه وسـلم              
خروجا من القرب، وال نزوال من الربزخ، وال جتليا حياً يف اليقظة على             

 وإمنا غايته أن النيب صلى اهللا عليه وسلم يهبه اهللا وعيا معينا؛ لرد              .الناس
السالم على الناس، أو طبقة معينة من احلياة األخروية على حنو ما هـو              
ثابت من حياة الشهداء يف عامل الربزخ، وهو ما يزال يف موته املستمر ،              

 ؛ ألنه يقتـضي   )41(واحلديث على كل حال استشكله كثري من العلماء       
استغراقا أبديا يف رد السالم؛ إذ السالم على مقامه الطاهر ال ينقطـع             

وأما األحاديث اليت تتحدث عن بقاء حياته صـلى         ! أبدا، الليل والنهار  
اهللا عليه وسلم، وخروجه من قربه؛ فال يصح منها شيء، كما قال غري             

  !واحد من أهل العلم، بل كلها من قبيل املوضوعات
سألة هذا احلديث أنه خرب آحاد، ظاهره معارض        والقول اخلتام يف م   

لقواطع األصول الكليات، من كتاب اهللا وسنة رسـوله، الـواردة يف            
ويكفينا أن هذا الوهم قد     . مسألة موت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم       

حصل لسيدنا عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه عند أول صدمة نزلـت             
 كما هـو يف صـحيح       !وسلمعليه خبرب موت الرسول صلى اهللا عليه        

وبيان ذلـك   . البخاري وغريه، فرده أبو بكر الصديق إىل احلق القطعي        
  :هو كما يلي

                                                 
 

: ، وشرح الزرقاين على موطأ مالـك      6/488:فتح الباري البن حجر     41
  .21-6/19: ، وعون املعبود حملمد مشس احلق آبادي4/357
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أَنَّ ( : رِضـي اهللا عنهـا     أخرج البخاري يف صحيحه عن عائشةَ     
 فَقَام عمـر    ، وأَبو بكٍْر ِبالسنحِ   ، علَيِه وسلَّم مات   رسولَ اللَِّه صلَّى اهللاُ   

 وقَـالَ   : قَالَـت  ! علَيِه وسلَّم   واللَِّه ما مات رسولُ اللَِّه صلَّى اهللاُ       :ولُيقُ
رمفِْسي ِإالَّ      " :عِفي ن قَعا كَانَ ياللَِّه مو ذَاك "!      نقْطَعفَلَـي اللَّـه هثَنعبلَيو 

  ملَهجأَراٍل وِرج ِديأَي"!    كٍْر فَكَشو باَء أَبـلَّى       فَجوِل اللَِّه صسر نع ف
 والَّـِذي   ! ِطبت حيا وميتا   ! ِبأَِبي أَنت وأُمي   : قَالَ ، علَيِه وسلَّم فَقَبلَه   اُهللا

 ! أَيها الْحاِلف  : ثُم خرج فَقَالَ   !نفِْسي ِبيِدِه لَا يِذيقُك اللَّه الْموتتيِن أَبدا      
 فَحِمد اللَّه أَبو بكٍْر وأَثْنى      . فَلَما تكَلَّم أَبو بكٍْر جلَس عمر      !كعلَى ِرسلِ 

 علَيِه وسلَّم فَِإنَّ محمدا      من كَانَ يعبد محمدا صلَّى اهللاُ       أَالَ : وقَالَ ،علَيِه
 اتم قَد!     فَِإنَّ اللَّه اللَّه دبعكَانَ ي نمالَ و يح وتمقَالَ! يو : " تيم كِإن

 رسولٌ قَد خلَت ِمن قَبِلِه الرسلُ       وما محمد ِإالَّ  " : وقَالَ ،"وِإنهم ميتونَ 
      قَاِبكُملَى أَعع متقَلَبقُِتلَ ان أَو اتأَفَِإنْ م.       ِه فَلَـنيِقبلَى عع قَِلبني نمو 

ضي     اِكِرينالش ِزي اللَّهجيسئًا ويش اللَّه كُـونَ     : قَالَ ".ربي ـاسالن جشفَن  
(...)            ِهملَـيالَِّذي ع قالْح مفَهرعى ودالْه اسكٍْر النو بأَب رصب لَقَد ثُم ، 

 )"خلَت ِمن قَبِلِه الرسـلُ    وما محمد ِإلَّا رسولٌ قَد      " :وخرجوا ِبِه يتلُونَ  
من كَانَ لَه قَلْـب أو ألْقَـى        ِل(وذلك هو القول الفصل     . )42(احلديث

ِهيدش وهو عموإمنا املوفَّق من وفقه اهللا. )37:ق()الس.  

                                                 
 

  .رواه البخاري  42
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اإلمامة "أا تعاين من غياب       فهي ا مشكلة القيادة التكنوقراطية   أم
، والقديرة على    الدعوية  املآالت قديرت يف   النظر الفقهي ذات  " العلمية

هـذه  واحلقيقة أن    . تربيةً وسلوكاً  بسط سلطاا الروحي على النفوس    
  املزاجـي مـن القيـادة       تعرضا لالحنراف   أقل - رغم ذلك    - القيادة
، والعجب الـذي    غالباً" املثقف"ب الغرور الذي يصحب      بسب ؛الثقافية

 وهو ما !شخصانيتهم احلركي لذاته؛ مما يؤدي إىل االستصنا  يتلبس به يف    
  ."التكنوقراطي"يف شخصية عادة يقل 
يـؤدي   ،من قيادة العمل الدعوي وتوجيهه    اِلِميِة الربانية   غياب الع ف
.  التربوي الشامل للحركـة وأبنائهـا      عدم القدرة على االحتضان   إىل  
ـ فـال يتـصور أن ت  . " على دين أمرائها   - كما يقال    -األمم  "و  لَوكَ

فهـذا   ."خلية تربوية " أو   "جلنة علمية " إىل   طرييةوية والتأ  الترب الوظائف 
ضـاعة   فما وجدنا فيه إال إ      وقد جربناه مراراً   !فساد ما بعده من فساد    

لكن حتت اإلشراف و نعم اللجان ضرورة حركية،     !الوقت يف غري طائل   
ا وبراجمه وإال فستبقى منجزاا     .املعنوي أو املباشر للعاِلم احلكيم الرباين     

ى يف رفوف مقرات احلركة هنـا       لَ البِ يأكلُهيتِلفُه النسيانُ و  لَقًى مهمالً   
  بـصورة دائمـة     املنتسبني هلا معرضة    وتبقى بعد ذلك مجوع    .وهناك

  ! الفكرية والتصوريةواالهتزازات ،لالضطرابات التربوية
  مث  لدى كثري من أبناء احلركـة،      "األنا الفردية "ومن هنا تضخمت    

 بصورة  )ااهأن( تضخمت   ،لى السطح قيادات عالية ومتوسطة     ع تفَطَ
عمل ن يتحدث عن ال    إنك جتد أحدهم ال يستطيع أ      ، حىت  بغيضة مرضية
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 وة يف الوطن   وال يعرض منجزات الدع    ! نفسه  إال من خالل   اإلسالمي
ا يعاين من الرغبـة املرضـية    مل!الل جتربته إال من خ   -أو يف جهته     -

 ! وبناء صرح جمده   !"بطولته" وإشباع شهوة  !متجيد شخصه اجلاحمة يف   
ضـمري  " له من    دعمكنك أن ت  حدث أو حياضر أل   ولو تسمع له وهو يت    

أنـا  ": مثل من   !.. العبارات  مئات - منفصال ومتصال  - "الرفع املتكلم 
أنـا خيـر    : ( متاما كما قال إبلـيس مـن قبـل         "!فعلتأنا  قلت و 
ه12:األعراف)(!ِمن (  يفُِلوكما قال حقارون ه ) :     لَى ِعلْـٍمع ها أُوِتيتمِإن

   ).78: القصص)(!ِعنِدي
 !دهم بتمجيد ذاته يف الـدين      كيف يغامر أح   بجع فَ بجع ت وإنْ

 يف  "األنا"فناء  إ وما الدين إال     !على حساب قصد التعبد واإلخالص فيه     
لفكر هذه اليت خرجت هؤالء املشوهني يف ا      " إسالمية"أي مدرسة   ف !اهللا

 هذه اليت متكن أحـدهم    صفيقة   أي جرأة    ؟!التربوي واملمارسة الدعوية  
أمر ال ميلـك    ب والتباهي ؟ على اهللا  املنانِة،  من استعراض بطولته الكاذبة   

عـن الـذات والتنكـر      فيه  إال التفاين    حقا ه ااهدون الربانيون  جتاه
ىل خطوة واحـدة إ     حىت ال تكاد تسمع ألحدهم فيه نسبةَ       ؟حلظوظها
اإلسـالمي   مع أنه ال يكاد جيد للراحة من خوض غمار العمل            !نفسه

ؤه مبا أبلى مـن      وتعددت أدوا  ،اغربت قدماه يف ميدانه   قد  ! اجلاد سبيال 
تكلم عـن  استطاع أن ي وال ! داعيا إىل اهللا هنا وهناك    !جسده يف سبيله  

 - زعمـوا    -من اإلسالميني    مث نبتت نابتة سوء      !دةفسه بكلمة واح  ن
وأن الفضل كله يرجع إليها      ،سا على عقب  رأأا قد قلبت الدنيا      تدعي
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وأن كل من صلح أمره مـن  ! ونصرة سيد املرسلني يف التمكني للدين    
! ا وأن كل من صلى وصام إمنا هو بفـضله         !ااملسلمني إمنا هو جبهده   

 !بـاً ج ع ،باًجع !مث ال يستحون   -أفرادا ومجاعات    -يتبجحون بذلك   
 يعلمـون أن يف     الَوأ ؟!سلطانهعلى   دعأي ت هللا هذه و  أي جرأة على ا   ف

بن الَِّذين يفْرحونَ ِبما أَتواْ ويِحبونَ أَن       حِسيالَ  (: أمثاهلم نزل قوله تعاىل   
 واْ ِبمدمحسِ    يحلُواْ فَالَ تفْعي ا لَم       ـذَابع ملَهذَاِب والْع نٍة مفَازِبم مهنب

  ).188:آل عمران)(!مأَِلي
تضخمت بداخلـها     مث ، يف اجلماعات  "األنا التنظيمية "تضخمت  

وبسبب ذلك مل تنقطع حركة التمرد       !الذواتومتجدت   "األنا الفردية "
 والتـشوه    التربـوي،  الشرودحاالت  وذه احلركة أو تلك،      الفكري

ت والتيـارا املرضـية،   اجليوب  و،  املعاكسةاألحالف  وإنشاء   ي،ِقلُخالْ
األمـراض  قد متتد   و . اإلسالمية لحركاتالبناء التنظيمي ل   داخل   الشاذة

  أخـرى  قاًزلتصنع مِ مجيعا  ا انفصلت عنها     أو رمب  ،ىرإىل أخ  من حركة 
 كالـشيعة   ، الـضالة  فرقبعض ال بؤر سرية ل  ولذلك ظهرت    !خارجها
 اخلرافيـة،  ومنهم من ارتكس إىل الطرق     األحباش،مجاعة  و،  الروافض

بل منهم من انسحب من التـدين        !صوف السين األصيل   الت معرضا عن 
 ومنهم مـن ارمتـى يف       !الدجل اخلرايف الشعوذة و  يف   صصتخ لي ائيا

، فاخنرط يف   خارج الوطن اخلفية   جهات مشبوهة متتد خيوطها      أحضان
 برختز هلا البحوث؛ فَ   ستعماري، يكتب هلا التقارير وينج    مشروعها اال 

 ومن هنا بدأت تطفو على سـطح        !ه بامسها بامسه ما مل تستطع أن خترب     
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ـ  باطنيـة،   وأخرى ، مقوالت رافضية  تلك املستنقعات اآلسنة    بس كَ
صحيح كتب السنن الثابتة ك   الصحابة رضوان اهللا عليهم، والطعن يف       

بعـض   و املرجيعة اإلسـالمية،  بعض أصول    والتشكيك يف    البخاري،
 املستوى الفقهـي؛  على املستوى العقدي أو     سواء   أحكامها املتواترة، 

 البحث العلمـي  " حتت غطاء و تارة،" حرية التعدد املذهيب   "حتت غطاء 
أو خدمة ألغراض   ،   دخيلة  ألهواء مذهبية  ةً تلبي  تارة أخرى؛  "األكادميي

ال  و ،استعمارية متتد خيوطها اخلفية إىل جهات معادية للدين والـوطن         
، لـة واخليانـة    وانتشرت رائحة العما   . البتة ومناهجه عالقة هلا بالعلم  

رموز كانوا إىل عهد    حتت ثياب     من - مبعناها اإليديولوجي    -والزندقة  
  !قطاعها الطاليبيف  قادة وأ،  يف احلركات اإلسالميةقريب أطراً

  فكل هذا العج ب العاب خرج من حتـت جلبـاب احلركـة         ج
ـ  الق ان بفقد ؛موازينهاكثريا من   ت   اليت فقد  ،اإلسالمية دات العلميـة   اي
فكـري  ال: العام على املـستويني    ملسارها    املوجهة ،ة واحلكيمة الراشد

  .واهللا املستعان. والتربوي
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  "امليكانيكي"استصنام التنظيم : الفصل الرابع
  

 الـذي    األسلوب اإلداري التنظيمـي    :نقصد بالتنظيم امليكانيكي  
، حيث تتركـب     يف إدارة العمل وتسيريه     العمودي يعتمد البناء اهلرمي  

،  بني قطعهـا    بعضها على بعض على سبيل التحكم امليكانيكي       هياكله
 وهـو   . والعكس غـري صـحيح     ،فال يتحرك األدىن إال حبركة األعلى     

ظام األحزاب  ركات اإلسالمية املعاصرة من ن     اقتبسته احل  أسلوب إداري 
 وتقبله يف الـشهداء     رمحه اهللا  - حسن البنا    ام اإلم نوقد كا . السياسية
 ؛ عنـد بنائـه     أنشأ تنظيما ذا طابع ميكـانيكي      هو أول من   -األبرار  

 مث ندم عليه من بعد ما وقف علـى          مبصر،) اإلخوان املسلمني (ماعة  جل
، حيث انفرط عقـد      واإلداري على املستوى التربوي   ،التفلتيةخطورته  
ـ   واخنرط    من بني يديه،   القيادة  يف سلسلة من    "م اخلاص النظا"ما مسي ب

 ما تزال تتجرع مرارـا      ،مصائبفنت و االغتياالت أدت باجلماعة إىل     
لـو  : (مقولته املشهورة  - رمحه اهللا    -اإلمام البنا    فقال   )43(!إىل اليوم 

 !)يام املـأثورات  دبرت لعدت باإلخوان إىل أ    استقبلت من األيام ما است    
، أيام عكوف اإلخـوان      الصغرية يف األذكار    التربوية إشارة إىل رسالته  

  . وما شاه"حديث الثالثاء"ـ كعليها وعلى االس القرآنية

                                                 
 

" النقط على احلروف  : ون والنظام اخلاص  اإلخوان املسلم : " انظر كتاب   43
  .ملؤرخهم األستاذ أمحد كمال
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 -كأغلب احلركات يف العـامل       -واحلركات اإلسالمية باملغرب    
 مع بعض التغيري الطفيف الذي ال ميس         اإلداري اعتمدت نفس النظام  

 ،فية أقرب عند بعـضها     إىل احلر   االقتباس  بل قد كان   .اجلوهر يف شيء  
ـ ا"ل اإلداريـة والبـشرية كمـصطلح        للهياك حىت بالتسمية   "ِبعشل

 وقد تطور قليال عند جهات أخرى ليقتبس أكثر من األنظمة       !"باِءقَالن"و
كمن  وههنا ي  . والتركيب الدميوقراطي  احلزبية احلداثية ذات البناء اهلرمي    

  : ظاهرتني مرضيتني ذلك يف ويتجلى.اإلشكال االستصنامي
  : اجلماعي"األنا" استصنام: األوىل -

تنظيم امليكانيكي من مشكلة التقوقـع       ال  يعاين ففي مجيع األحوال  
أن إليـه    ال يتيح للمنتسبني     ،تنقايب؛ مبا يشكل لديه فضاء داخليا خم      احلز

جيعل العمل كلـه    للهياكل التنظيمية    يل فالدوران اآل  .يتنفسوا خارجه 
 التطـور ال   باإلبـداع و    ال تسمح  ، داخل دائرة مغلقة واحدة    يتحرك
 – "األنـا اجلمـاعي   "ـ الشعور ب  اد تضخم رف يف األ   يريب مما .الداخلي

  ."األنا الفردي"ـالذي هو وسيلة للشعور ب -باملعىن احلزيب الضيق 
  لبنـاء   الشعورية وسيلة - ذه الصورة    – ومن هنا يصري التنظيم   

 وعما فيه األمـة     ، املتعالية عن اخلطأ   ،) الكربى اجلماعة اإلسالمية (وهم  
 وأن علـى    ،م األصـل   فينمو فيهم الشعور بأم ه     . وهوان من تدهور 
 فتنتصب اجلماعـة معرضـا السـتعراض        . يكونوا هلم تبعاً   غريهم أن 

العالضالت احلزبية تلبية للشعور املرضي بالنقص، ومعاجلة لإلحـساس         
 ومن هنا يتضخم اإلحساس     . من جراح ومآس   تعانيه األمة باهلوان فيما   
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ل  فتتجه سائر األعما   !بالتنظيم على حساب اإلحساس باإلسالم نفسه     
 حىت ولو تعارضت مع أحكـام الـشريعة يف          الدعوية خلدمة اجلماعة  

ميأل أفـق   " األنا اجلماعي "و ألن تضخم الشعور احلزيب      !بعض األحيان 
 ، فال يرون إال ذام التنظيمية، وأجهزم احلزبية       ،النظر يف ذهن األفراد   

 فكـل   ! هلـا  قيـاس املاليت تصبح هي املقياس للحق، وليس احلق هو         
 ومن هنا فكـل اسـتنباط        وكل بياناا حق،   جلماعة حق، تصرفات ا 

شرعي خالفها فهو باطل، وكل حكم شرعي ناقضها وجب تأويلـه           
  . ما قصدناه باالستصنام التنظيمي وذلك!لصاحلها
  : الدميوقراطياستصنام اهلوى:  الثانية-

 ذيهـي   وها   الدميوقراطية يف هذا الزمان؟   انتقاد  ومن ذا يستطيع    
 ومتسك بيدها صوجلان    ! يف كل مكان    الفكر السياسي  تتربع على عرش  

يف تنظـيم    الفكر البشري     زبدة أليست هي  !السلطان يف أعظم البلدان   
 مث  تفوق أمريكا؟ سر   أساس ضة أروبا و     أليست هي  الشأن السياسي؟ 

 ؟ العريب واإلسالمي ذا العصر    العاملاجلماهري يف   لم به   حتما   ألسيت هي 
  ا ت أليسضماحل ن قوق وت انُص فمـاذا   ؟ لألفراد واجلماعات  احلريات 

   يثلمها؟يشينها إذن وما
أمريكي لـبالد   / الغزو األورو  ر ألسيت الدميوقراطية هي مرب    ولكن؛
 ؟!تهاك احلرمات نامنطق   و ؟ب الثروات   أليست هي مسوغ   املسلمني؟

وماذا غريها شرع    املنشآت؟العمران وسائر     وتدمري ؟!وتفزيع الروعات 
 تكَ، ومن س  مده ت ملَّكَ ت ن فم ؟راتومتجيد املنكَ  ا كشف العورات؟  فين
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الـصاحلني  ت  شرد ف  علينا بأنياا وحراا   تطلأليست هي اليت أ    !متألَّ
   !األشقياء؟الظاملني  األبرياء وجمدت

عن ديـن   البديل  الوضعي  الدين  هي  اليوم   أليست الدميوقراطية مث  
  تـتغىن  بآياـا  ؟أمريكـا  مزامري   ت هي ؟ أليس لناسكثري من ا  لالسماء  
 ! تفرضها على املسلمني فرضا    !الفضائيات  تتباهى بكرامااو ،اإلذاعات
 بنارها تحرق  و ، بالدهم بامسها تغزو ف! م بسياطها طوال وعرضا   وتضر

رضـخوا هلـا      حـىت إذا   ! وتيتم أطفـاهلم   ،خترب ديارهم  و حقوهلم،
فتمخضت  ؛، وأن اللعبة حق   إليهاواستسلموا، وظنوا أال ملجأ منها إال       

 ؛ لتـدبري الـشأن العـام      رجال مؤمنني جتربتهم الساذجة عن انتخاب     
 وصرخت! غضبت عليهم أمها ومزقتهم شر ممزق بني السجون واملنايف        

فكيـف  ! )ميوقراطيـة  الد لعبة( إمنا هي    : أمل أقل لكم   !ويلكم": فيهم
  "؟استثمارهاتِجدونَ يف 

 بامليكيافيلية يف الفكر السياسي املعاصر،      لقد اصطبغت الدميوقراطية  
 مـع  ،)44)( يف احلج إىل يوم القيامة العمرةُدخلِت(ودخلت فيها، كما   

 وذلك على كل املـستويات      ،فارق الشبه يف اال واملقاصد والغايات     
 .وتلك قصة أخرى ليس هذا جمال تفصيلها. العاملية واحمللية

                                                 
 

مث أنشب : ( هو لفظ حديث نبوي شريف رواه مسلم، وألمحد زيادة فيه، قال       44
 ).أصابعه بعضها يف بعض
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فيما هي صاحلة   سواء   ،تقديسا الليبريالية وقدس الناس الدميوقراطية  
فال أحـد    "!اية التاريخ " واعتربوها   !فيما ليست فيه بصاحلة    وأ ،فيه

حـىت  .  وال التمييز بني خريها وشـرها ،يستطيع انتقاصها وال انتقادها 
يف " الكيان الصهيوين "كانتقاد   صار املساس مبحارمها أو انتقاد آلياا،     

 ومن زعـم أال     !ات وأخطر املهلكات   من كبائر احملرم   !أروبا أو أمريكا  
  !واهللا املستعان! داللة لالقتران فليتقدم لالمتحان

 فاسـتوعب تنظيمهـا   !عت احلركة اإلسالمية أيضا يف الفـخ  وقَو
وأحسن ها،   خشوع وأتقن  صالا،  وأدى  الدميوقراطية، زبورامليكانيكي  

 تـبين هياكلـها بـصورة        التنظيمات  وانطلقت !سجودها وركوعها 
 . لتقدمي النموذج األجلى حلركتها واملثال األعلـى خلربـا    راطية،دميوق
ونـشأت  ! جت األجيال اجلديدة من مدرستها تتقن كل أالعيبها       فتخر

واملـصاحل  ! "يفـة علـى مـذهب أيب حن     " ،ةاحليل الدميوقراطي بينهم  
األحـالف  يف صـفوفهم    تكونت   ف !"على مذهب مالك  "الدميوقراطية  

حياكـة  " اللعبـة "أتقنـوا    مث   الدميوقراطية،الدميوقراطية، واملناورات   
إىل مواقع قياديـة،     -وقراطية   بدمي -هم  ئسفهابعض    فتسلل !وصياغة
ونسوا أن   ! بدميوقراطية  موارد اهلالك  وا احلركةَ دروفأَ ! ريادية ومناصب
هـا   إمنا يتقـدم قيادت    !أن الدعوة إىل اهللا عبادة     و ! يا ويلهم  !األمر دين 

مقاصـده، وأدراهـم     ، وأفقههم يف الدين ويف    يعتهشربهم باهللا و  أعلم 
 .رمحاين قدوةٌ و ،اينرب لِّمعم  اجلامع بني العلم واحلكمة،    !بالواقع ومآالته 

  !خدعةوأمكرهم  ، مناورةًأدهاهم ووسعم صيتا،أ ووليس أصخبهم صوتاً،
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 أا وضعت   سالمية ذات التنظيم امليكانيكي   إن مشكلة احلركة اإل   
 بأصـوات   هـا  فانتخبت رجالَ  ؛يف غري موضعها  آلياا  بالدميوقراطية  

عواماملنهجي وظائف الشورى ووظائف التشريع الدعوي والتوجيه      ل ؛اه  
دهاةُ السفهاء   مدقَ فت !بشروط الدميوقراطية ال بشروط شرع اهللا      ،اإلسالمي
 ها غدا تنتخب إمـام الـصالة      ل فلع ؟ ومن يدري  ! حكماء الفقهاء  وتوقف

 بني هذا وذاك     أم أا تفرق   ! باألقرأ األتقى   ال ، األشقى األمكرتأمت ب  ف !رااحمل
  ؟ كيف واألمر كله دين!كما فرق أهل الردة بني الصالة والزكاة؟

 كيـف تـسلق     ،سـالمية  للحركة اإل   رأينا يف مواطن شىت    ولقد
عوا مجاهري احلركة بعبارات     وخد ،لدميوقراطيةفية ل خلدارج ا املتسلقون  م

 ! العـوام  اسس يسوسوا كما ي   ، أغلبية من رأيها العام     فصنعوا ،براقات
تلك :  قيل لك  اعترضت أو    فإذا أنكرت  ! األنعام رجزيزجروا كما ت  و

قيل لك تلـك    ! ولكنها نتيجة سيئة  :  فإن قلت  !االنتخايبالفرز   نتيجة
 وإال كنت مـن     !لن تستطيع إضافة شيء    مث   !طبيعة العمل الدميوقراطي  

 هلـم وملـا     ساًعت أال فَ  !وقرطية؟ميد على انتقاص ال    جيرؤ من ف !اهلالكني
  !يعبدون من دون اهللا

ها التنظيمي مـن     أن تستلهم تراثَ   سالميةلقد كان حريا باحلركة اإل    
مث من  . يه وسلم  سيدنا حممد صلى اهللا عل     ،سرية نبيها كتاب را، ومن    

اآلخـرين   ِمظُ أن تقتبس من ن    وال حرج . كات التجديد عرب تارخيها   حر
؛ بشرط  جتديد العمران  يف تربية اإلنسان و    ،ما ال يتناقض وشريعة القرآن    

  مـن خلفيـات وثنيـة،      ، مما علق بـه    "استصالحه" و وضعه يف حمله،  
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 وليست   شأن الدعوة اإلسالمية أا دين،     فإمنا . استصنامية ومنهجيات
 إال بـأن    فال قيام هلا  .  املنظمات واألحزاب  كسائر" ميكانيكيا"شيئا  

أداةً   هللا، عبـادة لفضاًء   للعاملني ا  -بذاا   -حتقق  أجهزا  كون كل   ت
 ةيوالسرية النب وكذا  " منظومة علوم القرآن  " إنَّ .غايةًوسيلةً و  و ،قصداًو

العمـل   لتنظـيم    ؛تضمن منهجا تشريعيا واضح املعـامل      ت ،الصحيحة
م ، وإال شط     من استثماره   فال بد للعاملني   . وترتيب أولوياته  ،الدعوي

 ا عن اهلدي السين األصـيل يف      االحنراف عن املنهاج النبوي احلق بعيد     
  .د الدينمشروع جتدي

 للعمل اإلسالمي والبنـاء     !صيلاألبديل  هو ال  "التنظيم الفطري "إن  
 لألحـالف    فيه  وال جمال   خال من املراتب واأللقاب،     تنظيم .الدعوي
م األقـوم دينـا     قـد  ي !لبناء التماثيل واألنصاب  مكان   وال! واألقطاب

ـ  واضـحة، مث     جعـل املهـام يف ملفـات       وت .واألكفأ خربةً  سند ت
 وإمنـا   . لغو انتخايب، وال عبث دميوقراطي      بال .إىل أهلها االختصاصات  

أساس هي   -  بني احلكماء احللماء   –اهلادئة  املتأنية  الشورى اإلسالمية   
ـ  وال تٍجنش بال ت  ،هاموظائف وامل الترشيح لل  غٍب وال   وبـال !ٍجنـخص 
  ضـبطاً  على مصداقية أصـحاا   هو  إمنا   العمدة يف جناحها   و !غَضب
اخلـرباء   ويـساعدهم    ، الرساليون  العلماءُ مدقَيفَ . وقوةً وأمانةً  ،وعدالةً
 أو   متساوي الـشعاع،    واحد  ذات سطح  ،رة واحدة  يف دائ  .الربانيون

 وال مغامن وال ، وال مناصب  رام فيه  ال أه  مربع واحد متوازي األضالع،   
 ينفق من   .من خدماته   البذل والتضحية شعار من ابتِلي بشيء      .مكاسب



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

82

 !إال على اهللا   اًأجر إال من اهللا، وال      ظر جزاءً ت ال ين  .نفسه ووقته وماله  
مث  . للحيـاة اآلجلـة     وادخار رصيده  ، يف اآلخرة  مصريهاألساس  مهه  
اجلهـود   تهلك الـيت تـس    ،ية امليكانيكية الثقيلة  م تلك البريوقراط  حطَّت 

إال يف النهايـة     ال تنتج    مثت،  ءاكثرة الكالم وتعاقب اللقا   والطاقات يف   
ق مـن    ذلك، وإمنا املوفَّ   ! فتح مبني  وصلصلة دون جعجعة بال طحني،    

  .وفقه اهللا
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 وإفشال" الْمِطيِعيِة"العقلية استصنام : الفصل اخلامس
  الوحدة التارخيية للحركة اإلسالمية

  
ذلك املنهج احلركي القائم على أسلوب      ": الْمِطيِعيِة"صد بالعقلية   نق

املناورة واخلداع، يف التعاطي للشأن اإلسالمي من الناحيـة التنظيميـة           
وهي صفة منسوبة إىل األستاذ عبد الكرمي مِطيع، املؤسـس          . واإلدارية

ملغرب الرئيس والقائد األول حلركة الشبيبة اإلسالمية، اليت تأسست بـا         
وقد كان للنظريـات    . يف أوائل السبعينات من القرن امليالدي املاضي      

 باعتباره قياديا سـابقاً يف أحـد        –اليسارية اليت تأثر ا األستاذ مطيع       
 أكرب األثر يف طبع منهجـه احلركـي ـذا           –األحزاب االشتراكية   

  .األسلوب اخلطري، املناقض للثوابت الشرعية يف الدين
 التنظيمي للشبيبة اإلسالمية يف اية السبعينات وبداية        ورغم االيار 

الثمانينات، ومتزقه إىل شظايا تنشط هنا وهناك، فقد ورث بعض األفراد     
ونظـراً  . ة يف العمل اإلسـالمي    ملطيعية يف تدبري األمور احلركي    الصفة ا 

لكون تلك الشظايا قد أسهمت يف تكوين أغلب التنظيمات اإلسالمية          
 بعد؛ فإا نقلت العدوى إىل كثري منها، على تفاوت فيما           الناشئة فيما 

 وكانت سببا يف تفريخ العقـارب اخلـضراء داخـل الـصف             .بينها
  . وقلما سلمت مجاعة حركية من ذلك، إال من رحم اهللا.اإلسالمي
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  خاصة مبن أدرك الـشبيبة اإلسـالمية       "املطيعية"وعليه؛ فليست   
 -بعد ذلك    -فة تتجلى    بل صارت ص   )45(؛ فحسب  بأخالقها وتطبع

 يف احلركـة  من األجيال الناشئة بعد ،نفسه املنهج يف كل من سار على   
لسنوات،  املطيعية    التصرفات  من متاعب   عانينا قد ا ورغم أنن  .اإلسالمية

ـ   داخل إسالمية    عدة تنظيمات  تعامل مع  ال يف ظروف  ة  الساحة اجلامعي
ا سنقتصر يف هـذا     إال أنن  -  كما سيأيت بيانه يف إشارات     - وخارجها

حركـة التوحيـد    "  علـى  عيياملط  االستصنام آثارالفصل على بيان    
ـ   إ  أدت ة سـلبي  ات من تأثري  ما كان هلا  و  خاصة، "واإلصالح راغ ىل إف

  :كما يليهو ذلك بيان  و!وحدا التارخيية من حمتواها
قد كان للتضخم السياسي الذي رسـخته العقليـة املطيعيـة يف            ل

 الذي آلَ يف النهايـة إىل التجـسد يف          -" ححركة التوحيد واإلصال  "
 أحد األسباب الرئيـسة يف إفـشال        -" حزب العدالة والتنمية  "صورة  

الوحدة الداخلية للحركة، اليت دشنتها جمموعة من اجلمعيات اإلسالمية         
  :ونعين. باملغرب ذات اخللفيات االجتهادية املختلفة

ى  الوريثة الكرب  ، وهي )حامت" (حركة اإلصالح والتجديد  : " أوال -
واحلقيقة أا بـذلت جمهـودا كـبريا يف         . "الشبيبة اإلسالمية "حلركة  

                                                 
 

 ليس املقصود أن كل أعضاء الشبيبة اإلسالمية كـانوا علـى الـصفة               45
والتعبري يف  . قيقيون وربانيون صادقون  بل كان منهم إسالميون ح    ! املطيعية، كال 

  .بداية الفقرة السابقة أعاله واضح بتخصيص البعض دون الكل



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

85

التخلص من اآلثار السلبية الكثرية اليت خلفتها حركة الـشبيبة علـى            
العمل اإلسالمي باملغرب، وقطعت أشواطا وخماضات شىت من أجـل          

لـة  حتسني تصوراا وآلياا، من املرحلة الـشبيبية الـسرية، إىل مرح          
ومن أهم  ". حامت"، مث مرحلة    "اجلماعة اإلسالمية "الشظايا، إىل مرحلة    

ـ       إجنازاا اإلجيابية أا خلَّ    ضة صت أبناء احلركة من عقدة االران مبناه
، تلك العقدة اليت ورثتها احلركة اإلسالمية مـن         النظام السياسي املغريب  

كسية من الناحية   ، ذات األصول املار   "املطيعية"حركة الشبيبة اإلسالمية    
وأسست منهجا أقرب إىل التوازن واالعتـدال يف إصـدار          . املنهجية

لص ، فإمنا هو عدم خت     وإن كان يعاب عليها من شيء      .مواقفها السياسية 
  . ية املطيعية يف تدبري العمل احلركي من العقلبعض أجنحتها

ـ      " التبين"حركة  :  ثانيا - مجعيـة  "اليت تسمت يف وقت الحق بـ
وهي جمموعة من الشباب األذكياء األتقيـاء،       . ألسباب أمنية " وقالشر

ويف مرحلة الفتنة الشبيبية،    . كانوا ضمن حركة الشبيبة اإلسالمية ابتداءً     
وتورط احلركة يف مزالق خطرية جترمها الشريعة والقانون؛ مما نتج عنه           
 اضطرابات داخلية، واامات متبادلة بني هذا وذاك، بعد فرار األستاذ         
عبد الكرمي مطيع من املغرب؛ تكونت أحالف وفرق داخـل اجلـسم            

يف فتنة رهيبة وصـلت إىل      ! احلركي الشبييب، فصار بعضها يلعن اآلخر     
هنالك اعتزلت جمموعة   ! حد حماوالت االغتيال لإلسالميني فيما بينهم     

نوا ِإن  يا أَيها الَِّذين آم   : (تلك الفنت كلها؛ عمالً بقول اهللا تعاىل      " التبني"
            ملْتا فَعلَى موا عِبحصالٍَة فَتهماً ِبجوا قَوِصيبوا أَن تنيبٍأ فَتبِبن فَاِسق اءكُمج
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اِدِمنيـا إىل         ). 6:احلجرات)(نفكانت بذلك أحـسن الفـرق وأقر
 - على ِقلَّـٍة     –الصواب؛ ولذلك بارك اهللا يف خطواا بعد، وأنتجت         

ويف . ملؤمن املثقف، طيب املعشر، طـاهر الْمخبـرِ       جيالً من الشباب ا   
تقديري لو قُدر هلذه احلركة أن تستمر يف منهجها باستقالل؛ لكان هلا            

وأحسب أا تضررت بالوحدة الومهيـة      . اليوم يف املغرب شأن عظيم    
  .كما سنبني حبول اهللا. أكثر مما استفادت

 اليت كانت تنـشط يف      "اجلمعية اإلسالمية بالقصر الكبري   : " رابعا -
وهي مجعية استفادت من االحتكـاك جبماعـة        . معظم مدن الشمال  

فقد كان لوجود مـسجد الفـتح       . التبليغ، رغم استقالل قادا عنهم    
 أثر بالغ على    - وهو مركز هام للجماعة على الصعيد الوطين         -باملدينة  

 ثقافيا  الطبيعة التربوية للشباب، فكانت اجلمعية تضيف إىل ذلك تكوينا        
وسياسيا، فصار هلا نوع من التكامل، لوال ما كان ينقصها من عـدم             
التحقق بعد التخلق؛ مما سبب هلا بعض التساقطات ألفرادهـا علـى            

  .املستوى القيادي أحيانا
بفاس، اليت كانت تنشط يف     " مجعية الدعوة اإلسالمية  : " خامسا -

وقد كـان لطابعهـا     . جمال تكوين األطر التربوية والتعليمية واإلدارية     
األكادميي من جهة، ولرباجمها التربوية املرتبطة بالنصوص القرآنية مـن          
جهة أخرى؛ األثر األكرب يف ختريج أطر تربوية متميزة علـى الـصعيد             

كما كان ملنشئها التارخيي املستقل، والجتهادها احمللي املتميز،        . الوطين
ن علمـاء القـرويني،     وتأثرها باإلرث العلمي والتربوي لبقية صاحلة م      
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أفضوا إىل رم بعد ذلك رمحهم اهللا، األثر الكبري يف متيز مجعية فـاس              
 عليها شـيء    يب وما عِ  .بصفيت العلم واحللم يف تدبري الشأن الدعوي      

  تقوقعها األكادميي وعدم تبلورها على املـستوى االجتمـاعي         سوى
أن تستمر مندجمة    لو قُدر هلذه اجلمعية      :ومع ذلك أقول  . والدعوي العام 

  !يف العمل الوحدوي لكانت احلركة اإلسالمية باملغرب اليوم أغىن وأقىن
 ما،   حركيا لتنظيم   مل يكن هذا امسا    :اايظَ جمموعات الش  : سادسا -

موعـات اإلسـالمية    لكنه مصطلح وضعناه للداللة على عدد من ا       و
انفجـار  بعـد   " اإلسـالمية الشبيبة  حركة  " اليت تناثرت عن     ،الصغرية

ـ  إىل جانب ما ذُ    - فقد كانت هناك     .تنظيمها ومتزقه ِفرقاً وأحالفاً    ر ِك
 يف الغالب   -نشاطاا   تنحصر   ، جمموعات إسالمية شىت   –من حركات   

 ال تتعداه إىل غريه     من األحياء باملدن الكربى،   واحد  يف حدود حي     -
 حيـث . دينة الدار البيضاء  مب  وأغلب جتلي هذه الظاهرة كان     .إال قليال 

 على نفـسها مـستقلة مبنـهجا التربـوي          حافظت كثري من الشظايا   
لكنها مل تستطع التبلور يف مؤسسات حركية       .  لعدة سنوات  والتنظيمي

 فمنها ما   .األخرىاإلسالمية   يف اجلماعات    كربى، وإمنا ذابت بعد ذلك    
ل العدل واإلحسان، ومنها ما التحق برابطـة املـستقب        ماعة  التحق جب 

 !تالشىو تساقط ر السلفي، ومنها ما   ايها ما التحق بالت   اإلسالمي، ومن 
جمموعـة عـني    : " اليت اشتهرت يف الدار البيضاء     اتومن أهم اموع  

، "جمموعـة درب الـسلطان    " و "جمموعة احلي احملمـدي   " و ،"السبع
  .، وغريها" سيدي مومنجمموعة"و
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 اليت سامهت يف بنـاء الوحـدة احلركيـة          إال أن أهم اموعات   
 مث يف صـورة     ، أوال "رابطة املستقبل اإلسـالمي   " يف صورة    ،باملغرب

 املصطفى الرميـد،    جمموعة األستاذ   ثانيا، "حركة التوحيد واإلصالح  "
ا مـن    وأشهد أن اموعتني كانت    .ستاذ عبد السالم بالجي   جمموعة األ و

 أما  .، وأخلصها للعمل اإلسالمي   سالميةأنظف شظايا حركة الشبيبة اإل    
ـ       األاحملامي القدير     ،ه كـثريا  ستاذ املصطفى الرميد فقد احتككـت ب

ـ  -واشتغلت معه لسنوات يف جريدة الصحوة         – !هـا  روح  اهللاُ سد قَ
ـ ِوقَ رجالً فوجدت أنه كان     ، أخرى دعويةقف  امويف  واقتربت منه    اًي 

شهد أـا   األطر، أ من    خيرةٌ  وكانت معه جمموعةٌ   !ٍني أمِ يِو قَ ق ح يناًأِم
  .احلني املصلحنيمن الصكانت 

نشط اإلخـوة يف     كان من أ   وأما األستاذ عبد السالم بالجي فقد     
  وتقريب وجهات النظر بينهم،    ، باملغرب بني اإلسالميني ربط الصالت   

 وجدت  وقد. عمل اإلسالمي على الصعيد الوطين    بناء وحدة ال  من أجل   
 يف البدايات األوىل لبناء رابطـة املـستقبل         – الشبابمعه جمموعة من    

  ! ومن أخلصهم دينا،أطيب عباد اهللا خلُقاًمن  كانت -اإلسالمي 
حركـة  " قبل تفصيل مقوالتنا النقديـة يف شـأن        -وأخريا ال بد    
 يِصقْ أُ  قد ، من الوقوف على تنظيم إسالمي آخر      - "التوحيد واإلصالح 

 ، فاشـلة   توحيديـة   بعد حماولة  ،من مشروع الوحدة   - مع األسف    –
  : وهو. بقليل"حيدحركة التو" مشروع سبقت
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وهي أيضا حركـة ذات     " حركة االختيار اإلسالمي  ": سابعا -
كان قادا من أوائل من انفصل عن اجلسم الـشبييب          . أصول شبيبية 

 بعد فـشل    –فاستمرت على النهج السري زمنا، مث انقسمت        . األكرب
بسبب أا كانت قبـل     .  إىل حركتني خمتلفتني   -جتربة وحدوية سابقة    

تناقضات فكرية ومنهجية يف تصورها للعمل اإلسـالمي،        ذلك حتمل   
واختالفات تكاد تكون عمودية بني بعض أجنحتها القيادية، تتـأرجح          

، والتـأثر   )46( لفترة حمـدودة   - فكريا ال عقديا     –بني التأثر بالتشيع    
باألدبيات املاركسية يف تدبري العمل التنظيمي، وكذا اعتماد األسلوب         

 ! منهج املناورة السياسية جتاه اإلسالميني أنفـسهم       املبين على " املطيعي"
، )احلركة من أجل األمة   (وقد خلُصت منهم طائفة، تبلورت يف مسمى        

فقد حاولت تأصيل ذاا يف النـصوص       . أحسبها على خري إن شاء اهللا     
الشرعية على قدر طاقتها، وحاولت االرتباط أكثر باملنهج اإلسـالمي          

ـ    وقد قرأت هلا إ   . األصيل رسالة "صدارها املنهجي التأصيلي املوسوم ب
، الذي يعترب حماولة جادة يف التخلص من اآلثار الشبيبية السيئة،      "البصرية

واملذهبيات الشيعية واملاركسية، املخالفة للمنهج اإلسـالمي عامـة،         
وأحسب أن قادا من أحرص اإلسالميني      . واملنهج السين املغريب خاصة   

كما . من أطيبهم معشرا ومن أخلصهم مخبراً     على العمل الوحدوي، و   
أحسب أم قد ظُِلموا يف سياق مشروع وحدة فاشلة، سبقت مشروع           

                                                 
 

  ! تبني أن بعض شبام قد تشيع بالفعل 46
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بقليل؛ إذ أنه مل يميز بينهم وبني جناحهم        " حركة التوحيد واإلصالح  "
ذلك، وإمنا املوفق من    . اآلخر، الذي كان السبب الرئيس يف العراقيل      

  .وفقه اهللا
 لكل واحدة من هذه اجلمعيات طابع خاص مييزها         هذا، وقد كان  

فلما نضجت فكرة الوحدة يف أذهـان بعـض قادـا           . عن األخرى 
 عالوة علـى قـصد      -املخلصني، كان أهم طموح يرتجى يف ذلك        

 هو التكامل بني خمتلف االجتهادات، وما يترتب علـى          -التوحد ذاته   
دية االجتهاديـة   ذلك من غىن دعوي، وعمق استراتيجي؛ بسبب التعد       

  .داخل الوحدة التنظيمية
 أن مشروع الوحـدة     – كمعاين للمرحلة ومعايش هلا      –وأشهد  

ه باملغرب إرادات خيرةٌ، انطلقت من مجعية الـدعوة         تاحلركي قد دشن  
اإلسالمية بفاس ابتداًء، ومن اجلمعية اإلسالمية بالشمال، مث مجعية التبني         

ي أوال، بعد مرحلٍة سابقٍة من اللقـاءات        بالرباط، فنشأ االحتاد اإلسالم   
والتنسيقات التعارفية، منذ أواسط الثمانينات مـن القـرن املـيالدي           

 حركةُ الوحدة اإلسالمية األوىل     - بعد ذلك    -مث تبلورت   ). 47(املاضي

                                                 
 

 كانت هناك حماوالت توحيدية سابقة، منذ أواخر السبعينات وأوائـل            47
مال، وشارك  الثمانينات، حضرت هلا مجعية الدعوة بفاس واجلمعية اإلسالمية بالش        

فيها األستاذ عبد السالم ياسني بصفته الفردية، إذ مل يكن قد أسس تنظيمه األول              
وقد ". مجاعة العدل واإلحسان  "، الذي تطور فيما بعد إىل مسمى        "أسرة اجلماعة "
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 ها تأسيس ئِدتبا، اليت   "ة املستقبل اإلسالمي  رابط"باملغرب، يف مسمى    
كانـت قـد    ، و م1994:  عنها رمسيا سنة   م، ومت اإلعالن  1988 :سنة

، اليت صودرت بعد صدور أعدادها      "السبيل: "أصدرت جريدا األوىل  
 اليت كان هلا من سـعة       ،"ةالصحو"األوىل، مث جريدا الثانية الناجحة      

 مث دخلت الرابطـة يف      )48(! ما مل يكن جلريدة إسالمية قبلها      االنتشار
إلسالمي املذكورة آنفا،   مشروع وحدوي جريء مع حركة االختيار ا      

 لألسباب املـذكورة    - مع األسف    -مل تستمر إال قليال حىت أُفشلت       
بعدها يف املشروع الوحدوي التارخيي الكبري،      " الرابطة"مث دخلت   . قبل

، الذي استمر لـسنوات يـبين هياكـل الوحـدة           "حامت"مع حركة   
 إىل جمرد   ومؤسساا، قبل أن تقصمه العاصفة السياسية امللعونة؛ فيؤول       

  :وبيان ذلك هو كما يلي! أطالل، تذَكِّر بالطموح العظيم الذي كان
كانت اجللسة التارخيية لس الشورى برابطة املستقبل اإلسالمي،        

 منعطفا  ؛م1996:  سنة  من انعقد بالرباط إحدى ليايل شهر يونيو     لذي  ا
بيـات  ريخ العمل اإلسالمي باملغرب ترتبت عنه إجيا      تارخييا مهما يف تا   

                                                                                                   
 

بلغين ممن أثق به، من الذين كـانوا وراء فكـرة الوحـدة األوىل، والتحـضري                
ني الشخصانية حالت دون جناح املشروع؛ فآل       الجتماعاا أن نزعة األستاذ ياس    
  .واهللا أعلم. األمر إىل تأسيسه جلماعته املستقلة

وقـد كـان    .  كان يدير نشرها باقتدار األستاذ ااهد املصطفى الرميد         48
يشتغل معه فيها فريق إعالمي قوي، برئاسة األستاذ عبد الرزاق املروري، تقبلـه             

  !اهللا يف الشهداء
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وهناك اتخذ قرار املصادقة على إبرام الوحدة بني الرابطـة          . وسلبيات
من جهة، ) مجعية الدعوة، واجلمعية اإلسالمية، والتبني: (بكل مكوناا 

ولكن قيادة  . ، من جهة أخرى   "حامت: "وبني حركة اإلصالح والتجديد   
أن مجعية الدعوة اإلسالمية بفاس رفضت القرار بذلك اللقاء؛ باعتبـار           

ـ         مل " حـامت "الوحدة مل تنضج بعد، وباعتبار أن املضمون اإلسالمي ل
، وأصرت على احترام املرحليـة يف       "املطيعية"يتخلص بعد من خلفيته     

وأن احلوار الوحدوي جيب    . بناء الوحدة، من تعارفية، فاحتادية، فوحدة     
لكـن  . أن يبدأ بقضايا املضامني والتصورات قبل اهلياكل واملؤسسات       

 اآلخر املرجح للبدء باألشكال قبل األقوال كان أغلب كثـرةً؛           الرأي
  .فأمضي القرار

ولكن مجهور . ورجع من هناك قادة فاس معتزلني هلا غري مشاركني  
وكان أحد القادة آنئذ يقول علـى       . أتباعها سار مع الوحدة إىل حني     

سبيل األسى والتأسي، متمثال بقول موسى عليه السالم، بعد ضالل بين           
  ).25:املائدة)(!وأَِخيقَالَ رب ِإني ال أَمِلك ِإالَّ نفِْسي : (ائيلإسر

، علـى هـذه الـصورة       "الرابطة"و" حامت"ومضت الوحدة بني    
يف مـؤمتر   ) حركة التوحيد واإلصالح  (والشروط املذكورة؛ فتأسست    

 شـهر من   24/25 :يومي،  بالرباط" حامت"ر حركة   الوحدة التارخيي مبق  
مث عاشت على أمل عظيم، وحيوية كـبرية، يف         . م1996 :سنةل غشت

 كانت لصاحل العمل    - على املستوى السياسي العام      –ظروف تارخيية   
حىت إذا غـادرت احلركـةُ      . اإلسالمي، على الصعيد العاملي والوطين    
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اجلديدةُ مرحلتها االنتقالية، وشرعت يف تأسيس املـضامني، وبنـاء          
ت التربوية، والدعويـة، والثقافيـة،      الورقات التصورية، على املستويا   

 التيار السياسي جيرف احلركة بقوة، وبـدأت        ياسية، والنقابية، بدأ  والس
وبدأ اليأس يـدب إىل     . املشاكل اخلالفية تصعد إىل السطح شيئا فشيئا      

وبدأت . قلوب بعض القيادات العليا واملتوسطة من هذا االجتاه أو ذاك         
 وبـدأت   !خر يف هـذا الـسلوك أو ذاك       تربز من حني آل   " الْمِطيِعيةُ"

األحالف الداخلية تتشكل، وتتضخم أكثر وأكثر، خاصة يف ظـروف          
وكان ذلك سببا يف    . االنتخابات الداخلية لرئاسة هذه املؤسسة أو تلك      

جتميد عدة شخصيات لعضويتهم يف احلركة، أو انـسحام ـدوء           
  .احلركةهذا كمرحلة أوىل من مراحل االضطراب يف صفوف . مطلقا

فقد كانت بعد االجنـراف العملـي لـصاحل         : أما املرحلة الثانية  
التارخيية، اليت تعلقت بإشـكال     " الفصل والوصل "يف قضية   " الوصل"

، حيث انتصبت هناك قضية     "حزب العدالة والتنمية  "طريقة التعامل مع    
وجود شخصيات قيادية جتمع بني عدة مهام وصفات، مـن عـضوية            

لحركة، إىل عضوية األمانة العامة للحزب، إىل قيادة        املكتب التنفيذي ل  
إىل عـضوية   ) االحتاد الوطين للـشغل بـاملغرب     : (اإلطار النقايب أيضا  

فحصل اتفاق أعلن مبجلس الشورى بضرورة الفصل       . إخل ... !الربملان
بني املؤسسات، يتم تنفيذه على مراحل؛ وذلك بأال جيمع أحـد بـني             

 املكتب التنفيذي للحركة مل جيز له أن        فمن كان عضوا يف   . مسؤوليتني
وال أن يكـون    . أو النقابـة  . يكون عضوا يف األمانة العامة للحـزب      
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منتخبا برملانيا؛ من أجل احلفاظ على صفاء العمل الدعوي، وقدرتـه           
على خماطبة مجيع التيارات، واستيعاب كل االجتاهات، وأال تتـورط          

تكتفي بالتوجيه العام وتترك    احلركة يف منافسة األحزاب السياسية، بل       
ولكن شيئا من ذلك مل يقع فقد عمـد         . الفعل التنافسي للحزب وحده   

رؤوس التيار السياسي خللط األوراق، واجلمع بني كل املهام؛ ألسباب          
فصارت احلركة واحلزب يف الواقع وجهني      . شىت ليس هذا أوان ذكرها    

 ! غري صحيح   والعكس ،ياسةسصارت الدعوة خادمة لل   و !لعملة واحدة 
   ويف اجلناح السياسي عقارب   رضخوتلك أسوأ خطيئة    ! شياطني وبعض

  !وقعت فيها حركة التوحيد واإلصالح
إن التضخم السياسي للحركة، واالنتفاخ السرطاين حلزب العدالة        
والتنمية، الذي باَء بإمثه التيار املطيعي، مث تتابع اهلجرات، أو بـاألحرى     

شباب، من احلركة إىل احلزب، واستقطابه لألفـراد        التهجري اجلماعي لل  
العاملني يف اال التربوي والتكويين بصورة غري مشروعة يف كثري مـن            
األحيان، على طريقة اهلجرة السرية حينا، واالرمتاء علـى أخـشاب           
قوارب املوت، أو على طريقة هجرة األدمغة؛ طمعا يف الرواتب العالية           

شده لكل الطاقات احلركية النـشيطة قيـادةً   حينا آخر؛ مما أدى إىل ح   
 السريع للعمل التربوي، وايار كـل       ه املوت  قد أنتج ذلك كلُّ    !وشبيبةً

الوظائف األساسية حلركة التوحيد واإلصالح، مما قررتـه يف أدبياـا           
". الدعوة والتربية والتكوين  : "اإلمجاعية، أعين األركان الوظيفية الثالثة    

تصة ا ال جتد خماطبـا يف احلركـة وال خـارج            فصارت اللجان املخ  
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احلركة، إذْ مل تعد هلا القدرة النفسية على خماطبة العموم بشيء مـن             
 - بعد يف احلركة     - فال دعوةَ    !ذلك؛ فآلت ملفاا إىل رفوف اإلمهال     

  !وال تربية وال تكوين
ويف غياب الغطاء التربوي واخلطاب اإلمياين، ومتـرد كـثري مـن            

!  على جمالسه؛ فَسد دين بعض العاملني يف الصف اإلسـالمي          األعضاء
حىت صارت مواعد   ! وانتشرت العقارب اخلضراء يف كل جهة وقطاع      

اجتماع بعض املؤسسات احلركية، مثل جملس الـشورى، أو اجلمـع           
العام، أو مجوع القطاع الطاليب، أو حنو هذا وذاك؛ مناسبات إلشعال           

 من بعضهم عقلَه،  حىت إذا أخذ الغضب  !حرب الكالم واحتطاب اآلثام   
وما زلت أذكر بعض جمـالس      ! وسلبه متييزه ولُبه؛ انفجر جهراً بالسوء     

الشورى اليت وِضعت يف األصل جلمع آراء ذوي العقول واألحـالم،           
     كيف كانت تتشكل فرقا وأحالفا، وتترببعض زوايا مقر احلركـة      س 

! الوجوه البئيسة تلك   ألذكر بعض     وإين !لتحصني مدافعها ضد إخواا   
كيف كانت تتخري خنادقَهـا بـني       ! يا حسرة " أهل احلل والعقد  "من  

الكراسي، وترتب أرقام تدخالِتها ومواقعها بعناية؛ قبل مـن تكـون؟           
حىت إذا افْتِتحِت الكلمات ومحيت النقاشـات واشـتعل         ! وبعد من؟ 
ر بينـها إال إشـارات       مل تسمع منها إال عبارات اللمز، ومل ت        !الشرر
قـرارات  " ترشـيد "يف مناورات من الدجل واحليل؛ من أجل        ! الغمز

  !زعموا، واهللا املستعان! العمل اإلسالمي وخططه
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غـرق   االستحقاقات السياسية باملغرب،      حتركت عجلة  وعندما
 وغرقت معه كل الطاقات العاملة   !حزب العدالة والتنمية فيها إىل أذنيه     

  ! مل يبق من هياكلها يف الوجود إال األمساءيف احلركة، اليت
جتـاه الـسبب    فكانت هذه العجلة اليت متضي باحلركة يف هذا اال        

الطاقات الدعوية وانزوائها، أو اختيارها     من   الرئيس يف انسحاب كثري   
وقـد  . لبدائل أخرى ذه الصورة أو تلك، كُلٌّ على حسب اجتهاده         

  :حصل ذلك عرب مرحلتني
وهي املرحلة املمهدة لتفـرد احلـزب   : ب احلامتي  مرحلة االنقال  -

حيث صارت الوحدة املذكورة تتطور يف اجتـاه ترسـيخ          . بكل شيء 
وحصل هناك إشكال كبري    . )49(بالدرجة األوىل " احلامتية"االختيارات  

                                                 
 

). سـابقا (أن أقدم كامل اعتذاري إلخواننا من حركة حامت          ال بد هنا      49
 - كما بيناه يف املنت      –فقد وجدنا يف احلركة جماهدين خملصني، وقياديني صاحلني         

وإنـين أحتـرم    . ليس يف اال الدعوي فحسب؛ بل حىت يف اال الـسياسي          
ية وحيضرين هنا على رأس القيادات الـسياس      . اجتهادام مهما حصل من خالف    

الصادقة أخونا وصديقنا الداعية احلجة األستاذ أبو زيد املقرئ اإلدريسي حفظـه            
  .اهللا

وغري أيب زيد من القياديني احلامتيني الصادقني كثري، يف احلزب ويف احلركة،            
ولذلك ! لكنهم وإن كانوا أصلح أمانةً فهم أضعف قوةً       . ال يتسع اال لذكرهم   

! نت هلا الغلبة؛ ففرضت طابعها على العمل كله        كا – مع األسف    -فإن املطيعية   
 وقد عِلم يف قواعد علم أصول الفقه أن         !مث حرفت االجتاه بأساليبها غري املشروعة     
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 وهو أن خطوات التوحيد متت كما ذكرنا بـني          ،على مستوى املنهج  
ا متـت علـى مـستوى       األشكال قبل أن تتم بني األقوال، أعين أ       

املؤسسات اإلدارية والتنظمية قبل أن تتم علـى مـستوى األفكـار            
وهذا أدى يف النهاية إىل توحيد األشـباح دون         . واملواقف والتصورات 

وما زلت أذكر أن اجلموع العامة واالس الـشورية         ! توحيد األرواح 
:  بارزين والتنفيذية كان يغلب عليها عند التصويت االنقسام إىل قسمني        

! يف جهة أخرى  " حامت"يف جهة، وأصوات أبناء     " الرابطة"أصوات أبناء   
جام فيما بعد؛ ولكن بعد انسحاب قيـادات        نعم؛ حصل بعض االنس   

والتطبـع   - مع األسف    – "املطيعية" وذوبان أخرى يف     ،مؤثرةرابطية  
  !هاباستصنام
وفيها من الصاحلني   . هذا ال مراء فيه   . عة إسالمية خيرةٌ  مجا" حامت"و

ولكن املـشكلة   !  أنه لو أقسم على اهللا ألبره      - إن شاء اهللا     –من نظن   
، "مطيعيـة "أا كانت ما تزال تعاين من شغب شرذمة ذات نــزعة            

 متتد من املركـز إىل شـىت        !تناسلت حىت صنعت جيوبا قوية وأحالفا     

                                                                                                   
 

احلكم على الظواهر واألشياء، مما امتزج فيه اخلري والشر، إمنا هو مبقتضى ما غلب              
وإمنا ! ال وحاشا وقضيتنا ليست من قبيل ما يدرس مبنطق اخلري والشر، ك         . منهما

نستفيد امليزان الفقهي ملعاجلتها، على أننا إمنا ندرسها مبنطق اخلطأ والصواب، وأما            
النيات فمهما بدا لنا فيها من ظواهر مقرفة، فإننا ال نعين أحداً مـن أصـحاا                

  .تعيينا، ونكل أمرهم إىل اهللا، وهو وحده املستعان
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 وِلكُـلِّ   ! وقطـاع   كل منطقة  ا أصناما يف   ونصبت هل  !جهات الوطن 
كانت أسوأ ما رأيـت بـني       " املطيعية"مجاعٍة سفَهاؤها نعم؛ ولكن     

 بني عـدد    - مع األسف    –وهي ظاهرة ما تزال مستمرة      ! اإلسالميني
من التنظيمات اإلسالمية باملغرب، كالعدل واإلحـسان، واالختيـار         

ا، بتفاوت بـني    ح، وغريه ، وحركة التوحيد واإلصال   )سابقا(اإلسالمي
  .هذه اجلماعة وتلك

من الصاحلني املـصلحني،    " حامت"وعلى الرغم من أن غالبية أطر       
 – املطيعية هي اليت توجه اجلماعة       د كانت الطاقات  وعقالء املثقفني؛ فق  
  الشخصانية ىمها ح تدفع !نهاية إىل ما تريد يف ال     -مبناوراا وأحالفها   

ى بتـضخم  ضرم - القدامى واجلدد  هم سواء من  – ونَالْمِطيِعيف !الرهيبة
 ليس على املستوى الوطين فحـسب؛ بـل   !، إىل درجة الشذوذ  "نااأل"

قد أُشِربوا حب الزعامة والرياسة حـىت        !على املستوى اجلهوي أيضا   
 تعابريهم تنطق بعشقها علنا؛ لشدة مـا        !مرضا مزمنا فيهم  صار ذلك   

 هم بقـادرين علـى مقاومتـها ولـو          وال! تتقد شهوا يف نفوسهم   
وال أراهم قادرين على التخلص من أدوائها؛ إال أن يحـالُوا           ! بالكتمان

  !على مستشفى األمراض النفسية
ملاذا مل تستطع تيارات    : وكثريا ما يعجب بعض اإلخوان متسائلني     

؟ وهذا السؤال مشروع    املطيعية داخل احلركة  األصنام  ألغلبية مواجهة   ا
ولكـن  . ألمر يتعلق بتنظيم سياسي حمض، أو مبنظمة الدينية       لو كان ا  

إذ مواجهة مثل هذه األحالف الشاذة حتتاج إىل قدر ال          ! األمر هنا دين  
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فال بد من اعتماد قاموس من الـشتائم        ! بأس به من الشذوذ ملغالبتها    
واإلهانات على ِوزاِنها، وركوب أساليب اخلداع واملناورات علـى         

إذن؟ وقدميا كـان أحـد الربـانيني        ) اإلسالمية(ي  فأين ه ! أشكاهلا
 فعجب الناس من ذلك، فقيل      !حب معه سفيهاً، أنى رحل وارحتل     طيص
  !"لريد على السفهاء: "فقال" حب هذا السفيه؟طيا شيخ ِلم تص: " له

 يف الظاهر   -ألن السفيه ال يغلبه     . وصارت هذه احلكمة مثال سائراً    
 - ! نعوذ بـاهللا   – وحنن لسنا بسفهاء     !سفها إال سفيه مثلُه، أو أشد       -

 بل من خدعنا باهللا اخنـدعنا لـه،         !حب السفهاء طوال نستطيع أن نص   
 ولـذلك فـضلنا     !ولكن إىل حني، فاملؤمن ال يلدغ من جحر مرتني        

أوسع من أن نتدافع    وأَمر الدعوة   . االنسحاب من مواطن السفَِه بسالم    
  .واهللا املستعان. فيه مع هؤالء

 وقع حاِدثٌ قَدِري حمزن، ترك بـصماته علـى           الوحدة بدايةويف  
؛ حلكمة يعلمها اهللا، وهو موت األستاذ ااهـد عبـد            كلها احلركة

 نونرب مـن     يوم سابع  !الرزاق املروري هو وزوجه، يف حادثة سري أليمة       
كان ملوت هذا الرجل    !  رمحهما اهللا وتقبلهما يف الشهداء     .م1996: سنة

 مـن تـاريخ     شهرينحنو   بعد   – وىل من تأسيس الوحدة   يف املرحلة األ  
 أبلغ األثر يف اضطراب التعادل بني التنظـيمني، وفقـدان           -التأسيس  

وقد كان األسـتاذ    . التوازن يف قانون التدافع بني املواقف والتصورات      
فقد كان قائدا ناجحا حلركة التبني      !  أمة وحده  - رمحه اهللا    -املروري  

كما كان طاقة   . لنشيطة لرابطة املستقبل اإلسالمي   آنئذ، ومن القيادات ا   
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فكرية فياضة، مثقفا واسع االطالع، ذا قدرة إعالمية ذكية، شـجاعا           
وكان موته خسارة للعمـل     ! يف إعالء احلق، قويا يف مواجهة الباطل      

اإلسالمي عامة وخسارة لرابطة املستقبل اإلسالمي خاصة، وسـببا يف          
 التربوي والتكـويين لـصاحل االجتـاه        فقدان جزء مهم من قوة االجتاه     

وهللا األمر ِمن قَبلُ وِمن . السياسي الصرف يف حركة التوحيد واإلصالح 
دعب!  

وبعد موته بسنوات قليلة بدأ صاحبه املخلص األستاذ ااهد أمحد          
على املستوى   –املشتايل، ورفيق دربه يف قيادة حركة التبني، ينسحب         

، بعد مدافعات يائـسة     كة التوحيد  قيادة حر  من ،شيئا فشيئا  - النفسي
والتوجيهي يف احلركة     إىل أن اعتزل العمل القيادي     ؛مع االجتاه املطيعي  

! "املراقـب " كون بوضعية  أشبه ما ت   ا بوضعية حيضر لقاءا وظل   !مطلقا
 الفعليضور  احلوإا خلسارة جسيمة أن يفقد العمل اإلسالمي باملغرب         

فاء الروحي، والذكاء العقلي، مثل ما ميلك       ، ميلك من الص    قوي رجلل
قياديـة  " تبيِنيةٌ" مث انسحبت من احلركة طاقات       !األستاذ أمحد املشتايل  

  )50!(هامة، على وزان املشتايل أو تكاد
تواترت انسحابات شىت مـن     حنو سنتني من انطالق الوحدة       وبعد

 القيـادات   أبناء الرابطة، خاصة من مجعية الدعوة بفاس، وأغلبهم من        

                                                 
 

سية مواقعهم اإلدارية يف وظائفهم      أعرضنا عن ذكر بعض األمساء؛ حلسا       50
 .الرمسية احلالية، أو ألننا نعلم أم ال يفضلون ذكر أمسائهم يف املرحلة الراهنة
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ة األخـري   املتوسطة؛ ألن القيادات العليا مل متض يف مشروع الوحـد         
 وقد كـان    . له ابتداءً  التنظري  يف  بقوة أصالً، وإن كانت قد أسهمت    

 :حممد أمناس من عضوية املكتب التنفيـذي سـنة        األستاذ  انسحاب  
 االلتفاف   إىل علية لعودة كثري من أبناء املدرسة الفاسية       بداية ف  م،1998

  .)51(ديد حول براجمهم التربوية القرآنيةن جم
وكانت خامتة املرحلة األوىل من االنسحابات املوازيـة للتطـور          

يف الغالب؛ أن   " احلامتي" على امليزان     العملي ريع لعملية طبخ التوجه   الس
حركـة اإلصـالح    "إىل صـورة    " حركة التوحيد واإلصـالح   "آلت  

 يف طبعة جديدة، لك أن       لكن  بصورة استردادية،  ،"حامت": "والتجديد
 ألن التوحيد احلقيقي إمنا هـو توحيـد         "!إا مزيدة ومنقحة  ": تقول

  .ن يكون توحيد األمساء والشخصياتاألفكار والتصورات، قبل أ
ِجدتها بعد قرار إصدارها اليومي؛ فآلت      " التجديد"وفقدت جريدة   

 حـزب العدالـة   " ناطقـة باسـم       شبه  إىل من حيث املنهج اإلعالمي   
 !حلركة واحلزب وجهني لعملة واحدة    ومل ال؟ فقد صارت ا     !"والتنمية

                                                 
 

 يف حركة التوحيد واإلصـالح      - مع األسف    – مل يقَدر بعض اإلخوان       51
 احليوية اإلدارية، والقوة    - على صعيد جهة مكناس خاصة       -وطنيا، وال جهويا    

كما أن بعضهم مل يطق التعامل      . اليت كان يتمتع ا األستاذ حممد أمناس      التنفيذية،  
مع جديته الصحراوية الصارمة؛ فكان ذلك سببا يف مضايقته بأساليب شىت، زادها      
حدةً ما الحظه هو يف احلركة من خروقات ال ِقبلَ له ا؛ ممـا أدى إىل نفـوره                  

 .لوحدة يف وقت مبكر جداوانسحابه كلية، بصورة مفاجئة جارحة، من حركة ا
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 من  ني لتلميع بعض املطيعي   منربا خاصا  -ذلك  عد  ب -  اجلريدة صارتف
ها بسبب ذلك    ودخلت إدارت  ! مع األسف  ذوي الطموحات الشخصية  

 ناد األمور إىل غري أهلها من جهـة؛       ، بإس  دوامة من التخبطات   كله يف 
  وإمنـا  ؛، ال لذنب  حفيني الشباب ثلة متميزة من الص   املنهجي ل طرد  الو
؛ الشخصاين لتطويع مل يستجيبوا للترويض املطيعي، ومل خيضعوا ل       مأل

    يف سوق اإلعالم   بوارها، مث    وكساد نسخها  امما أدى إىل تراجع مبيعا ! 
  .واهللا املستعان

لقد كانت حركة التوحيد واإلصالح يف بداية عهدها عبارة عـن           
. إخل...، تربوية، ودعوية، وفكرية، وعلميـة، وسياسـية       مدارس شىت 

  )52(!ولكن قاطرة احلزب السياسي تفردت باجلر فتناثر حوهلا كل شيء

                                                 
 

 زاد الطني بلةً تزكيةُ احلزب لبعض االنتهازيني احملسوبني على احلركة، مث             52
 أما ثالثة   !تزكيته لبعض الوصوليني ممن ال عالقة هلم ا أصالً، ال انتماًء وال تربيةً            

األثايف إلحراق ما بقي له من املصداقية فهي تصويته املخـزي؛ لتمريـر بعـض               
 الظاملة اليت صارت من أول يومها سوطاً رهيباً يف يـد االستئـصاليني،              القوانني

جيلدون به ظهور الدعاة هنا وهناك، ويغلِّقُونَ به مدارس القـرآن، وحياصـرون             
ولو كان الفريق الربملاين فريقـا      ! املساجد، ويرهبون به كل من نادى حبقوق اهللا       

 ولو أدى ذلـك     ! نعم !خزياتمبدئيا حقا المتنع عن التصويت على مثل تلك امل        
ولن تقع السماء على األرض     ! إىل االستقالة اجلماعية أو حىت إىل حل احلزب كله        

فقضية الدين بـاملغرب    !  ولن تسقط للمساجد صوامع وال قباب      ! كال !بعد ذلك 
بل هي حمفوظة باهللا أوال، مث      ! أرسخ من أن ترتبط بوجود حزب أو أوهام مجاعة        
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: ما بعد سـنة    ( أما املرحلة الثانية من التطورات واالنسحابات      -
ركة التوحيـد واإلصـالح يف      تدرجيي حل  فقد متيزت مبوت     ؛)م2000

حـزب العدالـة    "ها إىل صـورة     األخرية، ومـسخ  " احلامتية"صورا  
 نقول ذلك وحنن نعلم بقاء أطالهلا قائمة، يف شكل هيـآت            !"والتنمية

ومقرات خاوية من مضموا األصيل، دعوةً وتربيةً وتكويناً، وأفراد هنا          
وهناك، ال فاعلية هلم وال حياة؛ إال إذا دعوا إىل ملتقى سياسي حمض،             

ويف هذه املرحلة املتـأخرة     ! اياتأو دخلوا يف حمى االنتخابات والدع     
فمن املنسحبني األسـتاذ    ! كان انسحاب عدة أفراد، ودحرجِة آخرين     

الفقيه حممد الروكي، واألستاذ أمحـد العبـادي، واألسـتاذ فريـد            
    ِجنيرحدبصورة مباشرة أو غـري مباشـرة         –األنصاري، ومن الْم – 

، الـذي   حلركة التوحيد أمحد الريسوين الرئيس األول     الدكتور  األستاذ  
املصطفى الرميـد   ااهد  ، واألستاذ   م2003 : سنة استقال من رئاستها  

: سـنة   أواخـر  الذي أزيح من رئاسته    !الرئيس األول للفريق الربملاين   
  .م2003

                                                                                                   
 

ولو وضعنا كل إجنازات احلـزب يف       . ة األصيلة مِلكاً وشعباً   بتضامن األمة املغربي  
ويت على حصار الدعوة    ص  مث وضعنا خطيئة الت     - إن كانت له إجنازات      –كفة  

  ! كذلك األمر كان، واهللا املستعان!إىل اهللا؛ لكفى بسواد هذه أن يغمر كل بياض
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مـا   !ره عجيب أمفاألستاذ أمحد الريسوين    املفكر اإلسالمي   أما  و
مع األسف   - ولكنها! صرب على ترويض السباع   رأيت أقوى منه وال أ    

  )53(!أكلته يف النهاية -

                                                 
 

احلقيقي  مل تكن قضية تصرحيات الدكتور الريسوين الصحفية هي السبب            53
وراء فقدانه ملوقعه القيادي يف احلركة، ولكنها فقط كانت هي النقطة اليت أفاضت      

 وإال فقد كان من اخلطأ اجلسيم أن تقبل استقالته يف تلـك الظـروف               !الكأس
 بـل   !وأنا أعلم أن بعض املطيعيني قد استقبلوها حبفاوة وليل        ! السياسية الدقيقة 

فقد شهدت شخصيا حماوالت دحرجتـه عـن         !لقد كانوا ينتظروا منذ زمان    
بدءا مبحاولة إزاحته من رئاسة حترير التجديد       ! مواقعه القيادية قبل ذلك بسنوات    

 إىل املآل الذي صار إليه بعد، وهو يف ذلك كلـه            - وهو رئيس للحركة آنئذ      -
على وعي تام وصرب عجيب؛ مبا نعلم من عقليته املقاصدية، ونفـسيته اللوامـة              

 علـى أن أمحـد      - مع األسـف     - حىت مت إخراج الصورة يف النهاية        !الشديدة
وأنا على يقني من أنه من أكثـر        ! الريسوين هو رأس اجلناح املتطرف يف احلركة      

 ومعلوم أن املكتب    !الناس اعتداال وتوسطا، عن علم واجتهاد ال عن مماألة وتقليد         
ففقـدت  !  بشخـصه  التنفيذي قد احتفظ بامسه؛ ولكن معلوم أيضا أنه مل حيتفظ         
  !احلركة بعد ذلك توازا من بعد ما فقدت رجل التوازنات

لقد اختار الدكتور الريسوين أن خترق رصاصة االستئصاليني صدره على أن           
 لكن  ! اتقاء ألشدمها  – يف نظره    –خترق صدر احلركة؛ ارتكابا ألخف الضررين       

رق صـدره وال    وما كان هلا أن خت    ! الواقع أن الرصاصة قد خرقت صدرمها معا      
 مث خرج الرجل إىل منفـاه       !صدرها لو عوجل األمر بغري ذلك األسلوب املتسرع       

  :االختياري دوء، وحال لسانه ينشد كما أنشد شاعر العرب من قبل
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على حد تعبري الدكتور حممد     !  انتهت اللعبة  - يف نظري    –وهنا  
وهو آنئذ ممثل العراق يف األمم املتحـدة        ! الدوري، بعيد سقوط بغداد   

  ).سابقا(
، أو من ال يزال حيلم      "املطيعية"ومل يبق يف تقديري إال من هضمته        

وأذكر أن األسـتاذ    !  ى تصحيح املسار  بشيء من الوهم يف القدرة عل     
 مقـاال   - قبيل الوحـدة     -الذكي الدكتور رضا بن خلدون قد كتب        

؛ تصفيقا لتغيريات بـشرية يف قيـادة حركـة         "الدرس احلامتي "بعنوان  
يومئذ، وأحسب أن املقال كان قد جـاء        " حامت" "اإلصالح والتجديد 

 ومل ينتظر حىت ايـة      قبل إباِنه بكثري، حيث استعجل الدكتور التقومي،      
  !كما تقول القاعدة الشرعية" األمور خبوامتها"وإمنا ! الدرس

ما  إىل   -احلزين   ذات البناء التراجيدي   - وحدةلقد صارت قصة ال   
  :يلي

أعظـم  يف   ،وطنيـة إسالمية   لوحدة    تأسيسا طموحا  كانت البداية 
من فة  مثق، وتأليفا ألوعى خنبة     لعمل اإلسالمي باملغرب   ا من أقسام قسم  
  بدأ يظهر أن الوحدة صارت     ، حنو سنتني من العمل     ولكن بعد  !هرجال

اإلسـالمي حبركـة    رابطة املستقبل   ل" الِْتحاٍق" جمرد   إىلحقيقتها  تؤول  
 مث بعـد االنتخابـات      . لألسباب املذكورة آنفـا    !اإلصالح والتجديد 

                                                                                                   
 

 لَّسمع لُونَ ِسيدأه كُمونِلي دأَلُ***ويفَاُء جرلُولٌ وعهقَطُ زوأر   
عدوتسلُ الَ ماأله مه ذَاِئع رذَلُ*** السخي را جاِني ِبموالَ الْج ِهميلَد !  
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حركـة التوحيـد    "  صارت ،م2002: سنةل الوطنية للربملان املغريب،  
 حبـزب   "التحـاق "تؤول إىل جمرد     "يةامتاحل"يف صورا    "حواإلصال

وانتـهت  ! متاهاتـه املظلمـة   وتفريغ لطاقاـا يف      !العدالة والتنمية 
  )54(!القصة

حركة التوحيـد   " عن كل ما سبق أن    املترتبة  ساوية  والنتيجة املأ 
يف أيـضا   قد فشلت    - إىل فشلها الوحدوي      إضافةً – "واإلصالح

                                                 
 

 وإين ألذكر اآلن مقولة طاملا رددا؛ إسهاما يف تقـومي الـسري العـام                54
للحركة، وأنا يومئذ مبكتبها التنفيذي، أشاهد عملية التحريف املمنـهج لقطـار            

عن حركة التوحيـد    إن حركة التوحيد واإلصالح تنحرف      : (احلركة عن سكته  
وكان لذلك الكالم لكثرة ما كررته صدى واعترافا من لدن بعض           !) واإلصالح

من أسهموا يف تغليب السياسي على الدعوي، فاقترح مقترحا عجيبـا وهـو أن              
دعـوةً وتربيـةً    " أحدمها لتدبري شـؤون احلركـة        !نتخذ مكتبني تنفيذيني اثنني   

ما جعلَ اللَّه ِلرجٍل من قَلْبـيِن       : ( فقلت !، واآلخر لتدبري الشأن السياسي    "وتكوينا
  )4:األحزاب)(!ِفي جوِفِه

والذي ال شك فيه أن الورقات املنهجية والتصورية الـيت أجنزـا حركـة              
وإمنا املـشكلة أـا     . التوحيد واإلصالح ال غبار عليها وال إشكال على اإلمجال        

عها قيـادة احلركـة وأطرهـا       بقيت مع األسف بال تفعيل حقيقي، وتعاملت م       
، ال مبنهج العمل املدرسي الثابت، الذي هو وحده منـهج           "احلمالت"بأسلوب  

ويف ظل ذلك صار العمل السياسي لألفراد هو        . الدعوة والتربية والتكوين والبناء   
  !األصل، وصار العمل الدعوي هو التابع
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وبيان  !الذي تزعم أا تتميز به وتتفرد     ) المياإلس(تقدمي منتوجها   
  :ذلك كما يلي

منـذ مراحـل    يف ميثاقها   دجبت احلركة   : على مستوى اهلدف   -
كل املـستويات،   على   "إقامة الدين " هو    األول بنائها األوىل أن هدفها   

 وأقـول   .)55(!األمةإىل   ،الدولة، إىل   اتمع، إىل   األسرةمن الفرد إىل    
 ألنه بكـل    !هدف ومهي  - قعها الداخلي لنسبة لوا  با –  إنه بكل أسف 
ة املرة أن العقلية املطيعية     إذ احلقيق  !التمينجمرد   هدف مبين على     صراحة
كما بينـاه يف     )56(!بال دين  - سبيهامنت يف كثري من     – احلركة   صريت

على  و ، واجلهوي ،، على املستوى املركزي   غري ما سياق ذه الورقات    
والقاعدة املنطقيـة    ! والطاليب مجيعا  ، والنقايب ، احلزيب القطاعياملستوى  

ـ  كما ت– لت احلركة فشال ذريعالقد فش! أن فاقد الشيء ال يعطيه   بين 
 الذي تزعم   ، وذلك هو جوهر الدين    !"األمانة"توج   يف تصنيع من   -قبلُ  

 ا وِجأدت   واحلديث الـصحيح    . من جماالت كربى    إلقامته فيما ذُِكر 

                                                 
 

  .إصدار حركة التوحيد واإلصالح. 57 -52:  امليثاق 55
وعلـى  . ضعف الدين ولينه، كما بيناه من قبل ذه الورقات        : قصود امل  56

الَ إميانَ ملن الَ أمانةَ     : (ذلك جيب فهم احلديث املستشهد به يف السياق اآليت أعاله         
 .مبعىن نفي كمال اإلميان، ال أصل اإلميان، كما شرحه غري واحد من العلماء) !له
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 )57)(! والَ ِدين ِلمن الَ عهد لَه      !ه لَ ةَان أم  الَ نم لِ  إميانَ الَ (هصريح يف أن  
، إذ النصوص الشرعية فيـه       من كليات الدين القطعية    يلِّوهو معىن كُ  

 .أكثر من أن حتصى
". الدعوة والتربية والتكوين  ":  الوظيفية  الوسائل على مستوى  -

هـي  املـذكورة    الثالث الوظائف  وأدبياا جعلت احلركة يف ورقاا   
 هـدفها    الذي هو  ،"إقامة الدين " الذي تتوسل به إىل      ،ختصصها العملي 

 - كما بينا قبـلُ    - احلقيقة املؤسفة     ولكن . من العمل اإلسالمي   األول
؛ إال أشكاال ال تـسمن وال        لكل ذلك على أرض الواقع     أنه ال وجود  

 جتنا القاطعـة   وح . فال حاجة لإلعادة   ؛ وقد بينا أسبابه   !تغين من جوع  
 ،مقرات احلركـة  بنفسك   هي أن تزور     - ا الكرمي َءناِر قَ -لدينا عندك   

 تتابع طبيعة األنشطة اليت أغرقت أغلـب        ، مث قطاعاا املختلفة ختالط  و
 ؛ األحوال واألوقـات    أغلب ، وما هم فيه منهمكون    أطرها هنا وهناك  
لتشاهد احلقيقة معايفترى فَ؛ةًن رل والْ ما بني املفعوقوِلقُم!  

 أا  "صالححركة التوحيد واإل  "تزعم  : على مستوى الشورى   -
على املستوى الداخلي   اإلسالمي  " الشورى"فهوم  ممنوذج متميز لتطبيق    

ا من يرى أا أمثل منوذج علـى مـستوى    بل هناك من قاد  .للحركة
املواقـف   اختـاذ  يف   وأ ،كـل ايسواء يف بناء اهل    !العامل اإلسالمي كله  

                                                 
 

. النيب صلى اهللا عليه وسـلم      رواه أمحد وابن حبان عن أنس مرفوعا إىل           57
 .وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري
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 وجملـس   ،كعضو سابق يف املكتب التنفيذي     -  وأنا أزعم  .لقرارتاو
 سـابق   مشرفك، و  وبعض اللجان الوظيفية   ، واجلمع العام  ،الشورى
 أن  بل احلقيقة املرة! أن ذلك كله جمرد وهم    –  على العمل الطاليب   أيضا

 "الدميوقراطيـة " ر التنظيمات اإلسالمية على تطبيـق      من أقد  "احلركة"
 قدرة سحرية خارقة     مبا هي  "الدميوقراطية: " أعين !يالسياسو امبفهومه

 قـد    أن أعضاءها  ،"الشورية" واملؤسسات   ،على إيهام اجلموع العامة   
قـد   - يف الواقع    –  وما هم  ،واأَر قد   أم، و عبروا قد   أم، و شاركوا
  أو "شورى"فَلْيسموها   ! فعال؟ اِبج الع ِبج أليس هذا بالع   ! شيئا رأوا
ساِليوهصـورة   !عجيـب  "شيء" ولكنها يف النهاية     !"دميوقراطية "م
ى ما يكون   خيرجوا على أ  و ،عاًا صن يتقنوو ، يطبخوا طبخا،  ومهية

حىت إن املـشارك    !  املاكياج أمجل ما يلمع  يعرضوا على    مث   ،اإلخراج
وما رأيت يف حيايت أشبه من      ! فيها ال يكاد يدرك أحقيقة هي أم خيال       

ـ ع ي لعبة اخليط الِقماِريـِة،    ب - أو دميوقراطيتهم  - اإلخوة   شورى  اهدِق
 حىت   بعضها فوق بعض،    مث يطرحها على األرض،    ، شىت داًقَع بِعالالَّ
أا قد انعقدت على ِحلٍَق راحبة فعال، فإذا         ،ظنا يشبه اليقني  الرائي  ن  يظ

ها إصبعك داخلَ  وضعت س حب بعك علـى   ص وترك إ  ، اخليطَ  الالَِّعب
  ! يف مهب الريح األسى ختط، خاِسٍرفراغ

ـ الشيء  إن هذا     داخل احلركة إمنا هو ضرب      )الشورى(املسمى ب
دة ايعلى حفظ الق  أساسا  أا منهج قائم      التيارية، أعىن  "امليكيافيلية"من  

 ولـو   !ي وسيلة كانت  بأ و ،بأي مثن  ، معني، وجناح معني   لصاحل تيار 
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سواء يف ذلك مجوعها العامـة،       !احليل املطيعية  و  الدميوقراطية ِعدخبالْ
 مـا   ذلك !ومكتبها التنفيذي، وقطاعها الطاليب   " الشورية"وجمالسها  
وش اهنايِهعدنواهللا املستعان،اه !  
يـا  (كـ - يف النهاية    - "حركة التوحيد واإلصالح  "صارت  لقد  

ضل هلـا يف     ال اجتهاد هلا يف الدين وال يف الدعوة، وال ف          !)أيها الناس 
بل باتت ال مييزها عن سائر اتمع سـوى أن          . التربية وال يف التكوين   

 !ناسها يف هيكل تنظيمي، جيمع الصاحل والطاحل، ككل تنظيمات الناس         
صالحها على قدر صالح الناس، وفسادها على قدر فـساد النـاس،            

فلم يعد هلا أي شيء ليس لـدى        ! وفهمها للدين على قدر فهم الناس     
 بل كل ما عندها عندهم، وكل مـا لـيس           !ناس؛ حىت تعطيه للناس   ال

من اليوم  ماذا بقي هلا     -بعد ذلك    -فلست أدري   ! عندهم ليس عندها  
  هل !؟"اإلصالح"من مفهوم   اآلن  ؟ وماذا جيري عليها     "التوحيد"معىن  

 ؟ أم اهلياكلُ والِقباب وهل   والشجون؟   أم األطاللُ  !ضمون؟امل الشكل أم 
قَريـٍة  ( ِلالَطْأَ بِ  ما يكونُ  هبشأَلَ لَّهكُ  ذلك  وإنَّ أالَ واأللقاب؟   بالْمراِت

        ِبئٍْر ما ووِشهرلَى عةٌ عاِويخ ةٌ فَِهيظَاِلم ِهيا واهلَكْنٍر    أَهقَـصطَّلَـٍة وع
  ).45:احلج)(!مِشيٍد

 على فوات شيء؛ فإين آسى على       وإن كنت آسى بعد ذلك    هذا،  
 جناحني اثنني من أجنحتـه      عمل اإلسالمي باملغرب؛ بضمور    ال ضمور

صـحيح أن مجيـع     ! جناح الشمال، وجناح اجلنوب   : العديدة، ومها 
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ولكن . أجنحة العمل الوطنية كانت هلا بركتها وكانت هلا ختصصاا        
  .اجلناحني املذكورين متيزا مبا مل يوجد يف غريمها إال قليال

ده اجلمعية اإلسالمية بالقـصر     أما جناح الشمال الذي كانت تقو     
الكبري، فقد كان يسهم يف صناعة بيئة روحانية عامة، وطاقات تربوية            
جادة، وأجواء ثقافية إميانية متميزة؛ مبا جعل املدينة تكاد تصبح عاصمة           

 حىت إن بعضهم كان يـسمي اجلمعيـة         !روحية للشمال املغريب كله   
لشباب من جهات أخرى على     ؛ لكثرة ما كان يقِْبلُ ا     "مجعية الزواج "بـ

وإمنا كان ذلـك بـسبب      . اختيار زوجام من مدينة القصر ونواحيها     
؛ )58(الصالح العام، والعفة الشاملة، اليت كانت تطبع املنطقة بأسـرها         

،  يف أصلها  وذلك أن غالبية السكان ذه املناطق هي معادن طيبة طاهرة         
. ، بالشمال املغـريب   )جبالَةا(إذ معظم أعراقها تنتمي إىل مداِشِر اجلبال        

وهم أهل قرآن وعلم، وتدين وصالح، وعفة وشجاعة، وسـابقة يف           
فكانت اجلمعية اإلسالمية بالقصر الكبري تستفيد مـن     . املقاومة واجلهاد 

حىت كانت  . هذا الرصيد املعدين والتارخي؛ فَتخرج من الناس خيارهم       
 مبا غلـب     والفساد؛ ة اجلرمية املدينة تنعم بأمن اجتماعي نادر، بسبب قل      

ولكن ما أن ابتلى اهللا اجلمعية بآفة العمل        . صالحخري و على الناس من    
فأتت علـى منجـزات العمـل       ! احلزيب حىت تسلطت عليها ريح عاد     

                                                 
 

 وقد ساعد على ذلك النشاطُ الدعوي العام، الذي كانت متارسه مجاعة  58
  .التبليغ، كما سبقت اإلشارة إليه آنفا
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تدمر كُلَّ شيٍء ِبأَمِر    ( وانطلقت السياسيةُ    !، خاصه وعامه  الدعوي كله 
وذهب الطابع  ) 25:األحقاف)(هم مساِكن الَّرى إِ ت  فَأَصبحوا الَ  !ربها

  !الروحي للمدينة أدراج الرياح
تافياللـت،  / وأما جناح اجلنوب، فقد كانت منطقة الرشـيدية         

، وأنـدر معـدن     "محِميٍة بشِريةٍ "بامتداداا اجلبلية والواحاتية؛ أعظم     
ات األسـود   كمحمي" محِمية! "إنساين رفيع، على الصعيد الوطين كله     

 ولكن  - وأنا ابن خنيلها ورماهلا      -أقول ذلك ليس تعصبا هلا      ! والغزالن
اعتماداً على شهادات متواترة مستفيضة، صدرت عن كثري من أهـل           
العلم واخلربة، ممن زاروا املنطقـة، أو احتكـوا برجاهلـا يف العمـل              

طقـة  من. اإلسالمي، أو العمل التعليمي، أو اإلداري العام، هنا أو هناك         
غارقة يف الفقر واألشجان واألحزان، نعم؛ ومع ذلك ما تزال تصر على            

.  مبا ال جتده عند غريها إال آحاداً       !احلفاظ على مؤهالا الفطرية للخري    
يتخرج الشباب من أصالا مفطورين على خصلتني قلما جتتمعـان يف           

ومها كمال شخصية اإلنسان، علـى مـا        ! القوة واألمانة : هذا الزمان 
 يف القرآن، على لسان ابنة الرجل الـصاحل، يف        - جلَّ عالَه  –كره اهللا   ذ

ِإنَّ خيـر مـِن اسـتأْجرت الْقَـِوي         : (حق موسى عليـه الـسالم     
26:القصص)(الْأَِمني .(        ،ـادفإذا خضعت لتكوين تربوي أو تعليمي ج

  !تخرج من أصالا املعدنُ النفيس والعبقريةُ النادرة
حبق، تشتغل مبا بـرزت     " محِميةً"ن أوىل ذه املنطقة أن تبقى       وكا

، بعيدا عن أدخنة الـسياسة احلزبيـة        "التربية والتكوين : "فيه وأبدعت 
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فقد بقيت على عهدها هذا زمناً، تنتج الرجـالَ وتـصدر           . وظلماا
األبطال؛ حىت كادت أن تغطي التراب الوطين كله بالطاقات القويـة           

  .فنفع اهللا ا ما مل ينفع بغريها! ألطر اجلادةوا
وصلت األمطار احلامضية عرب    "! ولكن"ويا حلسرتاه على    !.. ولكن

فحملت عليها شـعاب وادي     ! احلزب السياسي إىل بالد النخيل أيضاً     
وارمتى الشباب يف جماري العمل السياسي      ! زيز وغريس مبا ال ِقبلَ هلا به      
وتورطـت الطاقـات يف     !  وتنجس العمل  العفن، فانتقضت الطهارة،  

اخلالفات القَبِليِة وزادا تأجيجا واشتعاالً، وقد كانوا إىل عهد قريـب           
فصاروا طرفا  . هم أهل الصالح واإلصالح، إليهم املفزع عند أي نزاع        

وبدل أن يكونوا مرجعا حلل اإلشكال صاروا جزءا من         ! يف كل شيء  
النتماءات القَبِليةُ والِعرِقيةُ هلا وزـا      يف منطقة ال تزال فيها ا     ! اإلشكال
وما تزال القيادة حمترمة للشيوخ وأهل اجلـاه االجتمـاعي          ! وحساا

وكان أوىل أن يحسب كُلُّ ذلك، وأال تدخل احلركة         . والقَبِلي واملادي 
ولكنها أخطأت خطأ جـسيما؛ إذْ      ! اإلسالمية يف شيء منه طرفا البتة     

وكانـت  ! ا الصغار من جاء ينافس الشيوخ الكبار      رشحت من أفراده  
وأدت الدعوة اإلسـالمية باملنطقـة      ! الزلة اليت أهلكت احلرث والنسل    

فقد حوِصر أبناُء احلركة دعويا واجتماعيا وسياسيا، وصار        ! الثمن غاليا 
  !كل قول يصدر من دعاا متهما حىت تثبت براءته

هنـاك  " الدعاة"حملافظ، فبدأ دين    تسيس العملُ اإلسالمي باإلقليم ا    
 وبدأ االحنـراف الـسلوكي      - على اصطالح الْمحدِثني     -يِلني أيضا   
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رجاالً ونساًء؛ مبا مل خيطر قـط       ! والتصوري ينخر القلوب واألجسام   
بالبال أن يقع مثلُه بني أولئك القوم، واقتِحمـت احملميـةُ بـاجلرثوم             

ورمبا كان لدخول   ! إىل كل شيء  السياسي الدخيل، فبدأ الفساد يدب      
فماذا بقـي هلـم أن      ! غري أبناء املنطقة إليها ذه الفهوم بعض نصيب       

يقدموا للناس يف بيئة هلا حساسية ضد االستغالل السياسي؛ بطبيعتـها           
  القبلية، وتعددها العرقي أشد من غريها؟

لقد خسر العمل اإلسالمي يف اجلنوب السجلماسي ما مل خيـسره           
واإلنسانُ هو أغلى ما ينتجه     ! طقة أخرى، لقد خسر اإلنسان    يف أي من  

فما وجدت لضياع العمل التربوي هناك مـثالً        ! اإلقليم على اإلطالق  
 لَقَد كَانَ ِلسبٍإ ِفي مسكَِنِهم    ! (أدق مما أورد اهللا تعاىل يف حق مملكة سبأ        

بلْـدةٌ  ! زِق ربكُم واشكُروا لَه    جنتاِن عن يِمٍني وِشماٍل كُلُوا ِمن ر       :آيةٌ
  غَفُور برةٌ وبوا .طَيضرـِرمِ     ؛ فَأَعلَ الْعيس ِهملَيا علْنسم   ! فَأَراهلْنـدبو 

  اتِن ذَويتنج ِهميتنِبجٍر             يـن ِسـدٍء مـيشأَثْـٍل وـٍط ومأُكُـٍل خ 
  !، واهللا املستعانكذلك كان). 16-15:سبأ!)(قَِليٍل

فعسى أن مين اهللا ِبغيثٍٍ طَيٍب ينِبت جيالً جديداً من املصلحني، فال            
أُولَـِئك الَِّذين آتيناهم الِْكتاب    : (يأس من رمحة اهللا، وإمنا الدين أمر اهللا       

ها قَوماً لَّيسواْ ِبها    ةَ فَِإن يكْفُر ِبها هـؤالء فَقَد وكَّلْنا بِ       َءوالْحكْم والنبو 
وا        ). (89:األنعام)(ِبكَاِفِرينكُونلَا ي ثُم كُمرماً غَيِدلْ قَوبتسا يلَّووتِإن تو
ثَالَكُم38:حممد!)(أَم.(  
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تعلق باحلركـة اإلسـالمية يف      تمنهجية  تلك إذن مخسة أخطاء     
ادس فقد جعلناه باب    وأما اخلطأ املنهجي السا    .احلديثة التنظيمية   اصور 

وهو استصنام املذهبية احلنبلية يف     .  واملرجعية مستقال خلصوصيته املنهجية  
  :وبيان ذلك هو كما يلي. التيار السلفي
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   :الباب الثاين
  يف التيار السلفي " احلنبليةاملذهبية"استصنام 

  
  جعلنا ، وقد وهو اخلطأ املنهجي السادس للعمل اإلسالمي باملغرب      

  : هي كالتايل،قضاياه يف ثالثة فصول
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  متهيد تارخيي: الفصل األول
  

 .واشتغل خبـري  ، ونطق خبري،     كان على خري    باملغرب التيار السلفي 
  أوىل منه بإصالح البالد والعباد لو استمر علـى النـهج            وما كان أحد 

أشد خضرة   عقارب -  يف مرحلة احنرافه   - هو أيضا أنتج      ولكنه .القومي
مبـا  هـي    ؛ فشدة خضرته  ! لَسعاً  وأشد من عقارب احلركة اإلسالمية،   

أحلق باإلسـالم    مبا    وشدة لسعه؛ هي   ! وأهله العلمبه من غريه ب   كان أش 
  : وإليك البيان!ذى على علماأل من نيمواملسل

 من حركـات باملغرب  اشتغل أول ماهي   "الدعوة السلفية "كانت  
 ة اإلسالمي صحوةال راج أجيال إخ على   العمل ب ، وذلك  الديين اإلصالح
 منذ العهد االستعماري البائد،     ها التحريرية  نداءات فقد انطلقت . املعاصرة

 من أمثـال الـشيخ أيب       ، كبار مغاربة علماءمع  دعوا  حيث ظهرت   
 ومن  ، اهللا ما رمحه سالم ابن العريب العلوي،   ، وشيخ اإل  شعيب الدكايل 

كتور تقـي   الدادد  يء العالمة    جم  مث تطورت مع   .مايديهأتتلمذ على   
 ومن تتلمذ على    بن الصديق، آل ا  والشيخ حممد الزمزمي     ،الدين اهلاليل 

 الفترة   منذ نشاطه - رمحه اهللا    -اهلاليل  الدكتور   بدأ    وقد . أيضا مايديهأ
 حىت تويف بالدار البيضاء رمحة       زمناً، ما بعدها استمر إىل    و ،االستعمارية

، عن سن تناهز املائة عام     هـ،1407 :عاممن  يف شهر شوال     ،اهللا عليه 
: تطوان سنة دينة   مب "لسان الدين "صدر جملة   قد أ كان   و .بالعد اهلجري 

 - قبل ذلك وبعد ذلك      - املشرق    مث إىل  ، أروبا  سافر إىل  كما .م1946
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 مث.  وجمدداً ماً معلِّ اإلسالمي، داعيا إىل اهللا    العامل   وجال عدة أقطار من   
 نيالقـرن النصف الثاين من     طيلة ، باملغرب عويلعمل الد تفرغ ل لي عاد

  .)59( امليالديالعشرين و،ريالرابع عشر اهلج
 هو - رمحه اهللا  -إن الدكتور تقي الدين اهلاليل      : وميكن أن نقول  

مبا وذلك  ؛   يف العصر احلاضر   املؤسس احلقيقي للمدرسة السلفية باملغرب    
 مع  – يبلغ أحدهم    ، وإن مل   محلوا راية التجديد بعده    ،ف من تالميذ  خلَّ

 هائل من   ممبا ترك من كَ    مث   !قاربهحىت   وال   مبلغه من العلم   -األسف  
 ، واألدبيـة  ويـة، ، واللغ  خمتلف العلوم الشرعية   الكتب واملصنفات يف  

رية فذة  قكان ذا عب  . ، ومن الترمجات من اللغات العاملية وإليها      والفكرية
العلمـاء  شتهر مـن     وقد ا  ! على مستوى العامل اإلسالمي كله     ،نادرة

 وهو أسـنهم    -  التطواين  الشيخ حممد بوخبزة   املتأثرين مبنهجه املغاربة  
 حممد زحل، والشيخ الدكتور     والشيخ . بارك اهللا يف عمره    -وأعلمهم  

  . وآخرون، والشيخ حممد الصمديالقاضي برهون،
كانـت حركـة     -يف أول عهـدها      -واحلق أن الدعوة السلفية     

ئر ااما بالغا يف عودة الناس إىل ممارسة الـشع   سهمت إسه  فقد أ  .مباركة
 ،اوية على عروشها  بعدما كانت املساجد خ     وخاصة الصلوات،  الدينية،

 فكانـت   . والعجزة من الشيوخ الرجل والرجلني   ال تكاد جتد فيها إال      
الوعي الديين   ، وتغرس كلمات املصلحني السلفيني توقظ املشاعر الدينية     

                                                 
 

  ".الدعوة إىل اهللا يف أقطار خمتلفة"كتابه .  ن 59
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لت البالء احلسن يف تصحيح العقائـد       أب كما   .لدى الشباب والكهول  
 يف حماربـة    ن هلا الفضل األكرب   ا وك .والشرائع، من توحيد وعبادات   

 والتوعيـة   ، واالستغاثة بغـري اهللا    ، من الذبح لغري اهللا    ،املظاهر الشركية 
 ، اليت ة واخلرافة والدجل  ذالشعومظاهر  حماربة  كذا   و .خبطورة ذلك كله  

.  زمنا طويال،"املشيخة الطرقية" و"ةالوالية الصوفي " الناس باسم    تخدع
 ففي ظروف اجلهل، وانقطاع الناس      ! براء  منها والتصوف السين األصيل  

 مـن    عـدد   تقمـص  ؛ األصيلة  الشرعي من مصادره   عن طلب العلم  
ـ ع وتلبسوا مبا مل ي    " الصاحلني األولياء " شخصياتِ الدجاجلة  مـن   هوطَ
عرضـوها  ف ، من خمرقات   مبا أمدم الشياطني    وخدعوا العامة  ،الصفات

  ودجـلٌ  ، كبري  إن هي إال إفك    ،ما هي بكرامات   و !على أا كرامات  
ِبمفحررت السلفيةُ  !..ري  ا   !املغاربة من هذا اجلهل العظيم     أغلبكما أ 

من املتدينني   وتنبيه العامة واخلاصة     ،أسهمت يف حتقيق النصوص احلديثية    
 التمييز بينها    وضرورة ،عيفةإىل األحاديث الصحيحة والض   وطلبة العلم   

 بعدما كان الناس ال يشتغلون بأي شيء مـن          .يف التشريع واالستدالل  
  . زمنا طويال واخلرافةذلك؛ فعبدوا اهللا تعاىل باجلهل

السبعينات من القرن امليالدي املاضي كان بعض علماء        يف مرحلة   و
والشيخ  ،الشيخ أيب بكر اجلزائري    من أمثال    ،املشرق يفدون إىل املغرب   

 والشيخ عبد احملسن     والشيخ حممد عبد الوهاب البنا،     محاد األنصاري، 
 ناصـر    حممد والعالمة ي السوداين، ِلس والشيخ حممد احلسن الكَ    العباد،
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؛ فكان هلم أكرب األثـر       عليهم مجيعا   اهللا  رمحة ، وغريهم، لباينالدين األ 
  .عةً وشرييف تصحيح الوعي الديين عقيدةًعلى كثري من املغاربة 

 مل تسلم   – رغم إجيابياا الكثرية     –باملغرب  إال أن الدعوة السلفية     
 –  أخطاء منهجيـة    عنه ت، األمر الذي تولد   ثالثةموازين   من اختالل 

، إال ما شاء     متزقها وذهاب رحيها    إىل أدت –سيأيت تفصيلها حبول اهللا     
  :ة اليت اختلت هلا فهيثأما املوازين الثال. اهللا

 مقتضيات البيئـة     حيث مل تراع   ،احلكمةل ميزان   اختال: األول -
 ومـا ال    من أمور الدعوة واإلصالح    ما تطيقه ،  اهاِئو وطبيعة أد  املغربية

 ومل  .التـأخري  كان حقـه   وما   التقدمي من ذلك،   تطيقه، وما كان حقه   
حاولـت  إا   بل   . املذهبية والسياسية  تستطع التكيف مع طبيعة املغرب    

رمحه  - للشيخ حممد بن عبد الوهاب        احلنبلية يةأن تنقل التجربة الدعو   
 سواء فيما تعلـق     ، وال اجتهاد   من دون مراجعة   بصورة حرفية،  -اهللا  
 بـأرض   قيق مناطهـا   أو فيما تعلق مبنهج حت     ؛ الشرعية أحكامها ببعض

  ! وذلك كان من أكرب زالا املنهجية.الواقع املغريب
لمت كـثريا مـن      ظ حيث إا  ،اإلنصافاختالل ميزان    : الثاين -

 ومل   من ذوي االجتهادات املخالفة،    ، والصالح  من أهل العلم   خصومها
 كما أا صادرت املذاهب الفقهية مجيعا عدا        !تعترف هلم بفضيلة البتة   

 ومل  . بني أهله ومدارسـه     وهامجت التصوف بال متييز    !املذهب احلنبلي 
 . مراتب األحكام على البدع إال قليالحتترم
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مفرطة  وذلك مبا مارسته من شدة     ،ملْل ميزان احلِ  اختال: الثالث -
 ابـتالهم اهللا     ممـن  ،املسلمنيعلماء  كثري من    واهلجوم على    ،يف النقد 
، أو حىت ممـن      يف العقائد والعبادات   - احلقيقي أو اإلضايف     - باالبتداع

 بل إن بعـض     . منهم ومن غريهم   ،خالفهم يف االجتهاد الفقهي احملض    
ال يليق    مما ،شتائم والسباب  قاموس من ال   ورطوا يف  ت  قد  املتأخرين ادعا 

 يوما مبجلس    وقد كنت  ! بله العامل الداعية   ؛باملسلم العادي أن يتلفظ به    
 من  - وقع يف أحد العلماء الكبار    لم يلبث أن     ف ، باملغرب أحد مشاخيهم 

  كلَّ  أخجلت )60(! بعبارات نابية ساقطة   - "اإلخوان املسلمني " زعماء
ـ  يالَ(و ! أنفـسهم  الشيخيف ذلك تالمذة لس، مبا   ايف  من كان     ونُكُ

 إىل   آنئذ ن رافقوين  إىل م   فالتفت !لو كانوا يعلمون  ) 61)(!اناًع لَ نِمؤمالْ
 أن جتتمع عليه كلمـة الـدعوة        ن يرجو وا، وقد كان   ذلك الشيخ  جملس
إن هذا الشيخ لن يستطيع مجع شيء، وال حـىت          : "م هل ، فقلت باملغرب

                                                 
 

عض دعاة السلفية على اإلمام      لقد كانت احلملة الظاملة اليت تورط فيها ب         60
حسن البنا واألستاذ سيد قطب، تقبلهما اهللا يف الشهداء، وكذا الدكتور يوسف            
القرضاوي، فيها من الغلو، وسوء األخالق؛ ما يؤكد ما بلغين من أحد أهل العلم              

 بصورة غري مباشرة    –باملشرق من التوظيف السياسي اخلفي واإلشعال املخابرايت        
فتنة؛ وذلك ألسباب شىت أغلبها سياسي حمض، وال عالقة هلا بالعلم            لنار تلك ال   –

 .إال تبعاً
 رواه الترمذي مرفوعا إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم، وصححه األلبـاين              61

 .يف صحيح اجلامع الصغري
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ـ         !كذلك كان  و !"الذباب ذَ فلم يلبث أن تفرق الناس من حوله شر 
رذَم..!  

لقد خسرت الدعوة السلفية يف امتحان األخالق مـع األسـف؛           
 السيئَةُ   تستِوي الْحسنةُ والَ   والَ (! كثرياً على األمة خرياً  بذلك  فأضاعت  

       يبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعاد    ح ِليو هةٌ كَأَناودع هن ِمـيم. 
-34:فصلت)(. ذُو حظٍّ عِظيمٍ   ها ِإالَّ وما يلَقَّاها ِإلَّا الَِّذين صبروا وما يلَقَّا      

  ! قليالً إال منهذلك ما مل يتزودوا ).35
ـ  -خمتلة  موازين  مما ذكرنا من     -يه؛ فقد كان هلذا وذاك      لوع  رأثَ

 تفَظِّوأخرى،   إىل اجتاهات     وانزالقه ،لتيار السلفي بالغ على احنراف ا   
 ملاملـيالدي   مع أواخر القرن العشرين     ف !أحيانا لضرب اإلسالم نفسه   

، واضـطرب    تغريت أحواله  أنمن املدرسة السلفية     يلبث جيل اخللف  
 به رياح   تطَّ فش سياسية؛ أخرى و ، بسبب تعرضه لفنت مذهبية    ؛اجتاهه

 املـذهيب،    املنـهجي، والتعـصب    االحنـراف  من   ٍبرإىل ض األهواء  
 إىل أن تكونـت     - فيما بعد    - مما أدى  لزعماء؛اواملشايخ   "استصنام"و
، كان هلا أكرب األثر يف توتر الـساحة الدينيـة            شىت قرِفو  تيارات منه

تغري مفهوم  ف.  وإرباك مسرية الصحوة اإلسالمية إرباكا شديداً      ،باملغرب
ـ سلبية،   أخرى   حي اإلجيايب إىل معانٍ    من معناه اإلصال   "السلفية" لبها س

اإلعـالم   من وسائل    كثريها املفهومي    ضاللَ تأجج، مث    بنفسه لنفسه
  : وبيان ذلك هو كما يلي.؛ فكان من أمره ما كاناملغرض
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كان انطالق احلركة اإلسالمية باملغرب متـداخال بـالفكر         لقد  
اية السبعينات من   وذلك منذ أواخر الستينات وبد    . السلفي ومتلبسا به  

 انت التنظيمات اإلسالمية الناشئة آنئذ،    حيث ك . القرن امليالدي املاضي  
تستفيد من التأطري العلمي لرموز احلركة السلفية باملغرب، من أمثـال           
الدكتور تقي الدين اهلاليل، والعالمة حممد الزمزمي وغريمها، رمحهمـا          

 حيث كان بدء العمل     .وذلك بوعي تام من الطرفني وإرادة كاملة      . اهللا
اإلسالمي باملغرب يف تلك اللحظة يطبعه نوع من التعاون والتآلف بني           

وذلك بـسبب   ). 62(مجيع مكوناته، وقلما يدخله االختالف والشنآن     
احلاجة املرحلية للتوحد الفكري، ضد موجة اإلحلاد املاركسية، الـيت          

  .كانت جتتاح املغرب آنئذ
 اإلسـالميني، وال أي اخـتالف       ومن هنا؛ مل يكن مثة متايز بـني       
بل كان هناك نوع من التكامـل       . جذري يف العمل الدعوي والتربوي    

فما تنكره بعض التيارات السلفية اليـوم علـى احلركـات           . والتعاون
العمل التنظيمي، كانت هي أيضا متارسه يف تلك        " بدعية"اإلسالمية من   

تنظيمات السرية  املرحلة وتقره، من خالل تعاون رموزها مع عدد من ال         
وقد استجاب الدكتور تقي الدين اهلاليل لطلب اإلمام حسن         . والعلنية

                                                 
 

  اللهم إال ما كان من حركة الشبيبة اإلسالمية بقيادة األستاذ عبد الكرمي              62
ء من ذلك، لكنها مل جتد مستجيبا من لدن اجلمعيات          مطيع، اليت خاضت يف شي    

 .ومل تزل كذلك إىل أن متزق تنظيمها بسبب احنرافها املنهجي. اإلسالمية
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ترشـيح  " البنا"البنا رمحة اهللا عليهما، يف مراسلة تارخيية ملا طلب منه           
، اليت كـان    "اإلخوان املسلمني "أحد املغاربة؛ ليكون مراسال جلريدة      

يا فيها  بملترحيبية،   فأجابه تقي الدين اهلاليل برسالة       يصدرها يف مصر،  
 وقد وشحها ببيت شعري     .ترحا نفسه ذاا مراسال جلريدته    طلبه، ومق 

  :نصه
  !اكَي إلَقِلطَنمذَا ا ا أنه ***ا كَيبا لَ يكيبا لَ يكيبلَ

. بتطـوان " لسان الدين "وكان الدكتور آنئذ يصدر هو أيضا جملة        
 رمحـه اهللا    -وقد كان اإلمام    . وكان على معرفة جيدة بالبنا وحبركته     

 هو أول من أنشأ مجاعـة ذات بنـاء تنظيمـي            -وتقبله يف الشهداء    
  .حديث، على شاكلة التنظيمات السياسية املعاصرة

 غري   على صلة  صار بعد ذلك   –  رمحه اهللا  -مث إن الدكتور اهلاليل     
  بتنظيم الشبيبة اإلسالمية، من خالل تربية بعض رموزها العلمية         مباشرة

 يسأل عن أحوال احلركة وما قطعته       – كما بلغين    -وكان  . وتوجيههم
  .من مراحل، وعن الكتب املقررة يف التربية والتكوين

يف أواخر الـسبعينات وبدايـة      " الشبيبة"وما أن انفجرت مجاعة     
الثمانينات؛ حىت بدأ التيار السلفي باملغرب يتبلور يف صورة جديـدة؛           

املشرقية؛ مبا اقتضته مرحلـة مـا بعـد         متأثرا يف ذلك بتطور أصوله      
:  قيام الثورة اإليرانية سـنة      بعد -السبعينات من مواجهة املد الشيعي      

 الذي نشط على املستوى العاملي، مبا تبناه من فكرة تصدير            - م1979
  .الثورة
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 رمحه  -ففي هذه الظروف، وبعد وفاة الدكتور تقي الدين اهلاليل          
حة املغربية رموز سلفية جديدة، كان       مباشرة، ظهرت على السا    –اهللا  

ولكنها مـا أن اسـتلمت زمـام        . بعضها يشتغل حتت قيادته ورعايته    
الزعامة السلفية حىت خطَّت لنفسها منهجا جديدا، خمالفا يف كثري مـن            

وشيئا فشيئا، ومـع تطـور      . مساته ملنهج الدكتور تقي الدين رمحه اهللا      
ـ  األحداث العاملية، وما صاحبها من نشوء م       ، "اجلهاد األفغاين "ا سمي ب

، مث ازدياد حجم التأثري اخلليجـي يف الفكـر          "األفغان العرب "وظهور  
السلفي باملغرب؛ ظهرت االجتاهات السلفية يف صورا األخرية، الـيت          
صارت تصنع جزءاً من الصورة ال يستهان به، يف واقع العمل اإلسالمي            

ن جمرد تيـار دعـوي      وهكذا تطورت االجتاهات السلفية م    . باملغرب
جتديدي، تتلخص وظيفته يف حماربة البدع وإحياء السنن، يف العقائـد           
والعبادات؛ إىل فاعل سياسي كبري، يوظَّف سلبا وإجيابا على املـستوى           
العاملي واحمللي؛ مبا جعله يتعرض للزالزل السياسية، ويتمزق هو أيـضا           

الـسلفية  "إىل  " ميةالسلفية العل "إىل تيارات وفرق وأحالف، متتد من       
وداخل كل فرقة من هـذه      "! السلفية التكفريية القتالية  "إىل  " اإلخوانية

الِفرِق تتناسلُ ِفرق أخرى وأحالف؛ حىت إنك لتكـاد جتـد مفهـوم           
 بعد ذلك   –حىت يتشخص   ! يختزلُ يف مخسة أفراد أو ثالثة     " اجلماعة"
  )!ِفرقَةُ الناجيةأنا ال: ( يف فرد واحد، يرفع عقريته مناديا-
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 - )63( إال من رحم اهللا    –وهكذا أصيب التيار السلفي يف عمومه       
، جعله  "استصنام منهجي "مبا أصيبت به احلركة اإلسالمية احلزبية، من        

من بعد ما عـاش     !  أداة للتخريب ووسيلة للهدم    - يف بعض جتلياته     -
 إىل مث صـار  . مرحلة مباركة من اإلصالح والتجديد، والبناء الـسديد       

نوع من اجلمود والتحجر يف فهم الكتاب والـسنة، وإىل نـوع مـن              
. على حساب احلقائق اإلميانية، واملقاصد الشرعية     " الشكالنية"تضخم  

فصار حمجوبا عن التأثري احلقيقي يف عموم الناس؛ بسبب قيامه علـى            
فكان بعض رمـوزه    . العنت والغلو يف الدين، دون التوسط واالعتدال      

 - من العامة والرعـاع      - عن اهللا؛ مبا خلَع عليها األتباع        بذلك حجباً 
أضف إىل ذلك استـصنامه     . من استصنام شخصاين وعصمة الشعورية    

أيضا للرأي الفقهي؛ بتداوله لكثري من األحكام الشرعية، ذات الطـابع           
 من الناحية   -االجتهادي الصرف، وكثري من املقوالت الفقهية القائمة        

وتقـدميها لعامـة    ! ى املذهب احلنبلي بشكل واضـح      عل -املرجعية    
 وأا حقائق قطعية ال جمـال       !"الكتاب والسنة "املتدينني على أا هي     

                                                 
 

فقد متيـزت مدرسـة     .  ليست التيارات السلفية كلها على ِوزاٍن واحد        63
 بتوازن واعتـدال يف الغالـب؛       - رمحه اهللا    -العالمة حممد ناصر الدين األلباين      

منهجه احلكيم يف الرجوع إىل موازين العلم، وذلك بنـزاهة نادرة، ودون           بسبب  
تأثر باألهواء السياسية واإلقليمية، اليت عصفت ببعض الشخـصيات واملـدارس           

كما سيأيت بيانـه يف هـامش   . ورمبا تكلم بعضهم بامسه وهو منهم براء  . السلفية
  .الحق، حبول اهللا
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مما نقلها يف أذهام من رتبة الصواب إىل رتبة احلـق،           ! فيها لالجتهاد 
مث ! كما نقل نواقضها من درجة اخلطأ النسيب إىل دركة الباطل املطلق          

لَ أصحابها القائلون ا يف قفص االام، وصنفُوا        نتج عن ذلك أن جعِ    
 ٍة تتردد بني الكفر والضالل ضمن خالتيـار  هذا رواد  بعضذلك أن ! ان

إىل جماٍل األصلُ فيه أن يتنـاولَ       " التضليل"و" التبديع"أدخلوا منطق   قد  
؛ فبدل أن يتعاملوا مع النـاس مبيـزان         "التصويب"و" التخطيء"مبنطق  
 أجر واحد؛ تعاملوا معهـم   - على األقل    - الذي يرجى لصاحبه     اخلطأ

وكان ذلك كله مـن      !"كل بدعة ضاللة وكل ضاللة يف النار      "مبيزان  
الواقع يف صف العمـل اإلسـالمي       " االستصنام املنهجي "أشد أنواع   

  !املعاصر
وهذا كله إمنا حصل بسبب الوقوع يف جمموعة من االخـتالالت           

  :نفصلها فيما يليوكية، افات السلالتصورية واالحنر
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الكتاب " املذهبية احلنبلية باسم استرياد: الفصل الثاين
  "والسنة

  
لعل أول صخرة اصطدم ا الفكر السلفي الدخيل هـي صـخرة            

فقد كان من أخطائه املنهجية الكربى أنـه اسـتهان بـأمر            . املذهبية
مـشروعه  اخلصوصيات املذهبية للمغرب؛ فـأدى ذلـك إىل فـشل           

 بعد وفـاة الـدكتور      –ولعل بعض من روجوا له بالبالد       . اإلصالحي
 ال خربة هلم باخللفية املذهبية اليت تضمنتها مقوالته؛         -اهلاليل رمحه اهللا    

نظرا لعدم االختصاص بالفقه وأصوله، وبعلم اخلالف العايل من ناحية،          
يت إليهم على    قد ألق  - من ناحية أخرى     –ونظراً ألن الرسالة السلفية     

ـ    فَدلِّس عليهم كثري من األحكـام      ". الكتاب والسنة "أا هي العمل ب
الفقهية احلنبلية، وتلقوا ذلك بنوع من الـسذاجة، دون الـدخول يف            
تدقيق تلك املقوالت، وحتقيق مدى قوة عالقتها بالكتـاب والـسنة،           

مث . الًبعرضها على موازين القواعد الفقهية واألصولية، داللةً واسـتدال        
النظر يف اختالف العلماء من قبلُ، واستعراض أدلتهم كُال على حـدة؛   

وقد جتلت حنبلية الـسلفية الدخيلـة يف        . ملعرفة الراجح من املرجوح   
  .األول فقهي جزئي، والثاين منهجي أصويل: أمرين

الذي هو التجلي الفقهي للسلفية متعلق مبجموعـة مـن          : فاألول
 وجعلوها من اختيـارام،     ، قال ا احلنابلة قدميا     اليت ،األحكام الفقهية 

فصدرت إلينا على أا ضرب من التجديد للـدين وحماربـة للبـدع،      
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 وعدم جواز مس اللحيـة      ،)64(كالقول بوجوب النقاب على النساء    
 ووجوب اخلروج مـن     ،)65( مهما طالت  بشيء من القص والتهذيب   

ن القـول بالنـدب يف      ، وبطـال  الصالة بتسليمتني ال بتسليمة واحدة    
، وكذا القول بتكفري تـارك      ، كما هو عند املالكية وغريهم     )66(ذلك

 بالقنوت يف صالة    وتبديع القول ،  )67(الصالة بناء على ظواهر النصوص    
مع أن أصله ثابت    !  على املغاربة يف ذلك زمنا طويال      شنيعتالالصبح، و 

قطوع بـه،   يف السنة الصحيحة عند الشيخني وغريمها، بل هو متواتر م         

                                                 
 

موافقة اجلمهور يف استثناء الوجه      هي رواية عن أمحد، ومشهور مذهبه         64
والكفني من عورة املرأة، لكن متأخري احلنابلة أخذوا بالرواية األضعف فصارت           
تقليدا راسخا، كان سببا يف معارك علمية وقعت بني بعضهم وبني العالمة األلباين             

وهو كتاب فيه من قـوة      ". الرد املفحم : " ملا فند مذهبهم يف كتابه     - رمحه اهللا    -
 .ستدالل ما يدل على تعمق الشيخ يف الدراسات األصوليةاال

 الفقهاء األربعة على جواز قص ما زاد عن القبضة من اللحية؛ لآلثـار               65
األوىل عدم األخـذ منـها      : وقال أمحد . وغريهم على وجوبه  . الواردة يف ذلك  

فجعل املتأخرون من أتباعه اختياره هذا على الوجوب، فحرموا األخـذ           . مطلقا
وهو خمالف ملشهور فقهاء الصحابة، الذين هم أَقْعد بفهم السنة ممن           . ها مطلقا من

 .وسيأيت لذلك بيان بعد قليل حبول اهللا. جاء بعدهم من اخللف
 حلـديث   - رمحـه اهللا     - كان ذلك قبل أن يشتهر تصحيح األلبـاين           66

 .163: صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم. ن. التسليمة الواحدة
  .هو قول أمحد بن حنبل رمحه اهللا، واجلمهور على خالفه و 67



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

130

 صلى  –يف نسخه أو عدمه، ويف علة ترك رسول اهللا          هو  وإمنا اخلالف   
 كمـا   ؟أهو نسخ أم هو رد بيان عدم وجوبه        ، له –اهللا عليه وسلم    

هذا على سبيل املثـال، وإال      . إخل...)68(حدث يف صالة التراويح مثالً    
س هـذا   ، لي فالفروع احلنبلية املنقولة إلينا عرب الفكر السلفي كثرية جدا        

  .جمال تفصيلها
                                                 

 
 من بعده بني    - صلى اهللا عليه وسلم      - وقد اختلف أصحاب رسول اهللا       68

 ومضى على العمل به غري واحـد مـن          .القول بنسخه والقول ببقائه سنة جارية     
الصحابة بعد وفاته صلى اهللا عليه وسلم، منهم عمر بن اخلطاب، وعلي بـن أيب               

 -فعن أيب سلمة عن أيب هريـرة        .  وأبو هريرة رضوان اهللا عليهم أمجعني      طالب،
 - صلى اهللا عليـه وسـلم        –إين ألقربكم صالة برسول     : ( قال -رضي اهللا عنه    

وكان أبو هريرة يقنت يف الركعة اآلخرة من صالة العشاء اآلخرة وصالة الصبح،             
رواه أمحـد،   .)( الكفار ، فيدعو للمؤمنني ويلعن   "مسع اهللا ملن محده   "بعدما يقول   

إسـناده صـحيح علـى شـرط        : وقال الشيخ شعيب األرناؤوط   . وابن حبان 
 كما اختلفوا أهو قبل الركوع أم بعده؟ وثبتت السنة الصحيحة بذلك            ).الشيخني
وقد حكى اإلمام الشوكاين اخلالف يف القنوت على مخسة مذاهب، وسرد       . مجيعاً

وأَمـا  : (وقال يف نيل األوطار   . وعيتهأحاديث كل فريق مث رجح يف النهاية مشر       
فَعنـه  .) الْقُنوت قَبلَ الركُوع فَهو ثَاِبت ِعند النساِئي ِمن حِديِث أُبي بِن كَعـبٍ            

  هناُهللا ع ِضير) :           ـوِترولَ اللَِّه صلى اهللا عليه وسلم كَانَ يسـلَ    أَنَّ رقَب ـتقْنفَي
وصححه األلباين يف اإلرواء ويف تعليقه على       . ه النساِئي وابن ماجه   روا). الركُوِع

 األلباين أحاديث القنوت يف صالة الـصبح        وقد صحح . سنن ابن ماجه والنسائي   
 وعن عدد من الصحابة والتابعني استمراراً بعد        - صلى اهللا عليه وسلم      -عن النيب   
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بعض يف   -فقهية   أحكاما   ن منهم  املعاصري بعض جرخقد  وهذا،  
ـ    وقواعده هممذهب  على أصول  -  اجلديدة النوازل ل القـول   ، من مث

 من   على مطلق املنع    اعتماداً ! بشىت أنواعه  "الفتوغرايف"بتحرمي التصوير   
؛ ىل علل املنـع   ، دون النظر إ    مبفهومه القدمي الوارد يف احلديث     ،التصوير

 م ولعد  لوجود عدة فوارق بني األصل والفرع،      ؛ باطلةٍ ٍةسِيفوقعوا يف أقْ  
  ).69(حتقيق مناط النصوص مبا يناسب النازلة اجلديدة بصورة سليمة

                                                                                                   
 

إرواء . ن. دم النسخ، وبقاء مشروعيته   وفاته صلى اهللا عليه وسلم؛ مما يدل على ع        
  .166-2/160: الغليل

 
إمـا  :  كل األحاديث الواردة يف منع التصوير راجعة إىل إحدى علـتني            69

 -من مثل قوله    . املضاهاة وإما الوثنية، وإما مها معا؛ فتكون العلة مفردة ومركبة         
خـلَ علَـي    د: ( فيما ترويه عاشة رضي اهللا عنها قالت       -صلى اهللا عليه وسلم     

 ، وقَد سترت سهوةً ِلي ِبِقراٍم ِفيِه تماِثيـلُ        - صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم    -رسولُ اللَِّه   
    ههجنَ ولَوتو كَهته آها رقَالَ ،فَلَمةُ " : واِئشا عي!        مـواللَِّه ي دا ِعنذَاباِس عالن دأَش 

 –رِضي اللَّهم عنهـا      - هاعنو. متفق عليه !")  ِبخلِْق اللَّهِ  يضاهونَلَِّذين  الِْقيامِة ا 
)    اِويرصا تقَةً ِفيهرمن ترتا اشهولُ اللَِّه      ،أَنسا رآها رفَلَم -      ـلَّمسِه ولَيلَّى اللَّه عص
-     لْهخدي اِب فَلَملَى الْبع ؛قَام   فْترةَ   فَعاِهيِهِه الْكَرجِفي و، ولَ اللَّهِ   : فَقُلْتسا ري ! 

 : فَقَالَ رسولُ اللَِّه صلَّى اللَّه علَيِه وسلَّم       ؟ ماذَا أَذْنبت  ،أَتوب ِإلَى اللَِّه وِإلَى رسوِلهِ    
 فَقَالَ رسولُ اللَِّه    .ا وتوسدها  اشتريتها لَك ِلتقْعد علَيه    : قُلْت ؟ما بالُ هِذِه النمرقَةِ   

   لَّمسِه ولَيلَّى اللَّه عونَ      " :صذَّبعِة يامالِْقي موِر يوِذِه الصه ابحِإنَّ أَص،  مقَالُ لَهفَي : 
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بـدءا باإلمـام     - رمحهم اهللا    -وقد كثر النقل عن أئمة احلنابلة       
سالم ابن   اجلوزي، وابن قدامة املقدسي، وشيخ اإل      أمحد، مث اإلمام ابن   

تيمية، وتلميذه الرباين اإلمام ابن القيم، وانتهاًء بشيوخ العصر منـهم،           
كالعالمة ابن باز، والشيخ العثيمني رمحهمـا اهللا، وسـائر املنتـسبني            

 ألقام وكناهم علـى     وجرت. السعودية" ر العلماء هيئة كبا "ملؤسسة  
ري منـهم   ألسنة املنتسبني للتيار السلفي باملغرب؛ حىت رسخت لدى كث        

دون ذكر ماذا يقصدون ـذا اللقلـب؛        ") شيخ اإلسالم "قال  (عبارة  
! لظنهم أن املعين واضح؛ وظنهم أن شخصا واحدا هو من اشتهر بـه            

                                                                                                   
 

  ملَقْتا خوا ميقَالَ !"أَحالْ       " : و لُهخدلَا ت روالَِّذي ِفيِه الص تيلَاِئكَةُِإنَّ الْبمتفق !") م
  .عليه

وال شيء من ذلك متحقق يف نوازل التـصوير الفتـوغرايف ومـا شـاه،          
كالتصوير بالفيديو أو حنوه؛ ألن هذا إمنا هو نقْلٌ للصورة، ولـيس تـصويرا يف               

واألوىل أن تقاس الصور    . وإمنا التصوير ما كان فيه حماولة إبداع بشري       . احلقيقة
 جـل   -ملرآة؛ إذ كالمها يعكس الصور اليت خلقهـا اهللا          الفتوغرافية على صور ا   

وأما الوثنيـة فـال     .  على أصل خلقتها الفطرية، بال مضاهاة وال حتوير        -جاللُه  
عالقة هلا بالصورة من حيث هي صورة، ولكنها متعلقة باملعتقدات الفاسـدة أىن             

 واملـشكلة يف  . كانت، ولو تعلقت بشجر أو حجر، أو أي شيء مما ال روح له            
اية املطاف راجعة أساسا إىل قضية املصطلح؛ إذ ما كان ينبغي أن يسمى مثـل               

، بل كان أوىل أن يوضع له اسم غريه؛ ألن املصور إمنا هو اهللا جل               )تصويرا(هذا  
 .وهو اسم من األمساء احلسىن. جالله
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وهـو  .  رمحـه اهللا   وإمنا هم يقصدون شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة         
؛ احلنابلـة فقـط   متأخري  عند  اإلطالق إمنا هو    ، ولكن   )70(صحيح

أم يف املغرب املالكي،    إىل  ال ينتبهون   هم  لكنو! وجب التقييد ولذلك  
 عبـد   اإلمام ابن ك ! ذا اللقب   املغاربة هم أيضا عندهم من اشتهر      وأن

 .)هـ474: ت(اإلمام أيب الوليد الباجي   ، و )هـ463:ت(الرب األندلسي 
شـيخ اإلسـالم ابـن العـريب العلـوي          : اشتهر به من املتأخرين   مث  

  .ي، املتوىف يف القرن املاضالسجلماسي
أبـو  احملدث احلافظ    : قدميا وممن اشتهر ذا اللقب من غري املذهب      

 أبو إمساعيل  و ،)هـ450 :ت( الصابوين    بن عبد الرمحن   عثمان إمساعيل 

                                                 
 

تقـي  هو شيخ اإلسالم حبق، العامل ادد، والفقيه اتهد، العابد الزاهد،            70
 الدمشقي،  السالم بن عبداهللا احلراين    احلليم بن عبد   أمحد بن عبد  أبو العباس   الدين  

امتحن ! قَدس اهللا ِسره، ونور قربه    . هـ728: املشهور بابن تيمية، واملتوىف سنة    
وابتلي، فسجن عدة مرات؛ بتحريض من جهلة الطرقية، وبعض علماء الـسوء،            

مث كفَّر كل من أطلق عليـه لقـب         ! عدواناحىت إن أحدهم باء بتكفريه ظلما و      
وقـد أورد صـاحب     ! وهذا من أعظم الباطل والبـهتان     ! كذا"! شيخ اإلسالم "
 الشمس بن ناصـر     ،مام حافظ الشام  للشيخ اإل عنوان مصنٍف   " كشف الظنون "

الرد الوافر  : ( هـ، يبطل فيه تلك الدعوى، وهو كتاب       842:  املتوىف سنة  ،الدين
ما صرح  ؛ عندما   ) كافر "شيخ اإلسالم "بن تيمية   اطلق على   أن  ن م أعلى من زعم    

كشف الظنون حلاجي   . ن.  املشهورة  يف مسألة الطالق   ، يف جملسه  أحدهمبذلك  
  .1/838: خليفة
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وسراج  ،)هـ481 :ت(عبد اهللا بن حممد األنصاري اهلروي احلنبلي        
حيىي شرف الدين   القاضي  و ،)هـ805: ت: (ين الشافعي الدين البلقي 
 زكريـا بـن     القاضي أبو حيىي   و ،)هـ871(الشافعي  اوي  املنبن حممد   

 وأما  .وغريهم كثري  ،)هـ928: ت(الشافعي  املصري  حممد األنصاري   
ِصمن وبه يفف غري اشتهار فأكثر من أن ي حىص.  

 وذلك  الدولة العثمانية بتركيا أيضا كانت تعتمد هذا اللقب؛       كما  
ـ      اسطنبول، على غرار    يف" دار احلكمة "لتمييز منصب رئيس العلماء ب

 شيخ  :ومن أشهر شيوخ اإلسالم بالدولة العثمانية     . مبصر" شيخ األزهر "
  .اإلسالم العالمة مصطفى صربي رمحه اهللا

دون !) قال إمام أهل السنة واجلماعـة     : (وغري ما مرة مسعت قوهلم    
تعيني املعين؛ لظنهم أمنا هو شخص واحد أيضا من اتصف ذا الوصف            

) هـ241: ت(ون به اإلمام أمحد بن حنبل     وإمنا يقصد ! من دون العاملني  
 وقد عاش قبله بأكثر     –) هـ179:ت(وكأنَّ مالكا بن أنس   . رمحه اهللا 

أو كأنه كان إمام    !  مل يكن كذلك   -من قرن ونصف القرن من الزمان       
وقد عِلم تارخييا أن مالكـا      !" أهل السنة واجلماعة  "طائفة أخرى، غري    

 -االجتمـاعي    على املستوى املـذهيب      -ألول  رمحه اهللا هو املؤسس ا    
كل األئمة األربعة هـم     و! فقهاً وعقيدةً " السنة واجلماعة أهل  "ملدرسة  

" رفع املالم عن األئمة األعالم    "، وما كتاب    "أهل السنة واجلماعة  "أئمة  
لي املدسوس يف الفكر الـسلفي  ولكن اهلوى احلنب! مية عنا ببعيد  البن تي 

لوصف على اإلمام أمحد رمحه اهللا، ومعلوم ما يف         الوافد، قد قصر ذلك ا    
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فردد بعـض   ! ذلك من التقوية آلراء احلنابلة الفقهية إذا اختلف الناس        
      املة ملصادر التمويل يف    املغاربة ذلك؛ بسبب اجلهل حينا، وبسبب ا

  )71!(كل ذلك والقوم يدعون حماربة املذهبية. اخلليج أحيانا أخرى
وصارت !  الفقهية املالكية باجلملة وبال متييز      بدعِت اخلالصات  وقد

أقوال املغاربة باطلة حىت يثبت بصحتها الدليل؛ بينمـا أقـواهلم هـم             
  !صحيحة حىت يثبت ببطالا الدليل

ومن أغرب األشياء اليت صادفتها أكثر من مرة يف بعض مصنفام           
د  يعزون احلديث إىل مسند أمح     - مثال   -عند خترجيهم لألحاديث أم     

 مث إىل صحيح البخاري أو مسلم أو مها معا، مث           - إن كان يف املسند      -
إىل كتب السنن األربعة مثال، ويكون احلديث املقـصود بـالتخريج           

     اِلكإىل إخراجه يف املوطأ، ولكنـهم       - رمحه اهللا    -والتوثيق قد سبق م 
كان فإن  ! واألمر يتكرر يف غري ما مصنف ورسالة      ! يغِفلُونَ ذلك إغفاالً  

. القصد االقتصار على املصادر الصحاح فالعزو إىل البخـاري كـافٍ          
وأما إن كـان القـصد الترتيـب        ! واملوطأ أصح من املسند باإلمجاع    

فلـم يبـق إذن إال التـأثر        . التارخيي للمصادر فاملوطأ أقدم من املسند     
  .الالشعوري أو الشعوري بالنـزعة احلنبلية

هجي، وذلك هو املـسمى عنـد       هو التجلي األصويل املن   : والثاين
وهو من أدق األمور املذهبية . "االجتهاد يف إطار املذهب"ـاألصوليني ب 

                                                 
 

  ).مفهوم العاِلمية: (  قد بينا بطالن ذلك مبا فيه الكفاية يف كتابنا71
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وهذا . حيث ال يستطيع اكتشافها إال أهل االختصاص من أهل العلم         
ينسحب على كثري من الفتاوى املعاصرة اليت قال ا بعـض علمـاء             

 مع  ،ات العلمية وقد ذكرت غري ما مرة عند بعض احلوار       . التيار السلفي 
 ، إمنا هي خترجية حنبليـة     ، أن هذه املسألة أو تلك     ،بعض إخواننا منهم  

وليست نصا من الكتاب والسنة، بل هي ضرب مـن الفهـم هلمـا؛              
فَيعترض علينا بأن القائل ا إمنا هو فالن أو عالن من مشاهري العلماء،             

ا؛ بدعوى أنـه    وهو عندهم ليس متمذهبا أصال، ال باحلنبلية وال بغريه        
 أكرب اجلهـل    وهذا من . خالف أمحد بن حنبل رمحه اهللا يف كذا وكذا        

 الدعوى باطلة علميا وواقعيا؛ ألن املذهبية ليـست         ذه ه فإن! وأعظمه
بالضرورة تقليدا إلمام املذهب يف الفروع، بل قد تكون جمرد تقليد له            

 يف إطار   االجتهاد"وهذا هو   . يف األصول، مع إمكان خمالفته يف الفروع      
" اتهد املطلـق  "وأما اتهد يف األصول والفروع معا فهو        ". املذهب
وترتيبـا   وهو الذي اختذ لنفسه منهجا أصوليا غـري مـسبوق،         . حقا

بل هو يف تـاريخ األمـة       ! وهو من الندرة مبكان   . استدالليا خاصا به  
  .أرباب املذاهب البائدة والباقيةوهم !  صنف معدود

 اإلمام األعظم أبا حنيفة     ف وحممد بن احلسن   أبو يوس وقد خالف   
وكـذلك  . النعمان، ومع ذلك صنفهما العلماء ضمن طبقات احلنفية       

 وابـن   ،مام ابن القاسم، وابن وهـب، وسـحنون       كان األمر مع اإل   
 كلهم خالف اإلمام مالكا، وهم مع ذلك من رواد املذهب           املاجشون،
ستنباطات خالفوا فيهـا    وقد تفرد علماء املغرب واألندلس با     . املالكي
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اإلمام مالكا، من أمثال اإلمام ابن عبد الرب، وابن رشـد اجلـد، وأيب       
الوليد الباجي، وأيب بكر بن العريب املعافري، وأيب عبد اهللا القـرطيب،            

واإلمام أيب إسحاق الشاطيب، وغريهم كثري، حىت اشـتهرت مقولـةٌ           
 واألندلسي، وهـي    أندلسية جرت جمرى املثل يف الفقه املالكي املغريب       

ورغم ذلك كله كانوا محاة املـذهب       !) لَسنا مماِليك ِلماِلكٍ  : (قوهلم
وقد واجه اإلمام أبـو الوليـد البـاجي         . املالكي وجمدديه عرب التاريخ   
 مواجهة شـديدة؛    - رمحهما اهللا تعاىل     -معاصره ابن حزم الظاهري     

اتهـدين ال مـن     دفاعا عن املذهب املالكي، مع أن الباجي يعترب من          
" مالكيتـه "وما أنكر أحد من هؤالء وأولئك       . املقلدين احلرفيني ملالك  

  !قط، وال تنكَّر هلا
وكذلك كان شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رمحـة اهللا            
عليهما، وكثري من علماء العصر، كالعالمة ابن باز، والشيخ العثيمني،          

هـم  . ، وغريهم من فضالء اددين    )72(والعالمة ناصر الدين األلباين   

                                                 
 

 رمحه اهللا   -باين    بعضهم ال يقبل أن نصنف العالمة حممد ناصر الدين األل           72
 ضمن حنابلة العصر؛ وذلك بسبب ما صـار للمذهبيـة يف            -وأجزل له املثوبة    

 - باملعىن األصويل    –وليس األمر كذلك، وإمنا املذهبية      ! أذهام من معىن قدحي   
ال تعدو أن تكون عبارة عن منهجية يف الفقه عن اهللا ورسوله، وما دون ذلك فهو      

الشيخ العثـيمني،   :  حنابلة العصر إىل قليب اثنني     ويشهد اهللا أن من أحب    ! فوضى
فأما األول فقد رأيته يف مكة باملسجد احلـرام         . والشيخ األلباين رمحة اهللا عليهما    
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وهو يدرس، وقد كان شيخا فقيها حقا، ربانيا مربيا، حمبوبا لدى العامة واخلاصة،         
  .لطيف املعشر رقيق القلب، حكيما

 فقد كان رجالً    - رمحه اهللا    -د ناصر الدين األلباين     وأما الشيخ العالمة حمم   
وأحسب أنه مر يف حياته بثالثة أطوار، كمـا قـرأت يف            ! يف أمٍة، وأمةً يف رجل    

فبعدما برز يف العلم، كان     . سريته الذاتية واستنبطت من تطور منهجيته يف الفتوى       
 -فقد أجنز !  احلديثيف" أمري املؤمنني "حمدثا متينا، مث صار جمتهدا يف احلديث، بل         

قـد  !  من التحقيقات والدراسات احلديثية ما ينوء به جيل من العلماء          -رمحه اهللا   
مث صار بعـد    . بارك اهللا له يف علمه ويف وقته ويف عمره؛ فكان ما كان من أمره             

فقد اشتغل مبنهج حنبلي يف الفهم لألدلة،       ! ذلك فقيها مكينا، بل جمتهدا يف الفقه      
 واالستدالل، لكن بروح استقاللية نادرة، فكان بذلك جمتهدا يف          وترتيب احلجاج 

إطار املذهب؛ ولذلك رمبا خالف اإلمام أمحد بن حنبل يف بعض املسائل، علـى              
عادة اتهدين من أتباع املذاهب، كابن تيمية عندهم مثال، وكأيب الوليد الباجي            

  .وأيب بكر بن العريب عندنا
 كاد أن يكون مالكيا؛ لقولـه بالعمـل، ال          والعجيب أنه يف بعض األحيان    

، ولكنه كان يلحظ عمل الصحابة والتابعني، خاصة يف         "عمل أهل املدينة  "أقصد  
السنن ذوات اهليآت، ويعتمده يف االستدالل والترجيح، ويقيـد بـه مطلقـات             

، وقولـه   "إعفاء اللحى "و" قص الشارب "األحاديث، كما يف فهمه اخلاص ملعىن       
اب على النساء، وعدم وضع اليمىن على اليسرى يف الصالة بعد           بعدم وجوب النق  

كل ذلك بناء على تقييد مطلقات األحاديث مبا جرى عليه العمل لدى            . الركوع
وله فتاوى أخرى عجيبة اعتمد فيها إضـافة إىل النـصوص           . الصحابة والتابعني 

مصار الكبار  الشرعية ما عمل به السلف الصاحل يف املسألة، وكذا أقوال فقهاء األ           
وقد كان من قبلُ مييـل إىل األخـذ         . وذلك هو الفقه حقا   . من األربعة وغربهم  
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جمتهدون حقيقة، ولكن يف إطار املذهب احلنبلي، أي باستعمال أصوله          
. وال يعيب ذلك أحداً منهم أبداً     . وقواعده يف االستنباط واالستدالل   

ومن هنا؛ فكثريا ما يفيت أحدهم حبكم ما، يف أمر حادث جديد مـن              
مبعىن أا خمرجة على أصـول      نوازل العصر؛ فنقول هذه فتوى حنبلية،       

                                                                                                   
 

بظواهر النصوص يف األوامر والنواهي مطلقا، وال ميل إىل ختصيص وال تقييـد إال              
وبذلك أزعم أن العالمة األلبـاين      . قليال، على عادة فقهاء احلنابلة يف هذا الشأن       

  .حقيقة يف هذا العصررمحه اهللا كان من اددين 
إال أن املالمة اليت حلقته من بعض اجلهات راجعة يف احلقيقـة إىل مـشاكل               

 -ورمبا استمعت إليه أحيانـا      ! صدرت من بعض أتباعه املدسوسني على مدرسته      
 كيف حياول بعض طالبه أن يورطه       -كما يف بعض األشرطة املسجلة من دروسه        

رمحه اهللا ذلك بذكائه؛ فريد على الـسائل        يف أجوبة تثري الفنت؛ فيكتشف الشيخ       
وغري ما  . مؤدبا إياه بعبارات شديدة، قبل أن يفصل يف اإلجابة على ميزان حكيم           

مرة ذُِكر يف جملسه بعض العلماء من خمالفيه بالسوء؛ فيغضب لذلك ويرد على من              
واْ قَواِمني ِللّـِه شـهداَء      يا أَيها الَِّذين آمنواْ كُون    : (باء بتلك الغيبة بقول اهللا تعاىل     

اعِدلُواْ هو أَقْرب ِللتقْوى واتقُواْ     . ِبالِْقسِط والَ يجِرمنكُم شنآنُ قَوٍم علَى أَالَّ تعِدلُواْ       
وفرق كبري بـني مدرسـته الـسلفية        )! 8:املائدة)(اللّه ِإنَّ اللّه خِبري ِبما تعملُونَ     

، أو  "سـلفية شـكالنية   "وبني ما تفرع عنها من مدارس، احنرفت إىل         املعتدلة،  
وقد عِلم يف كتاب اهللا     . وتلك قضية أخرى  "! خمابراتية"، أو   "قتالية"، أو   "ِسباِبيٍة"
فتقبله اهللا يف الصاحلني املصلحني، وغفر لنـا ولـه          )! أالَّ تِزر واِزرةٌ ِوزر أُخرى    (

  .آمني. أمجعني
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كما نقرأ لبعضهم فتاوى خمرجة على أصـول أيب حنيفـة،           . املذهب
  .ككثري من فتاوى العالمة يوسف القرضاوي مثالً

وكان حريا مبن تأثروا بالدعوة السلفية من املغاربة أن ينتبـهوا إىل            
األقوال احلنبليـة نقـال     كثريا من   بل نقلوا   .  مل يفعلوا  ملكنه. هذا كله 

ال أا ضرب من الفقه للكتـاب       ! حرفيا، على أا هي الكتاب والسنة     
سواء يف ذلك ما هو حنبلي حمض، أو ما هو مخـرج علـى              . والسنة

فاصطدموا مبا جرى عليه العمل مـن الفقـه املـالكي           . قواعد احلنابلة 
  !وتكسرت تيارام على صخرة اجلهل باالختالف املذهيب. املغريب

  .واهللا وحده املستعان. وفق من وفقه اهللاذلك، وإمنا امل
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األخطاء املنهجية للتيار السلفي يف : الفصل الثالث
  تدبري الشأن الدعوي باملغرب

  
 وقـوع التيـار      مذهبية، من إشكاالت بيانه  قد ترتب عما سبق      ل

 احلنبلي  ، متفرعة عن استصنامه   باملغرب يف عدة أخطاء منهجية    السلفي  
  هي كمـا   ، فرعية  ومضمونا، نوجزها يف مخسة أخطاء     شرقي شكال امل
  :يلي

اختالل اإلعراض عن املذهب املالكي و    :   اخلطأ املنهجي األول    -
  ميزان األولويات

أن يدرسـوا تـاريخ     السلفي باملغرب    التيار   لقد كان حريا برواد   
فللمالكية أيضا سـلفيتهم لـو      .  لتأصيل مقوالم فيه   ؛املذهب املالكي 
فقد اشتهر منهم اإلمام ابن عبد الرب، وابـن أيب زيـد            ! كانوا يعلمون 

القريواين، واإلمام أبو إسحاق الشاطيب، واإلمام أمحد زروق الفاسـي،          
فهؤالء من أبرز فقهاء املالكية الذين اشتهروا مبحاربـة         . وغريهم كثري 

البدع يف العقائد والعبادات والتصوف، لكن دون النقض ملذهبيتـهم          
تنكر لتصوفهم السين، متاما كما صنع اإلمام ابن القـيم          املالكية، وال ال  

رمحه اهللا يف احلفاظ على حنبليته االجتهادية، وتصوفه السين األصـيل           
  !معاً
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لكن إخواننا باملغرب مل يستطيعوا التخلص من تقليـد املذهبيـة           
 فقد كانت مدارسـهم     !احلنبلية حىت على املستوى املدرسي البسيط     

" زاد املـستقنع  "ه على اخلالصة احلنبلية املشهورة      العتيقة تركز يف الفق   
رسـالة  "أو  " خمتصر خليل : "وشروحه، بدل اخلالصة املدرسية املالكية    

البن جزي  " القوانني الفقهية "، وشروحهما، أو    "ابن أيب زيد القريواين   
مث اإلحالة يف الفتوى العامة علـى املـصادر احلنبليـة           . الغرناطي مثال 

ن قدامة، مع وجود األمهات املالكية اليت تبز كتاب         الب" املغين"ككتاب  
لشيخ " االستذكار"مادةً ومنهجاً، وحجةً واستدالالً، ككتاب      " املغين"

ـ 463:ت( اإلسالم حافظ املغرب اإلمام ابن عبد الرب األندلسي        ، )هـ
  زيـد البن أيب" النوادر والزيادات"له أيضا، وكتاب " التمهيد"وكتاب  
للقاضـي عبـد الوهـاب      " املعونة"، وكتاب   )هـ386:ت( القريواين
: ت( أليب الوليد البـاجي   " املنتقَى"، وكتاب   )هـ422:ت( البغدادي

ـ 520:ت( البن رشـد اجلـد    " البيان والتحصيل "، و )هـ474 ، )هـ
" مشارق األنوار على صحاح اآلثار    "له أيضا، و  " املقدمات املمهدات "و

عارضـة  "و" نأحكام القـرآ  "، و )هـ544:ت( للقاضي عياض السبيت  
 ، كلها أليب بكر بن العـريب املعـافري        "القبس"، وكتاب   "األحوذي

 أليب عبـد اهللا القـرطيب     " اجلامع ألحكام القـرآن   "، و )هـ543:ت(
ـ 684:ت( لإلمام القـرايف  " الذخرية"، مث   )هـ668:ت( . إخل)... هـ

فاملكتبة املالكية هي من السعة والضخامة والشمول؛ حبيث ال تستوعبها          
ولكن اهلـوى املـذهيب الالشـعوري       .  وال حتصرها األقطار   األعمار،
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استوطن قلوب كثري من دعاة السلفية احلنبلية فصعب عليهم الرجوع          
  .إىل تراثهم اخلاص

والتنافس بني املشرق واملغرب قدمي، فَِمن قَبلُ كَتب أحد املشارقة          
 للقاضي عياض السبيت، فيه شيء    " مشارق األنوار "تقريظا على كتاب    

  :من التعريض باملغاربة، وهو قوله
  ! فيا عجباً كَونُ الْمشاِرِق ِبالْغرِب***مشاِرق أنواٍر تبدت ِبمغِرٍب 

 تعجب صاحِبه من صدور العلم عن       - رمحه اهللا    -فلم يقبل القاضي    
  :املغاربة؛ فرد عليه ببيت معاِرٍض له قال فيه

  ! وإالَّ فَالَ فَضلٌ ِلترٍب علَى ترِب*** إالَّ ِرجالُها وما شرف األوطَانَ
 إنشاد اإلمام ابن حـزم الظـاهري        - لدى املغاربة    -ومشهور جدا   

  :األندلسي
أنا الشمسيف ج ووِملُ العِن مةٌري   ***ِكلَ ونع يِبـي طْلَِعيأَنَّ م 

الغرب!  
لَووي ِمِن أنناِباِن ج لشاِل طَِقرلَ*** ع جعلَد ى ما ضِماع ِركْ ِذني 

النهب!  
وشهد اهللا أننا ال نقول هذا تعصبا للمغاربة، وال للفقه املـالكي،            
ولكنا نقوله بيانا للحق وترجيحا للحكمة، ولوجوب مناسبة الزمـان          
 واملكان واإلنسان والبيئة، يف الدعوة إىل اهللا، إحيـاًء للـسنن وإماتـة          

  .للبدع
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مث كان أَولَى مبن تصدى لتجديد العلم باملغرب صادقا؛ أن يبـدأ            
 رضي اهللا عنهما    -بصغار العلم قبل كباره، كما رِوي عن ابن عباس          

فيؤسس التعلم على املذهب املالكي أوالً،      ). 73( يف صحيح البخاري   -
ملطلق، مث يرتقي به إىل حماولة االجتهاد يف إطاره، مث إىل رتبة االجتهاد ا            

دون التعرض ملذهب العامة مما جرى به العمل من مذهبهم؛ ملا فيه من             
  !الفنت ما اهللا به عليم

دون . ت العلمية التأصـيلية   مث كان أوىل م أن يتجردوا للدراسا      
 وأن  !االستغراق يف القيل والقال، وسهر الليايل يف اغتيـاب الرجـال          

كتب الفقه املـالكي،    يتفرغوا خلدمة الكتاب والسنة من خالل تأصيل        
داللةً واستدالالً، وتصفيته مما علق به يف عصور االحنطاط من البـدع،            
كما حصل لغريه من سائر املذاهب الفقهية بال استثناء؛ بسبب فـشو            

وأن يـشتغلوا بـرد كـل متونـه     . اجلهل وسيطرة التقليد على العباد  
سـتنباطية،  ومنظوماته إىل أصلها من الكتاب والسنة، وبيان طرائقها اال        

 علـى   - من الناحية املنهجية خاصة      -ومآخذها االستداللية، وبنائها    
. األصول والقواعد اليت قال ا مالك رمحه اهللا، وجعلَها أساس مذهبه          

 بتلك  –وال مينع ذلك أبداً من رد بعض األقوال وإبطال بعض األحكام            
وأوىل، لكـن    مما تبني أن غريه أرجح منه        -القواعد واألصول نفسها    

على علم وبصرية، كما صنع من قبلُ أئمة املذهب الكبار، من أمثـال             
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. اإلمام ابن عبد الرب، وابن رشد اجلد، وأيب بكر بن العريب، وغريهـم            
وما عاب أحد من أهل العلم عليهم صنيعهم، بل اختذوهم أئمة هلم،            

وصاروا م مقتدين، وباجتهادهم متعبدين؛ ِلما تـواتر مـن تفـوق            
  .علمهم، وخالص نصحهم، وصفاء صدقهم، وبالغ حكمتهم

 بتربية جيل   - لو كانوا عقالء     –مث االشتغال من خالل ذلك كله       
من العلماء اتهدين، واحلكماء الربانيني، لتأسـيس ـضة علميـة           

  .إصالحية باملغرب؛ إذ بغري ذلك ال يكون هلم وال للدين شان
قد فقدت   -عد هذا وذاك       ب –باملغرب  إن احلركة السلفية    هذا، و 

 بـسبب اضـطراب ميـزان       ؛نصرة الناس يف اال الدعوي الصرف     
 خماطبـة    عنـد  "التواصـل "، واجلهل الفظيع بفن     األولويات الدعوية 

وذلك بالتركيز على املفاسد اجلزئية اخلالفية، وإمهال املفاسد        ؛  اجلمهور
وية، وطبيعـة   وعدم مراعاة حاجة البيئة الدع    ! الكلية اإلمجاعية القطعية  

مشكالا، بل إن أغلبهم ينقل إلينا معارك ليست واقعة ببالدنا أصـال،     
أو رمبا حنن نعاين ما هو أعظم منها، فال ينتبهون إىل االختالف البيئي،             
وينخرطون يف إيقاظ فنت ومشاكل هي عندنا حبكم امليتة؛ فيفـسدون           

 !وال يصلحون، ويدمرون وال يعمرون
  جفَع بجعأمر من يشعل نريان معارك كالمية حول قضايا         وإنْ ت ب

، يف بيئة مات فيها     "اإلثبات والتعطيل أو التأويل   "، و "الذات والصفات "
ومن أغـرب الغرائـب     ! أو رمبا مات التدين ذاته    ! علم الكالم أصال  

وأكلح الطامات أن يثار مثل ذلك يف أروبا، بني شباب أضاعوا ديـن             
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اليات اإلسالمية هناك، وكذا بني قـوم       آبائهم وأجدادهم من أبناء اجل    
وما كان أحـوج هـؤالء      ! حديثي العهد بالكفر من املسلمني اجلدد     

لئـك  وولكن العمى املنـهجي جيعـل أ      ! وأولئك إىل التلطف والتألف   
! مصرين على البدء مبا حقه التأخري، أو رمبا حقه اإللغاء كلية          " الدعاة"

  !وال أكثرفيكونون بذلك جمرد موقظني للفنت ال أقل 
ومن االختالل املنهجي أيضا الغلو يف حماربة البدع، وعدم التمييـز           

، على ما قرره العلمـاء يف       "البدع اإلضافية "وبني  " البدع احلقيقية "بني  
مث بني ). 74(هذا الشأن ورتبوه، من أمثال أيب إسحاق الشاطيب رمحه اهللا

ـ     . بدع العقائد وبني بدع العبادات      يف  عبـادة ه  وبني ما الشأن فيه أن
 تعليمية، كقراءة احلـزب القـرآين     الوسيلة   مساق ال   لكنه سيق  ؛األصل

ل أداء األذكار والدعوات، وبني ما هو عبادة حمـضة   اشكأ و باملساجد،
 كحقائق اإلميان الكربى من إخـالص الـدين، وأداء          ،مقصداً وغايةً 

عـدم مراعـاة    فمن اخلطأ   . صلوات، خشوعها وركوعها وسجودها   ال
، وما ينبغي اخلـتم بـه،        كله  فيما ينبغي البدء به من ذلك      األولويات

  !وتقديس االجتهادات احلنبلية يف ذلك كله
مـع بعـض    ا  نعمج  يف جملسٍ  ، من بعضهم  ومن أغرب ما شهدته   

  الفكر والثقافة،  برغت م !ريينكِّ من أشهر الس    وقد كان أحدهم   ،املثقفني
أبعه إىل رب   منيبا تاب ف ،له اهللا برمحته   مث مش  ! ما يكون عن الدين وأهله     د! 
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 والتـزام    الـصلوات  أداءشرع يف   و ، هجرانا تاما  هجر حياته األوىل  و
رجال الدعوة  "إخواننا من   بعض   على يد كان    ذلك ولكن. األوقات
أحـد  به  لما تكلم صاحبنا يف الس صادف أن كان         ف ،)75("والتبليغ

  وقد انعقدت عبـسةُ    زا،ئ مشم ؛ فأعرض عنه  املتأثرين بالسلفية احلنبلية  

                                                 
 

رمبا شاب منهجها الدعوي شيٌء     " الدعوة والتبليغ " وإين ألعلم أن مجاعة       75
من االختالل؛ بسبب إسناد بعض املهام الدعوية للعوام، والغلو أحيانا يف متجيـد             

 رفع بعـضها إىل مرتبـة الوجـوب         الوسائل الدعوية املستعملة عندهم؛ لدرجة    
ويف عدم احترام ميزان األولويـات      ! الشرعي، فيقعون بذلك يف إلزام ما ال يلزم       

 أا ظُِلمت   - مع ذلك    –إال أنين أشهد    . الشرعية يف حياة األشخاص، وحنو ذلك     
من لدن التيارات السلفية ظلما كبريا، فقد خبسوها حقها؛ إذ جردوها من كـل              

وإننا لنشهد  ! وصاروا جتاهها إىل غلو مضاد    !  يعترفوا هلا بأي فضيلة    حساناا، ومل 
أا قد أفادت املغرب كثريا؛ بنشر اخلري والصالح زمنا ليس باليسري، خاصـة يف              
البوادي، ويف بعض املناطق النائية، مما مل تستطع ال السلفية وال احلركة اإلسالمية             

قتحمت اخلمارات واملالهـي بـدعوا      وأما يف املدن فقد ا    . احلديثة الوصول إليه  
 وهي ال تواجـه أحـدا إال        !احلكيمة، متحملة كل أنواع األذى النفسي واملادي      

وقلما وِجدت يف العامل اإلسالمي مجاعـةٌ       . بالكلمة الطيبة، وبالصرب على األذى    
دعوية بلغت مبلغها من حيث أخالق احللم والصرب والتضحية العجيبة، لوال بعض            

وكان األوىل باملصلحني السلفيني مواجهـة      . ذي خالط أقواهلم وأفعاهلم   اجلهل ال 
مجاعة التبليغ بالنقد البناء، معترفني ألصحاا مبا أجنزوا من خري، وناصحني هلـم             

وإمنـا  . وكُلٌّ ميسر ملا خِلق له    . وإمنا العصمة لألنبياء وحدهم   . فيما أخطؤوا فيه  
  .املوفق من وفقه اهللا
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التائـب  قد كـان     و !الشديد إزاء صنعه   باحلرج    حىت شعرت  !وجهه
 !التـأليف التلطف و االحتضان و اجلديد أشد ما يكون يف حاجة إىل        

 مع   تكلمت مث! خاصة وأن زمالءه القدامى قد أشعلوا نار احلرب ضده        
  :ائال لهق ،بنوع من اللوم والعتاب الرقيق – بعد ذلك –صاحيب 
   قد صلح حاله؟ أن صاحبناأال ترى -
 )!كذا (..!ولكن املنهج فاسد:  بسرعةأجابينف -

  ..! واهللا املستعان!ي هلذا أشد مما وجدت من عبستهوكان أمل
 ؛فسوق وعصيان أقرب إىل الكفر      بني  يسوي فأي منهج هذا الذي   

 هذه املوازين لفـي     ؟ تاهللا إن  ٍنخدبعض   هاب رمبا ش   وإميان وبني صالح 
  !ل مبنيضال

ن اجلهل بالبيئة وحاجاا مثال أن تقَام الدنيا وتقْعد؛ حربـاً           وإنه مل 
 !ال سلطان هلم عليه وال على الناس      يف وقت   " قرآنحزب ال "على قراءة   
وإمنا النتيجة .  وتدبراً، تالوةًليسلكوهم يف األحسن واألصلحوال إمكان   

 هـي   ؛ان مثل هـذا   ، ويف زم   يف بلد مثل هذا    ،الطبيعية لعمل مثل هذا   
شـتغال بـه    واإلسهام يف تضييق دائرة اال    ! جب القرآن على الناس   ح
 لكانوا هم أول من      ولو علموا طبيعة الظروف احمليطة م      !قبال عليه واإل
قد جترد  !  جيل مغرب العقل مفتون الوجدان     ا نبت فيه  ظروف! يقرؤه

ه مـن   منه تيار يناضل من أجل حذف القرآن كله من البالد، وانتزاع          
! ورحم اهللا ابن تيمية، فقد دبج كالما أغلى من الذهب         ! قلوب العباد 

يف سياق وضع موازين املصاحل واملفاسد، يف فقه األمر باملعروف والنهي           
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فيما إذا تعارضـت املـصاحل      : "القاعدة العامة (يف  عن املنكر، فقال    
واملفاسد، واحلسنات والسيئات، أو تزامحت؛ فإنـه جيـب تـرجيح           

وعلى هذا إذا كان الشخص أو الطائفة جـامعني         " (...)  منها الراجح
بني معروف ومنكر، حبيث ال يفرقون بينهما، بل إما أن يفعلومها مجيعا            
أو يتركومها مجيعا؛ مل جيز أن يؤمروا مبعروف، وال أن ينهوا عن منكر،             

 ظَرنِبِه وإن استلزم ما هو         : بل ي رأم أكثر دونه مـن    فإن كان املعروف 
بل يكون  . ومل ينه عن منكٍر يستلزم تفويت معروٍف أعظم منه        . املنكر

والـسعي ىف زوال طاعتـه      ! النهي حينئذ من باب الصد عن سبيل اهللا       
  !وزوال فعل احلسنات! وطاعة رسوله

وإن كان املنكر أغلب نهى عنه وإن استلزم فوات ما هو دونه من             
 املعروف املستلزم للمنكر الزائد عليه أَمراً       ويكون األمر بذلك  . املعروف
وإن تكافأ املعـروف واملنكـر      ! وسعيا ىف معصية اهللا ورسوله    ! ِبمنكٍَر

فتارةً يصلح األمر، وتارةً يصلح     . املتالزمان، مل يؤمر ما ومل ينه عنهما      
ـ             ر النهي، وتارةً ال يصلح ال أمر وال ي، حيث كان املعروف واملنك

 )76.)(وذلك ىف األمور املعينِة الواقعِة. متالزمني
 ال   يف هذه الظروف   وبالقطع، فإن النهي عن قراءة احلزب القرآين      

وال ينـتج عنـه إال      ! يؤدي إال إىل اخلسائر الكربى يف الدين والدعوة       
املفاسد اليت تربو بكثري على مصاحل إحياء سنن التالوة الـسنية، كمـا             
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مـع  !  وصحبه - صلى اهللا عليه وسلم      -ل اهللا   كانت على عهد رسو   
، وإمنا هـو     من الناحية الواقعية   أن إحياء السنن بنازلتنا هذه غري ممنوع      

 ل ا املغاربـة منـذ     السكوت على طريقة تعليمية، عم    ب فقط مشروط 
؛ دف تعليم العامة القرآن، وإمساعه ملن ال قدرة له على مساعـه             القدمي

 !جة إليها اليوم آكد وأشد لو كانوا يبـصرون        واحلا. إال ذه الوسيلة  
احلـضارية    اليوم حامية الوطيس حول اهلويـة      واملعركة اإليديولوجية 

وشهد اهللا، ما   . ومعلوم أنه ال مشاحة يف الوسائل التعليمية       !للوطن كله 
رأيت غلوا يف اإلصالح الدعوي ببالد املغرب، مثل إصرار بعضهم على           

  وأضراب ذلك من الوسـائل     ، قراءة القرآن  حماربة الطريقة اجلماعية يف   
  ! وتعليماًاليت جرى ا العمل تربيةً

كثري من متزعمي التيار    دى  نعم، لقد اختل ميزان األولويات فعال ل      
السلفي باملغرب؛ فدخلوا يف معارك ومهية مع خصوم ومهيني، وتركوا          

 إن املشكالت . العدو احلقيقي يعيث يف األرض فسادا وهم ال يشعرون        
ـ  ،ري مـا يتومهـون     وغ ،لدعوية للبلد هي غري ما يتصورن     ا ري مـا    وغ

 املغاربـة    هي بالنسبة لواقع   ،اركيستوردون من املشرق من قضايا ومع     
رب يعـاين   املغ!  معاركنا شيء آخر متاما    !ترف زائد لو كانوا يبصرون    

وطـأة  ومـن     اإلسـالمية،  األخالقأصول  اهتزاز منظومة القيم و   من  
  ومن ارجتاج اإلميان لـدى     ،)77(كما فصلناه قبل  " الفجور السياسي "

                                                 
 

 ".الفجور السياسي: " يف كتابنا 77
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املناقضة للدين  " األخرى"  اإليديولوجيات  ومن  العامة واخلاصة،  بعض
واملذهبيات املخالفة لثوابـت     ، ومن تسرب الطائفيات    وشريعةً عقيدةً

، وايـار   "التعليم الشرعي " ومن تدهور    !الوطن الدينية أصوال وفروعا   
، طراب املناهج التربوية الرمسية والـشعبية      ومن اض  !منظومة التعليم كله  

     ومن اجلهل العام مبا ال يسع من املعلـوم مـن الـدين        ،ه جهلُ  املسلم 
وكل هذه القـضايا    .  الكربى صول العبادات  مما تقوم عليه أ    !بالضرورة

 احلقيقية هي أصول العمل الديين اليت أعرض عنها السلفيون واشتغلوا مبا          
 - صلى اهللا عليه وسلم      -اشتغل رسول اهللا    إمنا  و! وراءها بأزمنة بعيدة  

 مبـا أمسينـاه     ،سـوره ياتـه و  آما موطن من     مبا قرره القرآن يف غري    
لَقَد مـن    (:، من مثل ما أوردناه قبلُ من قوله تعاىل        "وظائف النبوة "بـ

 آياِتـِه   لَيِهم أَنفُِسِهم يتلُو ع   ِمِنني ِإذْ بعثَ ِفيِهم رسوالً من     اُهللا علَى الْمو  
ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْمةَ وِإن كَانواْ ِمن قَبلُ لَِفي ضـالٍل           

  ).164:آل عمران)(مِبٍني
  الغلو يف التحقيقات العقدية:  اخلطأ املنهجي الثاين-

وذلك بالدخول يف مواجهة األشعرية بـإطالق، دون تحـر وال           
مث القيام بإحيـاء الِفـرق      . شعرية مدارس لو كانوا يعلمون    تقييد، واأل 

وتصنيف . البائدة؛ وبالدخول يف معارك ماتت، وبعث فتنها من جديد        
الناس يف العصر احلاضر على موازينها، دون مراعاة التغريات املعاصرة،          

مث الغلو يف التحقيقات العقدية وإدخال العامة       . وال أحوال الزمان وأهله   
 وال  - صلى اهللا عليـه وسـلم        -مما مل يفعله رسول اهللا      ! ايف متاها 
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الشيء الذي أدى إىل تعقيد التدين والغلو يف أخذ         ! أصحابه من بعده  
وما كان ذلـك    . أحكامه، مث إىل نفور عموم الناس من اإلقبال عليهم        

ومـا محـل    . من منهج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال صـحبه          
 قدميا إال الضرورة التارخيية؛ دفاعا عن الدين        السابقني على بيان الفرق   

ورمبا جاز شيء من ذلك اليوم يف بـالد أخـرى،           . والتوحيد خاصة 
أما املغرب فقد بقي بعيدا     . استمرت فيها الطائفية وبقايا الفرق القدمية     

حىت قمنا حنن اليـوم بإثـارة اجلـدل    .  عن ذلك كله- واحلمد هللا    –
 بني العامة منهم، فاسـتهوى الـشيطان        الكالمي املعقد بني الناس، بل    

  .بعضهم وجعلوا ينطقون مبقاالت املبتدعة
وال " األشـعرية "وعموم الناس يف بـالد املغـرب ال يعـرف ال            

وإمنا ! بل حىت أغلب املثقفني ال يعرف ذلك      ". اإلرجاء"وال  " االعتزال"
. هو عندنا أمر خاص بأهل االختصاص الكالمـي والفلـسفي فقـط           

 ال  - ملن ميلك البـصرية      -مبعناها الكالمي الدقيق    " شعريةاأل"والعقيدة  
. وجود هلا باملغرب إال يف بطون الكتب، وال عالقة هلا حبياة الناس اليوم            

، الـيت   "األصلية"والشائع بني املسلمني املغاربة اليوم إمنا هو األشعرية         
 من نصوص الكتاب والسنة، - رمحه اهللا -خلصها أبو احلسن األشعري   

وهي عقيـدة اإلمـام     . نتصر فيهل لإلمام أمحد يف حمنته ضد املعتزلة       وا
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 يف التدين العام    وال وجود اليوم  . مالك قبلهم مجيعا كما هو معروف     
  .)78(، ذات الطابع الكالمي الصرفِةثَدحمالْ" ِةيِنيوجالْ"ألشعرية ل

فانظر كم يكون حجم املفاسد اليت يستجلبوا عندما جيلسون إىل          
وهـم أصـال ال     ! عوام وأشباه العوام حيذروم من التأويل والتعطيل      ال

وإمنا عقيدم سليمة على الفطـرة األصـلية        ! يعرفون ال هذا وال ذاك    
البسيطة، اليت جاء ا القرآن الكرمي، وبينتها السنة النبوية، بال تعمق وال         

أيـن  : "ولو سألت أي مغريب اليوم بصورة تلقائية، فقلت لـه         . تكلف

                                                 
 

 هو أول من دشن االجتاه      - رمحه اهللا    - كان اإلمام أبو املعايل الْجويِني        78
التأويلي يف العقيدة األشعرية؛ فاحنرف بذلك عن أصـول اإلمـام أيب احلـسن              

خلـص لـشيخه     وهو التلميذ امل   -مث جاء أبو حامد الغزايل      . األشعري رمحه اهللا  
 ! فرسخ عقيدة التأويل مبا جتاوز به شيخه أبا املعـايل          -اجلويين رمحة اهللا عليهما     

. بعد ذلك تنسب إىل األشعري وهو منها بـراء        " الْجويِنيةُ"فكانت هذه العقيدة    
وقـد  .  حمدثة وقد بقيت عقيدة علماء املغرب تتأرجح بني أشعرية أصيلة وجويِنيةٍ         

د من علمائنا ردها إىل أصوهلا منهم العالمة ابن جزي الغرناطي يف            حاول غري واح  
ومن قبله قال أبو بكر ابـن العـريب         ). النور املبني يف بيان عقائد الدين     : (كتابه

املعافري تلميذ الغزايل قولته املشهورة فيما وقع فيه شيخه من غلو تأويلي يف جمال              
سـري  !) راد أن يتقيأهم فما استطاع    شيخنا أبو حامد بلع الفالسفة وأ     (: اإلهليات

شيخنا أبو حامد دخل يف بطـن       : (وقال أيضا . 19/327: أعالم النبالء للذهيب  
. 4/66: جمموع فتاوى ابن تيميـة    "). !الفالسفة مث أراد أن خيرج منهم فما قدر       

  .1/250: ، لهالصــفديـــةوالرسالة 
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لقال لك، كما قالت اجلارية األعرابية لرسول اهللا صلى اهللا عليه           " هللا؟ا
:  لـصاحبه - عليه الصالة والسالم    -فقال النيب   !" يف السماء : "وسلم

فلماذا ال يعتق هؤالء الناس اليوم؟ ملـاذ ال         ) 79!"(أعتقها فإا مؤمنة  "
عـرف  حيرروم من هذا اجلدل البيزنطي العقيم؟ أم أن اجلارية كانت ت          

؟ وتفرق بني التأويل والتعطيل واإلثبات، وبـني العلـو          "علم الكالم "
والنـزول؟ ملاذا التفتيش العقدي املعقد؟ وملاذا الفنت؟ وملاذا البحث عن          
أمور هي عندهم هناك يف املشرق، وما عندنا هلا يف املغرب من أثر؟ إن              

راسـة وال   بـال د  . عموم املغاربة على العقيدة السلفية الفطرية السليمة      
إم على عقيدة القرآن وعقيدة السنة،      . حبث يف املذاهب وامللل والنحل    

  .يؤمنون مبا جاء عن اهللا، مبراد اهللا، كما بلغ عنه رسول اهللا
ومن األخطاء املنهجية يف هذا اال أيضا اعتماد احلركة الـسلفية           

. ى النـاس  باملغرب مقرراٍت عقَِديةً ألفها حنابلةٌ؛ لتصحيح العقائد لد       
للشيخ عبد الرمحن حـسن آل الـشيخ،        " فتح ايد "وقد كان كتاب    

الَ يكـادون يـشتغلون     . مقررا دراسيا للحركة السلفية باملغرب زمناً     
، لشيخ اإلسالم   "العقيدة الواسطية "بغريه، اللهم إال ما كان من كتاب        

لباين للعالمة األ " شرح العقيدة الطحاوية  "ابن تيمية رمحه اهللا، مث كتاب       
. هذا أمر ال شك فيه وال مراء      . وكلها كتب صحيحة مليحة   . رمحه اهللا 

لكنها إمنا تصلح أن تكون مراجع خاصة ألهل العلم يف أنفـسهم، ال             

                                                 
 

  . رواه مسلم 79
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مقررات دعوية لعامة الناس، يف بالد هلا أهلها وعلماؤها وظروفهـا           
لقد كان أوىل م أن ينظروا إىل ما يشبه ذلك من املصنفات            . اخلاصة

 وكان أوىل   . يف التراث العقدي املالكي    -ين   رمبا كان أحسن وأب     أو -
لإلمـام أيب   " اإلبانة يف أصول الديانة   " كتاب   - مثالً   -م أن يعتمدوا    

 كما  –احلسن األشعري نفسه، وهو كتاب يف العقيدة السلفية األصيلة          
ماء الـسلف   ، باعتراف عل  "الْجويِنيِة" ال عالقة له بالعقيدة      -سبق بيانه   

شرح عقيدة "وكذا كتاب  . واخللف، مبا يف ذلك علماء احلنابلة أنفسهم      
رسالة ابن  "للقاضي عبد الوهاب البغدادي، على مقدمة       " مالك الصغري 

وهي عقيدة سلفية واضحة، قد أشاد ا ابـن         ). 80"(أيب زيد القريواين  
. ه واستشهد بنصوصها يف غري ما موطن من فتاوي        - رمحه اهللا    -تيمية  

البن جزي الغرنـاطي    ) 81"(النور املبني يف بيان عقائد الدين     "مث كتاب   
فكـل  ". القوانني الفقهيـة  "العقَِدية لكتاب   " مقدمته"رمحه اهللا، وكذا    

وهي كتب تفضل الكتب األخرى؛ بكوا      . ذلك عقيدة سلفية سليمة   
 فهي  !غاربة عرب التاريخ  ألَّفَها علماٌء معتمدونَ عقَِدياً ومذْهِبياً من لدن امل       

                                                 
 

لوزاين برادعي شرحا مفيدا جـدا،      األستاذ ا :  وقد شرحها أخونا الداعية     80
مطبعة . صدرت طبعته األوىل بفاس   ". الشرح والداللة على مقدمة الرسالة    : "مساه

  .أنفوبرانت
دبلـوم  " حققها األستاذ خالد احلسين الوزاين ضمن رسالة لـه؛ لنيـل              81

يف الدراسات اإلسالمية، نوقشت بكلية اآلداب بالربـاط، يف         " الدراسات العليا 
 .م1995/1996: امعيةالسنة اجل
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ويف ذلك ما فيه من احلكمـة الدعويـة         ! علم مستنبت غري مستورد   
  .والقوة احلجاجية

واألخطر من هذا وذاك أن أغلب من تتلمذ على متأخري زعمـاء            
وما خترج عليهم من طلبة العلم إال   . السلفية إمنا هم العوام وأشباه العوام     

وانطالق دخـان   " االنفجار العظيم "رة   بعد فت  -قليل؛ فنتج عن ذلك     
 أن تصدر االس جيلٌ من اجلهال، يقودون حركة         -الفتنة من ركامه    

فأصـدروا  "! سـلفيات "وميسخون السلفية األصلية إىل     ! االنشقاقات
وإمنا أغلبهم من الفاشلني دراسيا، املطرودين مـن        ! الفتاوى والبالوى 

عاجزين حىت عن طلب العلم     املدارس يف وقت مبكر من أعمارهم، وال      
ومن " شيخا"فصار منهم من تسمى     ! الشرعي يف مدارس التعليم العتيق    

 وإنك لتجد أحدهم يكاد يقبض بأصابعه على أطراف         !"زعيما"تسمى  
شفاهه؛ لتقومي كالِمه وبياِنه؛ عسى أن يسلم له نطق لسانه، ولكن دون            

مث ! يف فمه العبـارات   جدوى، تتكسر دون مراده الكلمات، وتنحرف       
 يف حجـيِة احلديث، ومراتب اإلمجاع، وأنواع       - بعد ذلك    -جيادل  
  !ويجهلُ هذا العاِلم ويبدع ذاك! القياس

 داخليـة   -  سياسية من جهـات مـشبوهة      ومن هنا؛ ومبؤثرات  
 – )82"(اجلهادية: "وال أقول  - !"السلفية القتالية "  تكونت –وخارجية  

                                                 
 

مفهوم تعبدي نظيف، ورد يف القرآن الكرمي والـسنة         " اجلهاد" مصطلح   82
النبوية الشريفة يف سياق تزكية النفس؛ بإفنائهـا يف ذات اهللا، بـدءاً مبقامـات               
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ـ  بيئة التفتـيش الع     لقد كانت  !را يف كل مكان   فتناسلت عقا   ،يِدقَ
 يف فهم الكتاب والـسنة،     -ذي األصول احلنبلية     -واملنهج احلرفاين   

باإلضافة إىل النفسية املرضية اليت تعاين منـها الفئـات االجتماعيـة            
اسي العاملي للمسلمني يف كل مكان؛ كـل         وكذا الظلم السي   املهمشة،

، اليت  )83("اخلوارجية" سببا يف تفريخ العقليات      نذلك وما يف معناه كا    
  ! مع األسف من حتت جبة التيار السلفيخرجت على اتمع

  مواجهة التصوف بإطالق:  اخلطأ املنهجي الثالث-

                                                                                                   
 

اإلخالص يف أصغر األمور وأدقها، وانتهاًء مبقام االستشهاد يف سبيل اهللا؛ إعـالًء             
وشتان شتان بني ما    . ح كلي مشويل ال يقبل التجزيء     فهو إذن مصطل  . لكلمة اهللا 

تستعمله اليوم وسائل اإلعالم املغرضة، واجلماعات الضالة؛ من داللة حمرفة هلـذا            
  ! املصطلح وبني حقيقته القرآنية السامية ومفهومه العظيم يف اإلسالم

 األصل يف النسبة أن تكون للمفرد، كما تقتضيه القاعدة النحوية، لكنا             83
  .ثرنا هنا جعلها للجمع؛ رفعا للبس يف داللة املصطلحآ
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أشـكاله  ، بال متييز بني     )84(مث دخلوا يف مواجهة التصوف مطلقا     
 وهو  –ه  نفسوما تكلم ابن تيمية     ! مسالكه، وال بني صاحليه وفُجاِرهِ    و
قَّنوما ذكر  ! عن كثري من املتصوفة املشهورين إال خبري       - فصوت ال ةُاد

                                                 
 

؛ للداللة  )الصوفية(و) التصوف(قد تحرج بعضهم من استعمال مصطلح        84
 عـرب مقامـات     - جل وعال    -على منهج السلوك الروحي، وعلم السري إىل اهللا         

ـ              اد اإلميان؛ بسبب ما الزم اللفظ من إحاالت على أهل الزندقة من القائلني باالحت
 واسـتعملوا   !واحللول، وغري ذلك من املقوالت الفلسفية والشطحات الشيطانية       

واحد ضمن  " منـزل"، وهذا إمنا هو     )الزهد(مصطلح  ) التصوف(بدل مصطلح   
عشرات املنازل اليت رتبها القوم يف منهج الـسري إىل اهللا، كالتوبـة، واإلنابـة،               

... اخلوف، والرجاء، واحملبـة   واإلرادة، والفقر، والزهد، والتوكل، واإلخالص، و     
مصطلح تضمن  ) التصوف(واحلقيقة أن   . فهو إذن لفظ غري جامع للمقصود     . إخل

الصالح والفساد، واخلري والشر، ككثري من االصطالحات العلميـة احلادثـة يف            
ومـصطلح  " العقيـدة "، ومـصطلح    "األصول"مثل مصطلح   . التاريخ اإلسالمي 

 على حسب مـذاهب     -ذات دالالت ختتلف    فكلها مفاهيم   . إخل"... التوحيد"
مث إنه ما   .  بني الصالح والفساد، وما خال شيء منها قط من احنراف          -أصحاا  

كان لفساد شرذمة مندسة يف القوم أن يلغي مصطلحا من االستعمال اإلجيـايب،             
 كثريا من املـصطلحات العلميـة يف التـراث          - بنفس االعتبارات    –وإال ألغينا   
 –وقد استعمل اإلمام ابن تيمية      ". لكل مذهب سفهاؤه  : "ا قيل وقدمي! اإلسالمي
بصورة إجيابية يف بعض املواطن من فتاواه، كما        ) التصوف( مصطلح   -رمحه اهللا   

، ومل  )مدارج السالكني (ستراه بنصه أعاله، وكذا تلميذه ابن القيم يف كل كتابه           
  .جيد أحدمها يف ذلك أدىن حرج



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

159

يف الغالب    –أعقب ذكره    إال   القادر اجليالين يف فتاويه    عبد   الشيخ - 
 وقد نقل عنـه يف علـم الـسلوك عـدة            !"قَدس اُهللا روحه  : "بقوله

نـازل  م" وما حترج تلميذه ابن القيم من شرح كتـاب           .)85(نصوص
لشيخ صوفية احلنابلة، اإلمام أيب عبد اهللا اهلروي األنصاري،         " السائرين
  !" شيخ اإلسالم"ن يصفه إال بلقب وما كا

 يف ذلك ترتيبا عجيبا؛ فجـاء       - رمحه اهللا    - ابن تيمية    وقد رتب 
 ولو أخذ ـا حنابلـة       !ِبِحكٍَم وموازين حقُّها أن تكتب مباء الذهب      

أفضل اخللق بعد األنبيـاء     : ( قال رمحه اهللا   !مالعصر لكانوا أعدل وأقو   
الصاهللاُ     " : كما قال اهللا تعاىل    ،ونَيقُد معأَن الَِّذين عم لَـِئكِهم    فَأُولَـيع 

 الن نِئِبيم        أُولَــِئك نـسحو اِلِحنيالـصاء ودهالـشو يِقنيدالصو ني
بعد األنبيـاء   ] يعين الصوفية   [ ندهم   وهلذا ليس ع   ".69:النساء"."رِفيقاً

 فهـو   ،نييِقد احلقيقة نوع مـن الـص       لكن هو يف   ،أفضل من الصويف  
الصدعلى الوجه الذى اجتهدوا فيه     ، اختص بالزهد والعبادة   ي الذ يق ، 

 فكان الصدـ " كما يقال    ، من أهل هذه الطريق    يق  ،"و العلمـاء  يقُدِص
 يِقد الص " ودون   ،" املطلق يِقد الص "خص من   أ فهو   ،"و األمراء يقُدِص"و

 الكامل الصيِقدفإذا قيـل عـن      . من الصحابة والتابعني وتابعيهم    ،"ِةي 
  أولئك الزهاد والعم  إاد من البصريني    ب"ِصفهو كما يقال عن     ،"ونَيقُد 

                                                 
 

: ، وكـذا  10/458:وكـذا . 8/306: جمموع فتاوى ابـن تيميـة      85
  . ، وحنو ذلك كثري10/490: ، وكذا10/470
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  حبسب الطريق  لٌّ كُ ، أيضا ونَيقُدم صِ إأئمة الفقهاء من أهل الكوفة      
 وقد يكونون من    . حبسب اجتهاده  ،الذى سلكه من طاعة اهللا ورسوله     

لِّأج الص يِقدم  نيـ     ، حبسب زما  و  . زمـام  ييِقد فهم من أكمل ِص
الصدالعصر األول أكمل منهم     يف يق . والص ونَيقُد نـواع أ و  درجات. 

 ،حكمهأ و هقَقَّ ح ، من األحوال والعبادات    منهم صنف  وهلذا يوجد لكلٍّ  
ه ىف غري ذلك الصنف أكمل منه وأفـضل         ن كان غري  إ و ،وغلب عليه 

  .منه
 تنـازع   ؛ كثري منهم من االجتهاد والتنازع فيه      وألجل ما وقع يف   

ـم  إ وقـالوا    ، فطائفة ذمت الصوفية والتـصوف     ،الناس ىف طريقهم  
 ذلك من    ونقل عن طائفة من األئمة يف      !مبتدعون خارجون عن السنة   

 مـن أهـل الفقـه        وتبعهم على ذلك طوائف    ،معروفالكالم ما هو    
كملهم بعـد   أ و ،فضل اخللق أم  أ وطائفة غلت فيهم وادعوا      .والكالم
  والصواب أـم جمتهـدون يف      . هذه األمور ذميم    وكال طريف  !األنبياء

 ب ففيهم السابق املقر   . كما اجتهد غريهم من أهل طاعة اهللا       ،طاعة اهللا 
 كل من    ويف . هو من أهل اليمني    يتصد الذ  وفيهم املق  ،حبسب اجتهاده 

 الصنفني مو ال يتـوب   أ وفيهم من يذنب فيتوب      ئ، قد جيتهد فيخط   ن. 
  . لربه عاٍص،ومن املنتسبني إليهم من هو ظامل لنفسه

 ولكـن عنـد     ،ليهم طوائف من أهل البدع والزندقة     إوقد انتسب   
خ يثر مشان أكإ ف، كاحلالج مثال.احملققني من أهل التصوف ليسوا منهم    

 مثل اجلنيد بن حممـد سـيد        ،خرجوه عن الطريق  أ و ،نكروهأالطريق  
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  يف ي كما ذكر ذلك الشيخ أبو عبد الرمحن الـسلم         ، وغريه ،الطائفة
تـاريخ  "  وذكره احلافظ أبو بكـر اخلطيـب يف        ،"طبقات الصوفية "

  ".بغداد
الصوفية   وصارت ،نه بعد ذلك تشعب وتنوع    إ مث   .فهذا أصل التصوف  

صـوفية  " و ،"صـوفية األرزاق  " و ،"صوفية احلقـائق  " :فثالثة أصنا 
صـوفية  " وأما   . فهم الذين وصفناهم   ":صوفية احلقائق " فأما   ".الرسم
 فـال   ،)86(كَالْخواِنـكِ  ، فهم الذين وقفت عليهم الوقوف     ":األرزاق

 وأكثـر   .ن هذا عزيز  إ ف ، هؤالء أن يكونوا من أهل احلقائق      يشترط يف 
 ولكن يـشترط فـيم ثالثـة        .م اخلوانك أهل احلقائق ال يتصفون بلزو    

   :شروط
 . حبيث يؤدون الفرائض وجيتنبون احملارم     ، العدالة الشرعية  : أحدها

 اآلداب الشرعية ىف غالـب      ي وه ، التأدب بآداب أهل الطريق    :والثاين
 الَّأ : والثالـث  .لتفت إليها  وأما اآلداب البدعية الوضعية فال ي      ،األوقات
 أو  ،ما من كان مجاعا للمـال     أ ف .الدنياحدهم متمسكا بفضول    أيكون  

 أو  ، وال يتأدب باآلداب الـشرعية     ،كان غري متخلق باألخالق احملمودة    

                                                 
 

86  اِنكومجع  :   الْخ"اِنكَاهالبيت: وهو لفظ فارسي، معناه   " خ. اِنكووالْخ  :
نوع من الزوايا أو  التكَايا والرباطَاِت، حدثت يف اإلسالم خالل القرن الرابـع              

تفرغون فيها لعبادة اهللا تعـاىل بالـصلوات   خاصة، ي اهلجري، وجعلت للصوفية
 . ولذلك يرتب هلم فيها الطعام واللحم واخلبز. واألذكار



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

162

 فهـم   ":صـوفية الرسـم   " وأما   .نه ال يستحق ذلك   إ ف ؛كان فاسقا 
 وحنـو   ، اللباس واآلداب الوضعية    يف مهمه فَ .املقتصرون على النسبة  

 ، أهل العلـم   يقتصر على ز   ي يزلة الذ ـ الصوفية مبن   فهؤالء يف  .ذلك
  حبيث يظن اجلاهل حقيقةَ    ،ا من أقواهلم وأعماهلم    م  ونوعٍ ،وأهل اجلهاد 

  )87()! وليس منهم،مره أنه منهمأ
 - رمحه اهللا    -وأما فيما خيص شطحات القوم فإن اإلمام ابن القيم          

قد نصب لذلك ميزانا ذهبيا، يِحق احلق ويبِطلُ الباطلَ، جاء يف نـص             
وظفناه غري ما مرة يف كتبنا؛ لبيان هـذه         ! تشد إىل مثله الرحال   بديع  

وهـي  . لسلفية يف هذا الزمان   احلقيقة اليت عمي عنها كثري من مدعي ا       
! هذه الشطحات أوجبت فتنة على طائفتني من الناس       (: محه اهللا  ر قوله

حِجبت ا عن حماسن هذه الطائفة، ولطف نفوسهم، وصدق         : إحدامها
هدروها ألجل هذه الشطحات، وأنكروها غاية اإلنكـار،   معاملتهم، فأ 

فلو كان كل مـن     ! وهذا عدوان وإسراف  ! وأساؤوا الظن م مطلقا   
أخطأ، أو غلط؛ تِرك مجلة، وأُهـِدرت حماسـنه؛ لفـسدت العلـوم             

  !والصناعات واِحلكَم، وتعطلت معاملها
اء حجبوا مبا رأوه من حماسن القـوم، وصـف        : والطائفة الثانية   

قلوم، وصحة عزائمهم، وحسن معاملتهم عن رؤيـة شـطحام،           

                                                 
 

، نـشر دار عـامل الكتـب،        20-11/17: جمموع فتاوى ابن تيمية     87
  .الرياض
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ونقصها، فسحبوا عليها ذيل احملاسن، وأجروا حكم القبول واالنتصار         
  .وهؤالء أيضا معتدون مفرطون. واستظهروا ا يف سلوكهم. هلا

 الذين أعطوا كـل     – وهم أهل اإلنصاف     -: والطائفة الثالثة   
  )88!)(ـزلة منـزلتهذي حق حقه، وأنزلوا كل ذي من

هذا باإلضافة إىل حقيقة تارخيية أخرى، أدت االسـتهانةُ ـا إىل            
فالتـدين  ! وهي أن املغرب بلد صويف بامتيـاز      . فشل املشروع السلفي  

. الشعيب فيه إمنا شكلته من الناحية التارخيية املدارس الصوفية منذ القدمي          
تمكن من االنتشار   ولذلك ما أسرع أن تنجح فيه املبادرات الصوفية، فت        

واالستيعاب للمريدين؛ مبجرد ظهور أحد األشياخ املتمكنني من اإلقناع        
فتلـك  . على باطل كان  واإلشباع الروحيني، سواء كان على حق أم        

. فإمنا حديثنا هنا عن طبيعة اجتماعية دينية لدى املغاربـة         . قضية أخرى 
ق ولذلك كثريا ما اصطدمت دعوات الفكر السلفي بـصخرة الطـر          
. الصوفية على املستويني الرمسي والشعيب، فارتدت مشاريعها خاسـرة        

 بعلٍم  -واحلكمة تقتضي من الدعاة تقدمي بديل متوازن ينفي عن الدين           
 غلو بعض الطرق الصوفية، واحنرافها عن الدين اخلالص إىل          -وحبكمٍة  

 ندي، تغلب فيه    وذلك بإنضاج خطاب رباين   . فة والدجل متاهات اخلرا 
الروح ونداء اإلميان على الئحة أحكام احلالل واحلرام ومنطـق          طراوة  
يـا  وإمنا احلكيم هو من يسوق األحكام الشرعية مـساقا تربو         . االام

                                                 
 

  .40-2/39:   مدارج السالكني- 88
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  واملنهاج التربوي النبوي احلـق، ال مـساقا        ربانيا، على هدي السنة   
 قلوب الناس أوال، مث يكسب سالمة دينهم من         فيكسب! عقابيا ِسباِبياً 
 عـن   - مع األسف    - ولكن كثريا من الدعاة   .  ثانيا البدعاخلرافات و 
  .ذلك، وإمنا املوفَّق من وفقه اهللا. هذا عمون

 تضخم الشكالنية املظهرية:  اخلطأ املنهجي الرابع-
دين لدى  هو املقياس األساس لسالمة ال    اخلارجي   صار املظهر    حيث
قيـاس  هو امل باخلصوص   إعفاء اللحية وتقصري الثوب      غداو .كثري منهم 

 اهليـآت   نعم ال شك أن ذلك من أهم سـنن         !لتزام بالدين األساس لالِ 
ال  أحكامها و   ال ننقصها شيئا من    . يف اإلسالم  ةاملظاهر التعبدي و الدينية

ة ضخمته   السلفي اتالتياربعض    ولكن . مما شرعه اهللا ورسوله    نصوصها
 ري أن يص   حىت كاد  !أكثر من حجمه  من الرعاية الدعوية     وأعطته   ،كثريا

 ومـا كـان     ..! بل لقد صار   ! لدى بعضهم  "الوالء والرباء "هو أساس   
ـ هـا    عادات تبرغت ،"حِليقٍَة" ينبغي أن يصري، خاصة يف بيئة      ا وأذواقُه

وحنن ال مننع أن يدعو املصلحون       ! قرن من الزمان   منذ حوايل ها  وأفكار 
ن حيتـل   ، ولكننا نعيب تضخيمها إىل درجة أ       مندوبة أو واجبة   إىل سنة 

  . تشوه الدين يف الفكر واملمارسة فيحصل!الفرع حمل األصل
 ىل سنن فرعيـة علـى       تضخمت فيها الدعوة إ     بيئةً ولقد شهدت

يتحرج من حلـق حليتـه أو       جيل  فيها  ، فنبت   حساب أحكام أصلية  
 وأكـل  !أموال الناس بالباطـل   أكل  من  أبدا  ال يتحرج   لكنه  و قصها،

وليس معىن هذا أننا ندعو الناس إىل حلق         ! مثالً تعامل بالربا الالسحت و 
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وإمنا القصد وضع كل حكم يف موضعه الـذي         ! وحاشا كال   ،حلاهم
وعدم الغلو يف تضخيم املظاهر على حساب األحكام        . وضعه اهللا فيه  
 وأصول العبادات واألخالق    ، من أمور احلقائق اإلميانية    ،الكلية الكربى 

، والتربية علـى    هات الرذائل  وأم ، وأمهات الفضائل  الكربى،اإلسالمية  
 فيه  نَ الَ  يف زمانٍ  – وأن نقبل من الناس تدينهم       .ختليةً وحتليةً كله  ذلك  
وأن نأخذهم بالرفق    ،ىلَوى فاألَ لَو األَ ،على سبيل التدرج   -  كثرياً الدين

  . تعليماً وتزكيةًالتشريعحقائق على منهج الكتاب والسنة يف ترتيب 
 بـسبب اعتمـاد     ؛ للمظاهر لشكالينإمنا حدث هذا االستصنام ا    و

الرؤية التجزيئية للشريعة، وانعدام الفقه الـسليم ملقاصـد النـصوص           
ومراتبها الداللية واالستداللية؛ مما نتج عنه ضرب من الظاهرية الفقهية،          
واعتماد الشكالنية يف التدين، والالوطنية يف اللباس؛ تقليدا للمشارقة،         

 اين موضة التدين بني فريق من النـاس       س األفغ عربا وعجما، فصار اللبا   
وخاصة أشـكال   . زمنا، مث صار اللباس اخلليجي هو الغالب بعد ذلك        

 بطريقـة اخلليجيـات يف      الالئي صرن يتصرفن  ! النساءالتنقب لبعض   
 - أن يتنقنب    - لو صدقن يف تدينهن حقا       -وكان أوىل ن    . التحجب

ا كان األمر عندنا     بطريقة املغربيات األصيالت، كم    -إن كان وال بد     
واجللباب النسوي املغريب األصـيل     . يف السابق واألمهات  لدى اجلدات   

فالشيطان يزين  ! ولكن لعن اهللا األهواء   !  لو كانوا يعلمون   ،رقَو وأَ رتسأَ
  !لكثري منهن التعمق يف اإلغراب والغلو يف االختالف



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــللحركة اإلسالمية باملغرب ةستاألخطاء الـــــــــــــ 
 

 

166

 ولبس بعض الشباب قمصانا ذات هيئة باكستانية، أو خليجيـة،         
وأعرضوا عن القمصان املغربية واجلالبيب املغربية، كأمنا هذه ال تستر          

مث أطالوا حلاهم بصورة مزعجة ومقرفة؛ حىت إنك        ! عورة وال تفي بسنة   
! طت كل صـدره   انا قد مألت حليته كلَّ وجهه، وغ      لتجد أحدهم أحي  

 قد قال   - رمحه اهللا    -رغم أن العالمة األلباين     ! بال ذيب وال تشذيب   
وهـو  ! ووجوب قص ما طال منها    ! دعية ما دون القضبة من اللحية     بب

من ثابت   وهو   ).89(قول قدمي لبعض أهل العلم كاإلمام الطربي وغريه       
، ومهـا مـن رواة    وأيب هريرة رضي اهللا عنهما،عمل عبد اهللا بن عمر    

ـ  ب مـا هو    منها إمنا  أحاديث اإلعفاء؛ مبا يدل على أن املقصود       ـياه ن
عليه مجهور كـثري مـن      هو الذي   و. ص ما دون القبضة   بعملهما من ق  

دقيق  - رمحه اهللا    - وقد كان الشيخ األلباين      .التابعني وفقهاء األمصار  
االستدالل، عميق االستنباط، يف حماورة بينه وبني الشيخ أيب إسـحاق           

   ن مبا يشبه القطع أن ذلك كان عمل أصحاب         احلويين املصري؛ حيث بي
 وأنه يؤول إىل أن يكون من السنة        - عليه وسلم     صلى اهللا  -رسول اهللا   
  .)90(التقريرية

                                                 
 

 اإلنصاف فيما جاء يف حكم األخذ من اللحية من اخلـالف، للـشيخ               89
 .ان حممد الدبياندبي

 حماورة صوتية مسجلة، وهي معروضة يف كثري من املواقـع اإلسـالمية              90
  .باألنترنيت
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وليس كل اللحى يطول خلقةً، بل منها ما يطول ومنـها مـا ال              
. سبحانه وتعاىل . ينمو بشكل معتدل، وهللا يف خلقه شؤون       بل   ،يطول

؛  فـادح  ري الوجه قد أطال حليته بشكل فظيع      وقد رأيت مرة رجال صغ    
مـا رآه أحـد إال      ! ه طوال وعرضا  حىت صارت أضعاف مساحة وجه    

غري العـادي،   وانتشارها  منبهرا بطوهلا   ! وقد كان معجبا بلحيته   ! فزع
وقد أطلق ! وال يدري األمحق أنه بذلك أبعد ما يكون عن السنة ومجاهلا         

 قاعـدة التجمـل يف املظهـر        - صلى اهللا عليه وسـلم       -رسول اهللا   
). 91!)(ل حيب اجلمـال   إن اهللا مجي  : (للمسلمني، فقال قولته املشهورة   

فحاشـا أن   ! وتاهللا إن اللحى الفادحة احلجم، ال تزيد املرء إال قبحـا          
حلى بعض  " كثافة"وقد غرهم ما روي من      ! يكون مثل ذلك من الدين    

 ال عالقة هلا    "الكثافة"وذلك كله خارج عن حمل النـزاع إذ        . الصحابة
ـ  فقد تكون كثيفة لكنها مشذبة مهذبة، على         .مبعىن الطول   مـا   ِردقَ

نسحوكل أحاديـث    . منذ القدمي   كما قرره الفقهاء   ، الوجه  به هيئةُ  ت 
ومعلوم أن الـسنن    . اإلعفاء مقيدة بعمل الصحابة؛ ألا سنة ذات هيئة       

 أغلب فقهـاء    وعلى هذا ! ا وال يبينها إال العمل    ذوات اهليآت ال يقيده   

                                                 
 

  . رواه مسلم 91
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؛ ملن أراد   وقد كتب بعض العلماء يف ذلك حبوثا كافية شافية        . األمصار
  .واهللا املستعان). 92(التفصيل

وزاد حرفانيةَ الفهم للدين وجتزيئَه الشكالين غُلُواً أنَّ من انتـسب           
للعلم منهم قد خترج من معاهد كانت تعاين أصال مـن اخـتالٍل يف              
مناهج التعليم، وعدم توازا؛ بإغفاهلا لتدريس علـم أصـول الفقـه            

ا، وقواعد اللغة العربية وبياا، وعلم  وقواعده، ومقاصد الشريعة ومراتبه   
اخلالف العايل وأنواع املذاهب؛ مما نتج عنه ضـيق األفـق العلمـي             
للمتخرجني، واحنصارهم يف دائرة التقليد ملا تلقنوه، دون القدرة علـى           

  !حماولة معرفة أدلة اآلخرين، بله حماولة االجتهاد والتجديد
ه العقليات، نبت منهم    وبسبب التعصب املذهيب الكامن يف مثل هذ      

قوم ال يتورعون يف الرد على خمالفيهم من اإلسالميني بالشتم واللعـن            
، مما متجه اآلذان املؤمنـة،       واأللفاظ والسباب، والتعبري بأبذأ العبارات   

 مقصورا علـى نقـد      عندهمذلك  مل يكن   و. وتكرهه العقول السليمة  
ولو ! أىن كان مل لكل خمالف    اإلسالميني احلركيني فحسب؛ بل هو شا     

وا هـم   حىت آلُ . شعار السلفية قوال وعمال   أي ممن رفع    !  منهم ممن هو 
إىل التشرذم الِفرِقي، والتحزب األهوائي،      - يف اية املطاف     –أنفسهم  

                                                 
 

، للشيخ "اإلنصاف فيما جاء يف حكم األخذ من اللحية من اخلالف        . "ن  92
وكذا فتوى مفصلة بأدلتها يف هذا الشأن للشيخ سلمان بـن     . دبيان حممد الدبيان  

  .عروضة باألنترنيتفهد العودة، م
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" مجاعـات "وتكونت  ! ووقعوا فيما عابوه على اإلسالميني احلركيني     
 ، تلتف حول بعض األنصاب البشرية،     "ميكروسكويب"مصغرة بشكل   
 وقد  –فسهل بذلك   ". البترودوالرية"، أو   "الشخصانية"ذات النـزعة   

 التورط يف االستجابة للتوظيفـات      -استحكمت األهواء من األنفس     
ضـد  " املوظَّـف "املختلفة، والدخول اآلمث يف االصطدام      " املخابراتية"

؛ الدينية، فقهـاً وسـلوكاً    احلركات اإلسالمية، مث ضد ثوابت الوطن       
 .ية جيين مثارها قوم يترصدون بالدين وأهلـه الـدوائر         ألغراض سياس 

  . واهللا املستعان! وأنكى من غريهاأشدبذلك   عقارب السلفيني فكانت
وقد كان حريا بزعماء السلفية باملغرب أن ينخرطوا يف مـشروع           

 من خالل مقولة ابـن عاشـر        - لو كانوا حكماء عقالء      -التصحيح  
  :املشهورة

   وِفي طَِريقَِة الْجنيِد الساِلك***ي وِفقِْه ماِلك ِفي عقِْد األشعِر
احملدثة خري جمال لعرض    " الْجويِنيِة"م يف األشعرية األصيلة دون      وهل

كما أن هلم يف أصـول      . عقيدة أهل السنة واجلماعة الصحيحة السليمة     
مالك وقواعده االستنباطية ما يساعدهم على تصحيح التدين عقيـدةً          

. عبادةً، وإرجاع ما احنرف من ذلك إىل أصله من الكتاب والـسنة           و
وهلم يف ذلك سلف عظيم، من أمثال ابن عبد الرب واإلمـام الـشاطيب              

  .، كما أشرنا إليه آنفا كثريوغريمها
اال األوسع واألرحب؛ لـرد     " التصوف السين "مث هلم يف مفهوم     

 صلى اهللا عليه    -  كل سلوك يف هذا الشأن إىل ما كان عليه رسول اهللا          
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 وصحابته الكرام، مث مشاهري الزهاد والعباد مـن التـابعني           -وسلم  
وأتباعهم، ممن أمجعت األمة على فضلهم، كاإلمام اجلنيد، شيخ القوم          

 اإلصـالحية   احلركـة يف   ،تـارخيي وطين    مرجع خري وهلم   .وإمامهم
 زروق  ، واسـتأنفها أمحـد    يب باألنـدلس  اليت بدأها الشاط   ،الصوفية
 لـرد التـصوف إىل      ؛ي الساحلي لقلك أبو عبد اهللا املا     وكذ ،باملغرب
  وضبط مقوالته بضابط الشريعة،    شطحاته،عالته و  وتصفيته من    ،أصوله

 ومن خالل   ، وكيانه ل بنيته ن داخ مكل ذلك    .وإنارة مسلكه بنور العلم   
 ! بأوليائه  وضرب دجاجلته   بتسليط حقه على باطله،    ورجاله؛مدارسه  
ن  وإذن يكو  . بال ضجيج وال عجيج     الصالح بإذن اهللا،    طريق فتستبني

الفقيـه   وهو   ،قدمياالشاطيب    اإلمام  كما كان  –رجال السلفية بذلك    
لـداخل   من ا ،العبادمصلحني للبالد و   -  للفقه والتصوف  ادد املالكي

. أدوائهمطبيعة   أفقه ألحوال الناس، وأدرى ب     يكونونو !ال من اخلارج  
 يف  وال بركةَ . وتلك هي عني احلكمة   .  الداء ِردلى قَ  ع فيتنـزل الدواءُ 

  !خري دليليف هذا السياق هم الفاشلة وجتارب.  احلكمةُهتأَطَخ أَعمٍل
 كَ - األخريةيف مرحلتها    - "السلفية" جتربة   لَثَإن مِف ِلثَمتورثوا  ٍةي 

لم يزالوا يـسكنونه وإن     ف ، يف صحراء موحشة   عن أبيهم منـزال قدميا   
دمتا أغلب م مل تعد  ؛ حىت ، إال سوره اخلارجي وبابه     الداخلية هِقاِفر 

 . حيميهم من عوادي السباع والـضباع      له من فائدة سوى أنه مل يزل      
 ، على أصـوله األوىل    عادة بنائه من جديد   فأصروا على هدم البيت؛ إل    

، وقعوا يف خـالف      وملا هدموه  .هِقاِفر م  بكمال  من قبلُ   كما كان  متاما
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 وال اجتمعوا يف ذلك على      ! تصميمه األصيل كيف كان     حول شديد
 وهم ال يزالون    ! والوحوش الضواري  السباع حىت فاجأم    !رأي واحد 

 الفلـوات    وشردت بعضهم يف   ، بعضهم  فافترست !يتجادلون يف العراء  
  ! وال ما يشبه الدارتائها بال داٍرفلم يزل والقفار، 

ادي املـشروط بـبعض     االرتباط امل :  اخلطأ املنهجي اخلامس   -
  الدول املشرقية

 –والسبب الرئيس يف اصطباغ السلفية الدخيلة باملذهبية احلنبليـة          
وأنا أزعم أنـه    !  إمنا هو االرتباط املادي بدول اخلليج      -لدى بعضهم   

 كل هذا التـأثري     - يف ثوا اجلديد     -ملا كان للحنبلية    " البترول"لوال  
الشيء الذي دفع بعض االنتهازيني     ! على كثري من دول العامل اإلسالمي     

إىل تصدر قيادة التيار السلفي أو االنتماء إليه على األقـل؛ طمعـا يف              
احلصول على دعم مادي خيرجه من الفقر إىل الغىن، أو منحة دراسـية             

باخلارج يتقاضى عليه أجرة    " داعية"باملشرق تفتح له اآلفاق، أو منصب       
  .شهرية منهم، أو حنو هذا وذاك

 أن تساعد بعض الدول الغنيـة       - من حيث املبدأ     –ال ننكر   وحنن  
الدعاة إىل اهللا يف غري بالدها، وأن تنفق على العمل اإلسالمي والعمـل             
اخلريي هنا وهناك، بل هذا من أفضل أسباب تقوية التواصل بني أعضاء            

لكن املشكل إمنا هو الدعم املادي املـشروط        . اجلسم اإلسالمي الكبري  
أعين أن متتد إليك يد املساعدة بشرط أن تكـون          . عالهكما وصفناه أ  

وهو من أبرز األخطـاء     . هذا هو اإلشكال  ! حنبليا أو أن تكون شيعيا    
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املنهجية اليت أربكت العمل السلفي، إذ وجد بعض زعمائه أنفـسهم           
كاملضطرين للدعاية ملذاهب أخرى، غري ما استقر عليـه العمـل يف            

! وأضاع دروس اإلخالص  " التوحيد"وس  بلده؛ فاستظهر كثري منهم در    
مما أدى ببعـضهم ممـن      ! وفَقَد أصول اإلميان  " العقيدة"ودرس أصول   

 إىل رد فعـل نفـسي       - ألسباب تنافـسية     -غُلِّقَت دوم األبواب    
" سـلفية "كما مساها، وأنشأ    " البترودوالر"تكفريي، فصار يلعن سلفية     

فانضم إليه  ! ريي قتايل ، ومنهج تكف  )93"(خارجية"أخرى ذات خلفية    
. كل من يعيش منهم مأساة التهميش االقتصادي واإلقصاء االجتماعي        

. ، ذا خلفية انتقامية من الناحية الالشـعورية       "خارجيا"وأسسوا خطابا   
وقد انعقد ذات مرة يف بعض األحياء املهمشة من بعض املدن املغربيـة             

 فلما بلغ احلـوار     جملس للحوار بينه وبني ممثل مجاعة إسالمية أخرى،       
 قـال لـه     - بسبب تباين األفكار واملنطلقات      -بينهما الباب املسدود    

، فرد عليه الزعيم السلفي     "بيننا وبينكم كتاب اهللا   : "صاحبه وهو حياوره  
  ..!كذا!" بيننا وبينكم الكالشينكوف: " القتايل حبدة

وما كان ملثل هذه األمراض أن تظهر بالصف اإلسالمي السلفي لو           
تزم مبذهبيته املالكية، وفك ارتباطه بالدعم املادي اخلليجي؛ ولو فعـل          ال

جلاء بسلفية تصحيحية فعال، تعـاجل الغلـو واالحنـراف يف العقائـد             
والعبادات، متاما كما كان شأا يف املغرب عرب التاريخ؛ وذلـك ملـا             

                                                 
 

  .الذين يكفرون مرتكب الكبرية" اخلوارج"  نسبة إىل فرقة 93
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للمذهب املالكي من قدرة استيعابية لكل وجوه اخلالف، وقدرة فريدة    
تعايش مع سائر االجتهادات، بعيدا عن منطق التبديع والتكفري؛         على ال 

وملـا ألصـوله الفقهيـة      ! ألبسط األشياء ولو كانت اجتهادية حمضة     
وقواعده االستداللية من مرونة قلما جتدها يف مذهب آخـر، بـنفس            

  .السعة والشمول
األصـلية  االستـصنامية،   املنهجيـة   تلك أهم األخطاء    وأخريا، ف 

  العمـل اإلسـالمي بـاملغرب      مقوالتيت استقريناها من    ال ،والفرعية
ذا التقييد   ذكرناها   .اًسلفي اًتيارو ، إسالميةً حركةً،   التارخيية وتطوراته
إنَّ ِفـي  ( و!ا من كان مثلي من الغـافلني ؛ عسى أن ينفع اهللا      موجزة
  ذَِلك         ش وهو عمأَلْقَى الس أَو قَلْب ن كَانَ لَهى ِلملَِذكْر37:ق)(ِهيد.( 

  . واهللا املستعانكذلك األمر كان،
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  خاتـمة
  وبعد،
 اِنأمل ي       ا؟ وتللحركة اإلسالمية أن تتوب إىل ر مسـا  ك؟ بكتا 

 ،تسلك مسلك الـتالوة للكتـاب      و !أغالهلاتكسر  ، و فتحطم أصنامها 
ىل امللك   إ االفتقارمقامات  و ، اخلوف والرجاء   منازل ي التزكية من  قِّلَوت

ة؛ عسى  م والتعليم للكتاب والسن    التعل تشرع يف فتح طريق   مث   .الوهاب
 لك التسديدطق باحلكمة، ويسلك ا الرمحن مس  وتن أن تشملها الرمحة،  

  .والتأييد
إىل  و ت اإلسـالمية إىل إخالصـها التعبـدي؟        احلركا فهل تعود 

 وهل يعود خطاـا إىل محـل        انتشارها الدعوي؟ و ياملنهاج صالحها
هـل تعـود     مث    وأولويات القـرآن؟    وأخالق القرآن؟  رسالة القرآن، 

 إىل إخالص دينها، والتعريف برـا؟  و؟  "سلفيتها" التيارات السلفية إىل  
  ومجال صفائه؟   مث هل يعود التصوف إىل روائه؟      ؟هاا ونفاقِ هاِققَوترك شِ 
 وعرض كل ذلك     منازله وأحواله؟   وتصحيح ؟ وشطحاته  غلوائه وترك

   العلم وموازين الكتاب والسنة؟على قواعد
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التيارات رواد  يا   و ! أبناء احلركات اإلسالمية    يا ! الشريعةَ فالشريعةَ
 فال يبقى لكـم     ؛كميأيد بني   دينما بقي من ال     أن يتفلت   قبل الدينية،

كَـسراٍب ِبِقيعـٍة    (أعمالنا    مثَلُ  أن يكون  هللا ونعوذ با  ! شيء من اخلري 
 حتى ِإذَا جاءه لَم يِجده شيئاً ووجد اللَّه ِعنده فَوفَّاه           به الظَّمآنُ ماءً  يحِس
هابابِ   !ِحسالِْحس ِريعس اللَّهويا لَ  )39:النور)(. و اهللاُ ضـيه  ر  امرئٍ ظِّح  
  !فتح به وله؛ فهنالته واليت، وعبداً

 واتقُـواْ   فَانتهواْه  وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عن      (ذلك،  
 الَّـِذين أُخِرجـواْ ِمـن       الْمهاِجِرينِللْفُقَراِء  . نَّ اللَّه شِديد الِعقَابِ   اللَّه إِ 

 وأَمو اِرِهمونَ   اِديغتبي الًِلِهمفَض       ولَهسرو ونَ اللَّهرنصياناً ووِرضاللَِّه و نم 
  أُولِئكماِدقُ هونَ الص . وبت اوؤوالَِّذين      ِلِهمانَ ِمن قَباِإلميو ارـونَ  الدِحبي 

ـ   ممامن هاجر ِإلَيِهم وال يِجدونَ ِفي صدوِرِهم حاجةً          يواْ وونَ و أُوتِثر
م لِئك ه أُو يوق شح نفِْسِه فَ    ومنعلَى أَنفُِسِهم ولَو كَانَ ِبِهم خصاصةُُ       

 بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِإلخواِننـا        ِمن اوؤوالَِّذين جا . الْمفِْلحونَ
  االَِّذينقُونبواْ          سنآم ا ِغالً لِّلَِّذينلْ ِفي قُلُوِبنعجال تاِن وا ِباِإلمينبر   ـكِإن 

ِحيمؤرر ُ10-7 :احلشر)(.وف.(  
  . وسلم تسليما كثرياً،ا حممد وعلى آلهدنوصلى اهللا على سي

ربه،  عبد – مبكناسة الزيتون، من حواضر املغرب األقصى - وكتبه
فريد بـن احلـسن   : وغفرانه، الفقري إىل رمحته ورضوانه عفوه راجي

وقد . لمؤمننيله ولوالديه ول اهللا اخلزرجي السجلماسي، غفر األنصاري
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ـ     وافق متام تص   :  رمـضان  20: وم اجلمعـة  نيفه يف مسودته األوىل ي
  .م13/10/2006: هـ، املوافق لـ1427
  

  .ــــــــــــــانتهى
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