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 اللـــــــاستھ

 ــــــــ

 ، في كشف النقاب، عما تالقى عليهمسودة ال مبيضةهذه سطور "      

األصحاب، من تهافت صنائع بعضهم، وعجزهم عن تدبير شؤونهم، مما 
 ."ؤونشؤون، وهللا في خلقه ش يستدرج للعين كثرة

 احتبِسِ وأنتَ تَعرفُها فاطلق أو    *   شَهادتها وللشؤونِ شُؤون في
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  األول المقام
 ــــــــ

ٌ تستدعي  ..شُؤونا شُؤون
  

السياسية في بداية هذه األلفية بتحصليه  قفز اسم أحمد التوفيق إلى الساحة
ن معروفا في بالمغرب، بعد أن كا لحقيبة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وتحقيقاته لبعض  أوساط الباحثين في التاريخ الوسيط والمعاصر بأبحاثه
لمعهد  وكان قبل نائبا لقيدوم كلية اآلداب فمديرا.. المتون الصوفية خصوصا

فمحافظا للخزانة العامة بالرباط ثم مديرا لمؤسسة آل  اإلفريقيةالدراسات 
داية للتوفيق في الحياة العامة تلك كانت بداية الب.. بالدار البيضاء سعود

.. جمعته مع المرحوم األستاذ محمد حجي عالقة صداقة وعمل بالمغرب وقد
شؤون وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  تولى التوفيق إذن مهمة تسيير

فيما احتفظ " شئون" التي يكتب كثير من المشارقة همزتها فوق الياء
الخَطْب  :الشَّْأن:"في لسان العربو" شؤون"التوفيق بهمزتها فوق الواو 

والشَّْأن ئانوش والحال، وجمعه شُؤون رع إلى: واَألممرى الدجالعين،  م
النُّحاس  نَمانم في الجبهة شبه ِلحام: والشؤون. والجمع َأشُْؤن وشُؤون
 هي: هي مواصل قباِئل الرْأس إلى العين، وقيل: يكون بين القبائل، وقيل

 الشُُّؤون عروق الدموع من الرْأس: الليث. السالسُل التي تَجمع بين القبائل
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ترى هل جرت شؤون الوزارة على التوفيق شؤون العين ." إلى العين
  ؟..لتوالي النِّقم ال المنَح عليه من كل جانب المقصود بها أدمعها
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 الثاني المقام

 ــــــــ 

 ُ  اهواأل القول

  كتوراهفي عدم تحصیل الوزیر للدُّ 

 

من ضمن التحليات التي يحلى بها التوفيق " الدكتور"يبدو أن تحلية 
اللقب أو الرتبة  أوفي وزارته أو يلقب بها من دون حيازة هذه التحلية 

فالتوفيق وإن كان منجزه العلمي ذا بال فإنه لم . العلمية من الناحية العملية
وهذا مما يجهله كثير خَال زمالئه  اآلناه إلى يحصل على شهادة الدكتور

فالوزير وإن كان ناقش دبلوم الدراسات العليا المعمقة .. وطلبته ومعارفه
المغربي في القرن التاسع عشر،  المجتمع"في التاريخ عن موضوع 

هـ إلى 92اإلسالم في المغرب من "فإن موضوع أطروحته  1"إينولتان
اد االشتغال به، بمعنى أنه لم يناقش بعد منذ ما زال شاغرا لمن أر" هـ292

مدة طويلة، ومن ثم فإن السيد الوزير لم يكن يوما دكتورا رسميا وإنما كان 
تحليته بذاك اللقب من باب تسمية الوزراء بغير مسمياتهم، والدليل على أن 

                                                             
  .1983بالرباط، منشورات كلية اآلداب  -  1
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هو عدم  ،نيتهالدكتوراه منيةُ الوزير في هذا المقام الغير الصوفي ال غُ
الفردي على أطروحات الدكتوراه المناقشة بالكليات المغربية،  إشرافه

خصوصا بكلية الرباط، إذ كان إشرافه عليها دائما مزدوجا أي بمعية أستاذ 
وبناء عليه، فإن الوزير غير ذي دكتوراه في .. حاصل على الدكتوراه

رحمكم التاريخ أو غيره على الرغم من تحليته كذلك، فليتنبه إلى هذا األمر 
  ..اهللا

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
- 9 - 

 المقامات العشر في استتاب أحمد التوفیق قبل الحشر ـــــــــــــ سلیم الدیب

  

 الثالث المقام
 ــــــــ 

ین ّ  تنبیھ المغتر

 إلى بدعة وجود التلفزیون في مساجد المسلمین

  

متربصا بالمستحدثات التقنية والتجارية في  كان الفقيه المغربي
منها في فتاويه ونوازله وأجوبته  المغرب في التاريخ المعاصر، فقوم عددا

محمد المنوني رحمه  عنها عالّمة المغرب سيدي الكثيرة التي أتى بأمثلة
) الكالم ماكينة(اهللا، ومن ذلك التلغراف والتلفون وطاموبيل وفونوغراف 

 وبعض المواد.. المحالّة بالذهب) الساعة المحمولة(والراديو والمكَانة 

التجارية كالشاي والسكر والجبن والدجاج الروميين واألدوية والزيت والتبغ 
الرومي وصابون الشرق والملف والحرير وقلنسوة النصارى  دوالكاغ

ولعل نخبة الفقهاء كانت ناظرة .. البوجي وصندوق النار وشمع) البرنيطة(
الكافر األجنبي عدو الدين  إلى الحادث من حيث كونه صنيعة كفرية بيد

أو يمكن أن  أو من حيث نقضها لركن من الدين قائم،.. بمعنى أنها نَجس
 ذلك داللة على مواكبة النخبة للحادث وتفحصه بعين الفقيه النوازلييكون 

ومن ثم فال يمكن بحال وسم هذه النخبة بمجابهة .. األصولي النظّار
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 )وِلكُلٍّ وِجهةٌ هو مولِّيها فَاستَبِقُواْ الْخَيرات(أنهم كذلك،  وهب.. الحداثة

 .148: البقرة

أي إن " عموم البلوى"تداولة في نوازلهم عبارة الم ومن اصطالحات الفقهاء
ولألسف الشديد فإن الولوج اليسير . ما شيئا عمت به البلوى في زمان

واحدة بلْه نوازل كثيرة تقومه  لجهاز التلفزيون إلى المسجد لم تواكبه نازلة
علماء المغاربة  رى سيقول أحدفماذا يا تُ. وتُفصل في حكمه الشرعي

سودة  هذه البلوى لو تحققت في زمانهم؟ ما تُرى التاودي ابن المالكية عن
 ومحمد بن جعفر الكتاني وأبا اإلسعاد الفاسي والمسناوي والعباسي وبردلة

إزاء ما  نوازلهم يقولون؟ وما تراهم يسودون ويبيضون في.. والونشريسي
المغرب وإنها لعمري منقبة يا لها منقبة لو انصرفت طائفة من علماء  تقدم؟

فلنُمثِّل . سجد ومكوثه به أو عدم تجويز ذلكالتلفزيون إلى الم لتجويز دخول
العنوانات التي ليست بالضرورة مؤلفات، وال توجد في  لما ذهبنا إليه بهذه

 :أي من الخزائن الدانيات والقاصيات

 .كشفُ النِّقاب، عن هتك التلفزيون بالجامع ألستار الحجاب .1

 .كير على صندوق العجبنَيُل األرب، في النَّ .2

 .القول الفصل، في االفتتان بالتلفزيون لمن ليس له خَصل .3

 .المرشد الجامع، في كراهة الصندوق العجيب بالمسجد الجامع .4

داللة الحائرين، إلى رد أقوال المغترين، بجواز صندوق العجب في  .5
 .مساجد المسلمين



 
- 11 - 

 المقامات العشر في استتاب أحمد التوفیق قبل الحشر ـــــــــــــ سلیم الدیب

ومشاهدته في  جواب في مسألة استعمال التلفزيون والنظر إليه .6
 .المسجد

 .رسالة في التلفزيون وما إليه .7

نازلة في ظهور اآللة العجيبة المسماة بصندوق العجب في جوامع  .8
 .المغرب األقصى

 .اإلعالم، بما يتعلق بالتلفزيونات من األحكام .9

رفع اإللباس، وكشف الضرر والباس، عن مسألة صندوق العجب   .10
 .الذي وقع الخوض فيه بين الناس

نا لم لكنكْدها هنا، وال مناص من تَكرار كبير أسفنا و هعلى أن دخول .. نُلْف
في الستينيات " صندوق العجب"المسماة في المغرب بـ  هذه اآللة العجيبة

سنة (الملّون ثم االنفجار الفضائي اآلن  زمان األبيض واألسود فالبث
فاقتُنيت آالف  الوزير التوفيق، استوطنت المساجد بعناية) م2007/هـ1428

لم تكن مساجد إال من  األجهزة العجيبة ووزعت على عدد من مساجد البالد؛
قرب  فأخذ الجهاز العجيب موضعه.. حيث االسم ال العمران واالعتناء
فصار واعظا بدل الواعظ ومرشدا بدل .. المحراب أو فوقه أو بجانبه وشيكا

ما بين مستغرب ومنكر فكان الناس .. وربما إماما بدل اإلمام المرشد
آل ) وتلْك األيام نُداوِلُها بين النَّاسِ.. (ومحوقل وضاحك وغاضب ومكبر

.. هنا استُهل الدخول الرسمي للتلفزيون إلى المساجد ومن. 140: عمران
.. عنه جمة بلْه الحقائق المطَّردة المحزنة فكانت الملح والقصص واألساطير

.. فشجه كما لم يشجه أحد من قبل هوى على ُأم رأسهفمن المصلّين من 
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لتصدح الموسيقى، ومنهم  ومن القيمين عليه من سها عنه فانتهى الوعظ
   .شؤون وهللا في خلقه.. ومنهم كثير.. من أطفأ أزيزه فارتاح من همه

. القيمة بمكان ال يطعن في علمه وحلمه واستبحاره الواعظ التلفزيوني من
بخالبته لكن مسألة استشكلت علي بينا أنا  استمعت إليه فأعجبني لكنّي

في إيجاد سبيل لسؤال ذاك  جالس بين المصلّين أنتظر الصالة فجهدت
ذاك الواعظ؟ وكيف  تُرى كيف سيسأل. الواعظ القاصي الداني لكنّي لم أفلح

 سيستفتى؟ ثم كيف سيجيب إن كان ال يسمع؟ ومرت األيام وأتى على

 هوكأني ب ،1:اإلنسان) حين من الدهرِ لَم يكُن شَيئاً مذْكُوراً(التلفزيون 
  :ينشد

عدها سدْل َأورشتَمم عدسو  *  عديا س دكَذا تُوراِإلبِْل ما ه  
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 الرابع المقام
 ــــــــ 

 

  ائجاتوالملح الر الطرفمجموع 

 اجاتللمساجد بالدرمراقبة األئمة  عن
  

تفتقت عنها عبقرية الوزير،  هذه من المشروعات العجيبة التي  
تجديد اإلمامة  ذلك أن. والحق يقال فهي ذات بال، وال يتنازع حولها اثنان

 من) وليست هي مرشدة الهدي بن تومرت(واألئمة، واإلرشاد والمرشدة 

دات، فبعد تخرج األفواج األولى من األئمة والمرش. ضرورات زماننا هذا
هِمفي أذهانهم، على رغمهم،  ولَوك لوه، وقرأمام التلفزات، لما حفظوه وحص

المذهب المالكي والعقيدة األشعرية والسلوك : مكرورا ذلك هو مما غدا كالما
ذلك استضعافا وخشية تهديدات الوزير المذكور الذي  وإنما يلوكون.. السني

أن الطاعن في دعامة اليقين بهم، من  حذّر بعض أفواجهم، في أول لقاء
وكأني بهؤالء .. مصانعتنا هذه، ال حرج في أن يتركنا، من دون الحاجة إلى

ال ائتالفا مع كالم  الطلبة المساكين، يوافقون ويدارون ابتغاء الرزق الدائم
الوزير وبطانته  هذا، وقد تخرج الفوج األول، واستبشر.. الوزير وال اختالفا

المحنة،  مبين، في مجال الدين، ولم تَك تلك األيام إال بدايةبقرب الفتح ال
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 ثَمرةً لضعف الهمة، فلم يلقوا إلى األئمة باال، ولم يحددوا لهم وظائف بل

كانوا وباال، والعلّة في ذلك كما يشاع في أحيان، انتماء عمومهم إلى 
مدن الدانية واإلحسان، فُأرسلُوا إلى مندوبيات األوقاف بال جماعة العدل

هنالك في غُنية عنهم، مما اضطرهم إلى االشتغال  والقاصية، وكان الجميع
عنهم، إذ ال عمل حدد لهم سلفا، وال  بقراءة الجرائد وشرب األتاي رغما

مستضعفون، ألنهم في حقيقة  منهاج يتخذونه خَلفا، وهم في الغالب األعم
االشتغال مع رب  غربية اآلنيةويعني التعاقد في الملة الم(األمر متعاقدون 

 ، فضاعت أموال البالد بسبب قلّة تصرف)العمل بعقدة يفسخها متى شاء

 .العباد، والحديث في هذه البلوى ذو شجون، وهللا في خلقه شؤون

  :لَطيفة

المغرب األقصى طائفة من الذين يسمون أئمة، وهم الذين  زعموا أن ببالد 
انوا بال شغل شاغل شطرا من الزمان، فرقّ ك تخرجوا من مدرسة األئمة،

لما حّل بهم، فأمرهم بمراقبة  فؤاد الوزير لمرآهم، ووجد الحل األمثل
مهمتهم دراجات من  نظرائهم من األئمة في المساجد، ووجه لهم البتداء

عرف  التي تفرقع في سيرها، والبد من الوقود لمشيها، والتي تُسمى في
فكان أن عمت الفرحة األئمة زرافات، الذين تعبوا من ". رالموتُو"المغاربة 

الحافالت الرائحات والغاديات، فقد آن لهم أن يستفيدوا هم أيضا من  ركوب
اآلتية من العاصمة، وصاروا يدعون للوزير على الرغم من  بعض المنَحِ

 ُأرسلت إلى كل واحد واحد باسمه، واستعملوها فالدراجة. بلواهم القاصمة
ولكن ال ينسين الواقف  !لها منقبة في قضاء مآربهم، وإنها لعمري منقبة يا
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من إرسال الدراجات ليس بالطبع خدمة  على هذا المكتوب، أن الغرض
مراقبة أئمة المساجد  األئمة والتخفيف عنهم، بل مبتغى الوزير المذكور

.. هموزفير وتتبعهم في صلواتهم وخطبهم، ووعظهم وإرشادهم، وشهيقهم
فكأني باإلمام صاحب الدراجة صار شرطيا من دون بذلة، يرفع التقارير 

 ..ويسود المحاضر المبتذلة السرية

 شيمِ الشَّرعِ ال والَ ولم يك ذا من  *  فَكَيفَ يراقب اإلمام اإلماما

عجر:  

 هو ذكر جملة ومادام األمر على هذه الحال فلنرجع العنان إلى مقصدنا الذي
 من الطُّرف والملُح الرائجات، عن األئمة المراقبين ألئمة المساجد

بالدراجات، مع التنبيه إلى أننا لسنا ممن يطعن في أئمتنا الكرام، الحاملين 
 :الشريعة بالتمام لواء

ءشَي اشَا للّه ليس منِّيح  *  ودبالمكْد يفاه العفي ذُر 

ووصف الحال والمآل، ال تَصيد النقائص  التفكّه وإنما قصدنا بهذا المكتوب
 "...والضوال والمثالب وما إليها من الشوارد

  :تنبيه

الرائجات، عن  مجموع الطُّرف والملح"انتهى ما وجد كما وجد من كتاب 
وقفنا عليه  للعبيد الفَقير أبي البركات وقد" مراقبة األئمة للمساجد بالدراجات
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 -واهللا أعلم -وكان غرض المؤلف . ائن الخاصةفي إضبارة بإحدى الخز
ى إليه، لكنّه لم يتيسر له ومالطُّرف والملُح الرائجات عن الموضوع الم بسطُ

شاءها فيلتمسها عند القُصاص والظرفاء واإلخباريين وجماع  إتمامه، ومن
أفواه الرجال الثقات، في كل موضع وثَنية، وقد حاولنا  الملح والطُرف ومن

من ذلك في ديوان من صنعنا، لكنّا آثرنا  األمر جهدنا، ولفَّقنا بعضا من
  :إخفاءه، ولم نرد إفشاءه

ةقِّ اَألِئمن حما زِلتُ ععاً  ودفَعا* دافم عرِف لَها الناسثَ لَم يوادح   
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 الخامس المقام
 ــــــــــــ 

 

  الماجدیة التوفیقیة المقامة

أن مما يحكى عما وقع في األزمان  نحكى توفقان بن ماجدا
الزمان في بالد يقال لها  السابقة، والتواريخ المضحكة، أنه كان في سالف

مكلَّفا بأحباس  المغرب األقسى وزير، يبدي من النباهة القدر الكثير، وكان
والبِر  الرعايا القاطنين والطارئين، من الذين حبسوا قُوتَ يومهم على الخير

 جه رب العالمين، وهذه األحباس من الكثرة الكاثرة بمكان، بحيث الابتغاء و

تقوم بدرهم وال دوالر أو أي شيء كان ما كان، إذ مبتغاها خدمة الدين، 
األمة من الكفار وأعداء الدين، فما شأن هذه الحكاية الغريبة،  والذب عن

 العجيبة؟ والمقامة

دبيري، وأنا معمٌل للرحلة في  منذ عرفت قَبيلي من: ماجدان قال توفقان بن
التَّسيار، في بالد المغرب الذي فيه للباليا أوكار،  مسيري، فألقيت عصا

غريبة مختلفة، ما بين الجبل والسهل الحزن،  فوجدتها بالدا عجيبة مؤتلفة،
حللت أهال، ونزلت :"بهاتف يهتف والنهر والبحر والخلق ذي الحزن، فإذا أنا

فعلمت أنها إشارة، وكما ". صفي الوِلي، أقبِْل وِلج بقلبسهال، فأنت في بالد 
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محتدي، والمغرب بالد  ال يخفى فالحر باإلشارة، إذ المشرق بالد األنبياء
  .األولياء مقصدي

فإذا أنا بشذا الطيب والنفح، اآلتي من حاضرة رباط : ماجدان قال توفقان بن
، ومستغربا عدد مخلوقاتها بناءاتها المتطاولة الفتح، فولجتها ناظرا

بكثرة الخلق والدواب ما بين  المتصاولة، فمررتُ بشارع كبير مكتظ،
ومطالعتهم لما  مستبشر ومغتاظ، فعلمت أن السبب وراء ذلك، تحلُّقهم

 فأجمعت همتي، ومضيت في تعقب أثر أذني، فرأيتهم ويا للعجب قد. هنالك

ما يسمونه في عرفهم تحلقوا حول كواغد ملونة على هيئة الطروس، م
ما الخطب يا : يكون لها حرب ضروس، فقلت بالجرائد والصحف التي

سمعا، ألنهم كانوا في شغل  أصحاب، وما العلة يا أحباب؟ فلم يصخ لي أحد
وبدأت في  عني شغال مصما، فأخذت هذه الكواغد الملونة بين أصابعي،

ة أن األمر جلل، وما تالوة ما بين سحري ونحري، فعلمت وهللا الحول والقو
 .الصغائر شيء من لمم، بل هو كبيرة من الكبائر، ال صغيرة من فيه

فلما علمت ذلك، وتيقنت مما هنالك، احتاجت نفسي : ماجدان قال توفقان بن
وتبريزه، فقد ذكروا أن الوزير المومى إليه في  إلى تفصيله، والبوح به

اإلسالمية، وراعيا لها وحاميا األحباس  طالعة الكالم، لما كان متوليا شؤون
 :دائما في هذه اإليالة، اشتاقت نفسه والنفس مشتاقة

 قاصده واقصد سبيَل الهدى ال ضلَّ  *  النفسِ المضلِّ وعج ال تَتْبعن هوى



 
- 19 - 

 المقامات العشر في استتاب أحمد التوفیق قبل الحشر ـــــــــــــ سلیم الدیب

الصحة، واألبكم إلى البحة، والشخص المشموس إلى  اشتياق الواهن إلى
بجلين، من غير استشارة لعموم الرعايا الم الدوحة، فوهب أحد أولياء نعمته

وكأنها جنَّة، من أرباض  القاصين والدانين، أرضا ذات هكتارات جمة
معدودات، ال  حاضرة رودانة التي ليس لها من جنَّة، بقدر يساوي دراهم

تسد حتى رمق الفرد في هذه األويقات، وما هي إال أشهر من األعصار، 
األمصار، وأخذت الكواغد المسماة بالجرائد ذاع الخبر وانتشر في كل  حتى

واالستخالص، فجعلت من قصة الوزير وصديقه الماجدي  في النقد والتحليل
بلَّة، أن عمد الوزير الذاهل عن كل زلَّة،  خير استخالص، ومما زاد الطين

وزارته إلى وكالة األنباء في  إلى االعتراف بذلك في بيان ضاف، صادر عن
فتح الوزير  وإنها لعمري بلية من شر الباليا، حيث شكل اعتراف واف،

 على نفسه باب جهنم الطافح بالرزايا، فثقف الصحفيون بغيتهم، فحرروا

كفاكم ثلبا في : وأعادوا وكبروا استبشارا بنفاسة عيبتهم، فقال بعضهم
المسكين، الذي لم يعرف بعد كيف يدبر مثل هذا األمر المكين، فقلنا  الرجل
القصة أن تُطوى، وتختفي أخبارها وتُنسى، لكنها امتدت إلى  آن لهذهلقد 

الخبر العيان، إذ يضم صفوة المنتخبين، والممثلين  ، الذي فيه"البرلمان"
الوزير الذاهل إلى مكمنه، وهو يقتبس  لرعايا اإليالة المستضعفين، فصعد

العميم، باأليم في الفرح  حديثا في غير أوانه وال موضعه، فكان أشبة
وأسداسا في  وباليتيم في مأدبة اللئيم، وصار يضرب أخماسا في أسداس،

 أخماس، وعنده من الهم ما يشيب األبكار ربات الخدور، ويبيض شعور

 الفاتنات الالئي هن كالبدور، فقلنا ال حول وال قوة إال باهللا، وال مذل العباد

 .إالّه
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ا قال، ولم يعد يظهر للعيان إال عبر ثم إنه قال م: ماجدان قال توفقان بن
 :أيامه، وأغبر أعصره وأحيانه، ولسان حاله ينشد مقال، ألنه كان في أسوإ

 وقد خُصصوا بالقبضِ إذ مرن بالقَبصِ* جماعة  وما أنا إال واحد من

التوفيق والماجدي الغريرين بمكان، وما وقع بينهما  هذا ما كان، من أمر
المشهورة، مما تداوله الخاص والعام،  ومة، والمسألةفي القضية المعل

الطوية، حفظنا اهللا  والوضيع والسام، وهو يعد من شر البلية، وسوء
  .وسواكم وإياكم، من مثل هذه اآلفات
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 السادس المقام
 ـــــــــــ 

 

 فالتخوف من رجال التصو

ُ أبي العباس المر  اكشيوأخبار
  

زمان من ولي من أولياء اهللا تعالى يحفظ اهللا بعد، فإنه لم يخُْل  أما
به العباد، وكانت منهم طائفة عظيمة بأقصى المغرب،  به البالد، ويرحم

حتى ظن من ال علم له بهم أنه لم يكن  ُأهملت أخبارهم، وجهلت آثارهم،
ولي أو وتد، هيهات  منهم بأقصى المغرب أحد، وأنه استبعد أن يكون به

  2."ذلك، فاطلب تجدهيهات ليس األمر ك

حللتَ أهال، ونزلتَ سهال، فأنت :"تجد، ألستَ القائل في ما سلف نعم ُأطلب
،ِليفي في بالد الوبقلب ص فالولي في كل مكان تثقفه، وفي كل ". أقبِْل وِلج

وما .. بتحوالت النواميس والقوانين واألمزجة زمان تجده، وهذا مشروط
ل، سبحان من يل والإليه مما يتحول حوفالولي في كليته إنما هو . يتحو

                                                             
  .31. أحمد التوفيق، ص: تحقيق التشوف إلى رجال التصوف، -  2
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أي االتصال الوثيق  ..وليد التصوف بما يعنيه من تقوى واستقامة وزهد
ولنَر  أليس ابتغاء المتصوف الوصول إلى الحضرة اإلالهية؟.. بدين اإلسالم

 مع التادلي صدق نظريته في استمرار الوالية الصوفية بهذي البالد وعدم

دام التصوف ماتا إلى الدين بوثاقة وثقة فلم هذا العنوان  فما. انقطاعها
، وعهدي بك أيها الكاتب عاقال "التخوف من رجال التصوف:"اللماز الغماز

فأبعد هذا المسمى، عن مكتوبك هذا الغير المعمى،  راشدا غير ذاهل،
  .وأفصح وال تُشكل

غراب ال تصريح، فيه إ.." التخوف"هذا العنوان الموسوم بـ  فإن قلت إن
ولم تقف على كالمي الذي به أشي، فاستمع  لعلك لم تفهم مقصدي،: قلت

رمكتوبي مقالي رحمك اهللا وعِ كالمي و. 

بهذه الطائفة في بالد المغرب األقصى التي ظهرت ونسبت  لعلك سمعت
وهو منها براء براءة الذيب من دم يوسف،  نفسها ورجاالتها إلى التصوف

ينتسبون إلى جملة من الطرق  تجارة ولهو عن ذكر اهللا،رجال تلهيهم 
هذا الجنيد  الصوفية التي غدت من الكثرة بمكان، وهذه الكثرة مجازة إذ

 وهب كثرة في." تعددت الطرق إلى اهللا بتعدد أنفاس البشر:"نظّارهم قال

فانظر ما يقول .. عرفي مفسدة للتصوف والدين عارجة به على غير مبتغاه
اهللا في ذلك، خصوصا في حديثه عن الطائفة العكازية  رحمهاليوسي 

الطرق في هذي البالد، وقد قّل مريدوها  فلنرجع إلى الحديث عن. الضالّة
أبي العباس المراكشي كانت  وفقرائها عما كانوا من قبل، لكن إرادة صاحبنا

واالنتصار لهم  هي استرجاع التصوف كما كان، وتقديس ماضي الصوفية
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 والتاريخ سجل على كثرة.. فاتهم وأباطيلهم وترهاتهم وشعبذتهمولخرا

أليس .. كاثرة منهم ضالالت كثيرة لم يأتها الكفرة والمالحدة والزنادقة
ممن أباحوا المحرمات وأسقطوا الصلوات والفرائض  متصوفة ماضينا

مسائل ال جدوى منها وسودوا آالف  وباحوا بالكفر الصراح، وخاضوا في
.. منكر وال إحياء سنَّة ت التي ال تفيد في تصحيح عقيدة وال تغييرالصفحا

وبعض  ولعمري إن أبا العباس هذا وأضرابه من المرتزقة والمتفقَّهة
المتأدبة مغترون بالمتصوفة القدامى ومتغافلون عن زالتهم الكثيرة 

فيقدسونهم تقديسا كبيرا ويشجعون االحتفاء بقبورهم وأضرحتهم  ..الكثيرة
واألثواب الفاخرة المذهبة والبناءات المنقوشة  يقيمون عليها الدرابيزف

القائم على عبادة القبور أكثر من باعث  وذاك من الشرك الظاهر.. الفخيمة
ووقفنا بنفسنا على عدد من  فقد شاهدنا.. العباد من القبور يوم النشور

ة داعين بالكعب هؤالء يطوفون بأحد المقبورين في زاوية طواف الحجاج
ولعمري . المرموس ومقبلين دربوزه ومتمسحين به لكي يحقق لهم بغيتهم

عمت البلوى بهذا الشرك المعاصر في زماننا وترى أحد أعالم فاس  فقد
في االحتفاء بطائفة من " سلوة األنفاس"كتابا مثل  المشاهير يؤلف في ذلك

اذيب والمجانين ممن يسمون بالمج المهووسين والمرضى والمشعوذين
فيأتون الكبائر .. ويقدسهم فيحتفي بهم ويمجدهم.. والبهاليل والمتجردة

ويكشفون عوراتهم  يدخنون وينيكون البهائم في قارعة الطريق: والصغائر
 ويضع صاحب السلوة ذلك كله.. ويأتون المنكرات ما ظهر منها وما بطن

أنظر ردا : لونقو.. وسيقول قائل إن هذا صحيح". إسقاط التكليف"في سياق 
حيث يعترف فيها مؤلفها ألحد أصحابه بمكة " السلوة"مقدمة  على ما قلت



 
- 24 - 

 المقامات العشر في استتاب أحمد التوفیق قبل الحشر ـــــــــــــ سلیم الدیب

تنقيح السلوة لما نشرها على هذا الشكل  بأنه لو قيض اهللا إعادة
وبطانته ينتصر من دون  وأكثر من هذا أن أبا العباس الوزير.. المعروف

الدين على الثقافة  ليمالبعيدة عن تعا" ثقافة السفلَة"علمه للثقافة العامية 
بات معروفا  وذلك لغرض، إذ.. العالمة السنية التي قادها العلماء الجهابذة

في بالدنا هذا التهافت على التصوف من لدن الخاصة، وخاصة البوتشيشية، 
الكثير منهم ) نسبة إلى الطريقة البوتشيشية(سرى إلى علمنا تَبتْشُشُ  فقد

  .زمانالعباس هذا منذ  لتبتشش أبي

ليس المتصوفة جسدا واحدا، وغال فإن حكمنا عليهم فيه تجن كبير،  نعم،
.. الصلحاء الربانيون الذين حاولوا جهدهم في اإلصالح نعم فيهم العلماء

الذين خلبوا بسمتهم خاصة الخاصة  لكن ثمة طوائف من أهل الضالل
المشي يقظة و بدعوى رؤية النبي.. والخاصة والعامة بسمتهم وكالمهم

فوق الماء والطيران في الهواء واإلتيان بشيء في غير أوانه وتطوية 
ومخاطبة الحيوان .. والتحكم في الريح والبحر والشجر والحجر األرض

عقل وال برهان والذي يدخل فيما يسمونه  وغير ذلك مما ال يصدقه
يذكر في خطاباته طائفة  فهل يستطيع أبو العباس هذا أن.. بالكرامات

غيرها إلى  كاكزة الضالة التي بلغت حدا من الضالل في المغرب لم يبلغهالع
بحيث .. حد أنها صارت نحلة ال طريقة لكنها خرجت من رحم التصوف

مريدوها عددا من الصلوات وأباحوا الفطر في رمضان والزنا وشرب  أسقط
دة التاريخ عنهم أنه إذا أراد شيخ منهم أن يختبر مجاه ومما أثبته.. الخمر

يمارس (باصطحاب زوجته إليه فكان يأتيها  مريده ومقدار تصوفه أمره
وحده فقط بل عكاكزة  أمام زوجها وليس) عليها الجنس بلغة زماننا
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بنص شرعي يجوز  ثم هل يستطيع الوزير أبو العباس أن يأتي !!آخرون
يتحلقون .. الحضرة الصوفية التي هي رقص وأي رقص في بدايته ونهايته

كل يمسك يبد صاحبه ويرقصون على صوت طبل كبير أو من  حلقة في
الحلقة التي يدعونها حضرة فيسيل اللعاب من  دونه فيقف أحدهم في وسط

ويدور ويدور .. أخرى ال نراها فمه والمخاط من أنفه وربما تسيل أشياء
الضالالت  إلى غيرها من.. إلى أن يسقط بدعوى الوصول إلى الحضرة

فهل كان نبينا . والدين منها براء.. والمحبة والصعودكالمكاشفة والخرق 
حاشاه صلى اهللا عليه وسلم .. اهللا عليه وسلم يرقص ويغني ويتمايل صلى

  .ذلك فقد نزهه مواله عن

حديث الربيعة عندهم، وهي التي تحدث بسببها حروب فمن  وهل جاءك
سوداً وهو ظَلَّ وجهه م(رغبت عنه  رغبت فيه دب على األرض، ومن

يمالصندوق الكبير الكائن بالزاوية في الغالب  الربيعة أي. 58: النحل) كَظ
.. الكبيرة من فئة الورقات الزرقاء وفيه يدع المتصوفة ودائعهم النقدية

وال يبخلون في مثل هذا  يطوفون حول القبر في حركة دائرية كأنه كعبتهم،
وإنه .. الربيعة عدد المال المتحصل فيالموقف الجلل ويا ليت أحدا يخبرني ب

 ..ال جرم مال كثير

الزاوية وما أدراك ما الزاوية فتلجها وكأنك في فندق فخيم مكيف الهواء  أما
طيب الرائحة، خفيض كالم زواره، خاشعة قلوب رواده، كأنهم  وثير الفراش

وإن هذا كله إسراف .. بالصالة وال بالخاشعة في صالة خاشعة، وما هي
يبذر على ضالل وشرك أن يعم  وتضييع عمر، أليس حريا بهذا المال الذي
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وإذا .. ومعادهم نفعه األحياء ال األموات فهم أحق به وأنفع لهم في معاشهم
 ظهر السبب بطل العجب، فهذه الزاوية والتصوف عامة اليوم في هذي

بورين أو البالد مطية ألكل أموال الناس بالباطل من لدن أبناء هؤالء المق
وإذا أردت أن تعرف مغبة .. بعض المتسلقة المتملقة المدعين أحفادهم أو

؟ ما بين سكّير خمير، وفاسق ..وهيأتهم كيف هي ذلك فانظر في حياتهم
واألركان، مجاهر بالفحشاء والمنكر مصداقا  ضلّيل، وعاص اله تارك للصالة

اعوا الصلَاةَ واتَّبعوا الشَّهوات خَلْفٌ َأض فَخَلَفَ من بعدهم{:لقوله تعالى
نلْقَوفَ يواً فَسأبكاني :"وهذا أحد المتصوفة المساكين يقول. 59: مريم} غَي

 "!بالصلوات الخمس الفقراء لم يقوموا حتى

فيض ضالالت التصوف الذي يبشر به الوزير وبطانته، إذ  وهذا غيض من
ن يوسمون بأنهم فالسفة ومفكرون مم هو من المنتسبين إليه، مع طائفة

ويمكن أن يجد  ..بدعوى أن من ال شيخ له فشيخه الشيطان.. وجامعيون
إال  وال حول وال قوة.. اإلنسان شيخا ولكنه في حقيقته شيطان تلبس بشيخ

 .باهللا العلي العظيم

منتقد بال دليل، قلت فما قولك أيها القارئ فيما سلف، فإن قلت إنني متجن :
مقالي بدليل ساطع فانظره في سيرة أحد الكبراء المحسوبين  أردت تذييلإن 

المومى إليه قبل، أليس أحد زعماء زاوية  على التصوف وهو الوزير
كيف يوظف خالنه  البوتشيش، التي ليس فيها غير الدشيش، أنظره

 ومعارفه من دون وجه حق، ويهمل األئمة الجدد المتخرجين ويمأل المساجد

ت ويهدي أرض المسلمين ألحد العلْية المبجلين ويكذب أمام المأل بالتلفزا
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فأي تصوف هذا، إن كان .. للتملص من زلته إنها زلة وأي زلة ويراوغ
ففي مثل هذه األحيان تظهر للعيان، ألم يقل  للتصوف سمات وعالمات وآثار

كَيعات نيد كما ذكروا ألحدهم في منامه لمالجي لم تنفعه أ.. تنفعنا غير الر
.. والغناء وضرب المزاهر والطار غير العبادة المفروضة السنية ال الرقص

عليه أحد هؤالء  وإني ألعجب كيف أن عالما كبيرا كابن عجيبة يسيطر
 فيما يسمى بالتجرد،.. المتصوفة فيحول حياته إلى ضنك وتقشف وعذاب

  ..ولو سار في مساره األول ألفاد أكثر مما هو عليه

إن كان لغيرنا آذان يسمعون بها وأعين يبصرون بها، نحتن اآلن  مقالناهذا 
شاملة لماضينا، فإن تحدثنا عن التصوف صورناه  في حاجة إلى مراجعة

وليت شعري .. به ألباب الناس كما هو ال كما نريد أن نصوره نحن لنخلب
 إذ من.. شيبا من يكون مريد الزاوية في يومنا، وال تكاد تجد بها إال

 .نفسه األصعب إقناع شاب بجدوى هذا كله إال من كان يؤمها لحاجة في

سلف للتخوف من رجال التصوف، تخوفٌ من ضالالتهم  أال يدعو ما
وما إليه مما هو مشهور منظور، .. وجنونهم وبِدعهم وأباطيلهم وشعبذتهم

صدرت به كالمك وهو يتحدث  لكن ما بال كالم التادلي في التشوف الذي
نعم : فيه؟ أقول رة األولياء ببالد المغرب األقصى، فما وجه الصوابعن كث

 صدرتُ بكالم التادلي ذاك كالمي، أما عن سؤالك فالتمسه عند محقق

  ..الكتاب، فهو أدرى بجوابه مني
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 السابع المقام
 ــــــــ 

 

ین وحقل ِ  ھالد

 أجل وزارة للشؤون الفالحیة واإلسالمیة من
  

ثَمرة عجيبة خالّبة ال هي من بالد  بة، ذاتزعموا أن نبتة غري
حققوا أنها ظهرت في حقول  الوقواق، وال من الجزائر السبع باتفاق، بل

".. الدين"اسمها  بالد المغرب األقصى وما حواليها من األرباض وزعموا أن
ومن يعترض على هذا فليبحث في قواميس العربية ومعاجمها ودواوينها 

، فإذا استظهرنا غاية االستظهار وجدناها دالة على "لالحق"معنى لفظ  عن
الزرع إذا  :الحقُْل" ففي الصحاح مثال نقرأ.. (أو المزروع المكان المحروث

قََل الزرعورقُه قبل أن تغلُظَ سوقه، تقول منه َأح بوإنما هي  (".تشع
وال داللة لها في العربية على ما  Le Champ ترجمة للكلمة األعجمية

الحقل " فهم بها متشدقون.. فكمل المشهد قُصد بها، وأضافوها إلى الدين
غيره من  المجال الديني أو - غفر اهللا لهم ولي-فهال قالوا  .."الديني

وإنهم في إطالقهم ذاك مصيبون غاية اإلصابة .. الفصيح العربي المبين
جاهل يلجه العالم وال.. فالدين اليوم صار حقال مشتبها وأي حقل فعال،
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" عنده فيٌل وزادوه فيلة.. "ال يحسن القول وال الفعل والذاهل ويقول فيه من
زينوا هذا الحقل ببعض الشتالت الغريبة عنه ال  كما يقول المثل المغربي،

الديني، تأهيل الحقل الديني، تهيئة  تحديث الحقل: األليفة، فصرنا نسمع
.. وأهلوا وهيأوا وجددوا ثوافهال حد.. الحقل الديني، تجديد الحقل الديني

وليريحونا .. الديني فهالّ قالوا حرث الحقل.. أنفسهم أوال قبل أي شيء آخر
وما  بوزارة الفالحة ما دام حقال للزرع والغرس -أي الحقل–فيلحقوه 

أو ما شابه .. وليسموا ذلك وزارة الشؤون الفالحية واإلسالمية.. شابه
 .غفر اهللا لي ما قلت قلت.. ذلك

بل هو أشد من الطواعين .. ابتلى بنا وابتلينا به داء العطب قديم، وأي داء
هذه سنوات خمس مرت على .. المفنيات والجوائح وما إليها من المهلكات

المنقطع في األرباض  صاحبنا الوزير المأسوف عليه أسفا كبيرا في حقله
بضاعته  ارتالقاصية ال الدانية، ال يدري ما يصنع بعدما بار محصوله وص

ال تسر الناظرين، إذ فاقد الشيء ال يعطيه، فكيف بأستاذ قضى .. مجزاة
أن يفقه قوال وفعال .. الكراسات والطلبة والمدرجات والمحاضرات عمره بين

المتشعبة، وأن يكون له باع في أصولها ال فقهها، وفي  في سرادقات اإلدارة
وال .. بصاحبنا أتم اإلزراءسرادقات أزرت  وإنها.. عقائدها ال في توحيدها

 ..حول وال قوة إال باهللا

كثرة الكالم .. ما كان من أمره فوجدناه صحيحا وقد رأينا وسمعنا وعاينا
واالصطالحات المبهمة، واللغة ذات الشطحات  والمالم والبكاء واالستبكاء

فكثيرا .. من دون علة لذلك الصوفية، وكثرة االرتعاش في الحديث والخوف
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من حوارات  وكثيرا ما تهرب.. ما أرتج على صاحبنا وغدا حصورا ال سيدا
في  أبهذا، يرحمكم اهللا، سينبت الزرع.. تهتبل بحقله وتبتغيه مصرحا ال نجيا

؟ أبهذا ..حقله، ويحبل الضرع من كده، وتَينَع الثمرات مختلف ألوانها
  د اهللا؟اهللا؟ أم بهذا ستعب ستعبد

  المسلمين؟ أبالتلفزات في مساجد

  لنظرائهم الخائفين؟ أم باألئمة المراقبين

  العلماء في العاصمة؟ أم بكثرة اجتماعات

  كالقاصمة؟ أم بإصدار فتوى يتيمة

  المسلمين؟ أم بِبتْشَشَة عامة

 للعلْية المحترمين؟ أم بتفويت أراضي األحباس

 باده المستضعفين؟ع أم بالكذب على اهللا وعلى

 آخرين؟ أم بتوظيف شباب وإقصاء

 القُبوريين المبتدعة المشركين؟ أم بِعضد جماعات
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؟ فمتى ..وزير من دون معالي وال حضرة وال سيد يا.. أم بماذا يا وزير
للعلماء الجهابذة، ورثة األنبياء على  كانت المعالي والحضرة والسيادة إال

  ؟..الحقيقة

 ؟..وزير أم بماذا يا

 ؟..وزير أم بماذا يا

  ؟..وزير أم بماذا يا
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 الثامن المقام
 ـــــــــــ 

 

َنوات ذكرُ   سادسة الق

 وما بھا من الھَنات
  

أن : فأقول لهم بعد االستغفار والحوقلة ؟يسألونك عن السادسة
معيدي اإلعالم المغربي  نعم، هي. تسمع بالمعيدي خير من أن تراه

المغربية الخالصة  د استبشر كثيرون خيرا بظهور هذه القناةالمعاصر، فق
شقيقاتها من  الديني عفوا المجال الديني، لكنها كانت مثل" الحقل"المهتمة بـ

 ويلحظ أن كثرة كاثرة من المغاربة ولّوا.. قنوات دار البريهي وعين السبع

ما لك : وسيقول قائل.. وجوههم شطر الجزيرة وغيرها من القنوات العجيبة
بك مستصغر للذات اإلعالمية المغربية مستضعف لها منبهر  وكأني.. يا هذا

  ذاك؛ فقد أطلت الكالم، والبد لك من المالم؟ بغيرها؟ صه، فال تَعد قولك

فها أنذا أبسط .. مستحق للمالم - اهللا لي ولك غفر-أما عن كوني : الجواب
ستبطن ما يعتَوِر سادسةَ وقفات، لتَ قولي، فَر فيه مقصودي، وقفْ عليه

لهذه البالد مستصغرا ومستضعفا،  القنوات من الهنات، ومعاذ اهللا أن أكون
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قولي رحمك اهللا يا  فاستمع.. فأنا منها وهي مني، وحب الوطن من اإليمان
 ..أخي، وال تقطع أبهري

 كثرة اإلنشاد والمنشدين

أنظر في .. وشجونها وأخبارها، والمغربية كنت كلما فرغت من الجزيرة
 -ويا للعجب–فعلت ذلك وجدت  السادسة التي ال تبتدئ إال بعد ألي، فكلما
وبالغوا فيه  وقد أكثروا من ذلك.. طائفة من شباب وكهول في حلقة منشدين

كانوا لي  حتى أنني كلما انتظرت برنامجا مفيدا قليال أو كثيرا.. أشد المبالغة
 قارئ لهذه السطور، فارقب هذه القناة ليومولو كذبتني أيها ال.. بالمرصاد

ولو عمدت إلى حساب الوقت المخصص .. وليلة وستقف على الخبر اليقين
وهي واهللا بلية، .. لوجدته يفوق نصف زمان القناة نفسها لهذه اإلنشادات

آخر، فما يضحك أن الوصالت اإلنشادية  ومن وجه. وشر البلية ما يضحك
المنشدين نفسها تتكرر أيضا،  ا كل يوم، ووجوهنفسها تتكرر وتعاد إعادته

لك تنكر على  ما: سيقول قائل.. وكل شيء هو نفسه.. والديكور هو نفسه
 معاذ اهللا: المنشدين، أما لك مع الرقي بالوجدان والروح من تالق؟ وأقول

أن أنكر على طائفة المنشدين هؤالء، ولو كانت السادسة مقتصرة على 
لهم من الطائفة الحراقية، فما لهم ال يفسحون المجال لع فرقة واحدة منهم،

إن تغليب اإلنشاد والمبالغة فيه حتى لَيعد  ثم.. لغيرهم من الطرق الصوفية
تغليب كمالي على أساسي، وفرعي  فريضة وهو ما دون السنة، يعد من

ولكن  ال كُثرا، لكان أنجع، فلو اقتُصر على نُبذ منه تكون قُال.. على أصلي
فيا ليت .. عمر أن تميل الكفة إلى ذلك كله، فهو إسراف وتبذير وتضييع
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 القيمين على السادسة فطنوا إلى ذلك، وراعوا المرامي والمقاصد فيما

فالمواد .. ولكن فاقد الشيء ال يعطيه، ومن ضاع لبه ال خير فيه.. هنالك
لمغربية في اإلبداع مما القيمة البانية الرائدة كثيرة جدا، والملكة ا المفيدة

 :ورحم اهللا القائل يشهد لها،

 بها الريح يوما دبرتها الضفادع    *  إذا غاب مالّح السفينة وارتمت       

 استعمال العربية الزجلية

مجتمعنا أميا، أي يجهل القراءة والكتابة، وهو ما  ما دام أكثر من نصف
فإن المعرفة بالعربية الفصيحة . .وكاتباتها فشلت في معالجته كتابات دولتنا

في بعض وجوه العوام آناء  وقد كنت أرى.. وفهمها من االستحالة بمكان
العربية  بسبب.. خطبة الجمع تعسرا على الفهم وأسفا وعدم اهتمام

وقد تفطن لهذه المشكلة بعض .. المتعالية التي يلقي بها الخطيب خطبته
مدوا إلى إلقاء خطبتين أوالهما والخطباء األمازيغ فكان ان ع الفقهاء

وهذا نعم الفعل، كما كان بعض الفقهاء .. بالعربية باألمازيغية واألخرى
العامية، إذ الكالم بها أقرب إلى ذهن  يعظون الناس بلسانهم أي بالعربية

هذا من باب اطراح العربية  ونحن ال ندعو إلى. العوام من العربية الفصيحة
وهذا ما . القوم إلى محاولة تبسيط الدين بلسان الفصيحة لغة القرآن، بل

 تفطنت له وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، فطلبت من وعاظها

.. ومرشديها في السادسة مخاطبة الناس على قدر عقولهم ولغاتهم
محاولة إقحام العربية العامية في خطابهم، ولكنها  فانصرف بعضهم إلى

هؤالء الوعاظ ال يتقنونها إتقانا تاما،  نلألسف لم تفي بمرادها، إذ جملة م
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العربية العامية من لدن  إتقان ولعلك تستغرب أيها القارئ عن مقالي بعدم
الوعاظ من يفصح  ولكن أقول أنها أيضا لغة كباقي اللغات، ومن.. كثيرين

اهللا  كيف ذلك؟ اعلم حفظك.. فقط العربية العامية أو يعمم العربية الفصيحة
ضا من هؤالء الوعاظ في السادسة يستعملون ما نسميه ورعاك، أن بع

الزجلية ونعني بها إضفاء العامية على الفصيح، كما يفعل الزجالون  بالعربية
، فيتحدثون بلغة غير معروفة عند العامي، )الشعر العامي) أي نُظّام الزجل

ل كما يفعل الزجال الذي يستعم.. مخيلة الواعظ ألنها ال توجد أصال إال في
إضافة إلى أن بعض الوعاظ .. للعوام كلمات ال توجد في االستعمال اليومي

لذلك فهو يترجم خطابه من  امازيغ، فهو ال يتقن العربية العامية درجة كبيرة
العربية  العربية الفصحى إلى العامية أو من األمازيغية مباشرة إلى

 ويا ليت.. أو لعدم تمرس الواعظ في بناء وعظه بهذه اللغة.. الزجلية

المسؤولين استعانوا بوعاظ وخطباء ومرشدين لهم إلمام باللغة العامية 
وهم موجودون مشتهرون في المساجد وتجد  األمازيغية ولغات أخرى واللغة

فيتم مخاطبة كل جماعة بلغتها، ما دمنا كلنا .. بالمستمعين حلقاتهم غاصة
  .مختلفين مسلمين مؤتلفين ال

 يبرودة الخطاب الدين

الديني بما هو خطاب إصالحي توجيهي  كثر الحدث عن الخطاب
الخطاب بما يتالءم مع  لكن يبقى اإلشكال في طريقة تقديم هذا.. استنهاضي

ديني  وقد نجح إخواننا المشارقة في تقديم خطاب.. نمط المتلقي وعصره
إعالمي مختلف استطاع في عدد من القنوات المحسوبة على القنوات 
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تواصل متميز مع المتلقين مما أثمر ظاهرة الدعاة الجدد أو  الدينية سن
يقال أنهم استطاعوا تجديد هذا الخطاب من حيث  والحق.. الدعاة النجوم

السادسة ال يسر، حيث لم يستطع  لكن الحال في.. طريقة تقديمه إعالميا
وتداعياتها في  "ركن المفتي"الدعاة المغاربة التخلص من عقدة 

 فكانت الخطابات الوعظية.. طريقة تسويقهم للبضاعة الدينيةشخصياتهم، و

اإلرشادية في غاية البرودة إال من رحم ربك، نفس المواضيع ونفس 
فمثال يأتي أحد الفقهاء بكتاب في التفسير فيقرأ منه  ..القضايا المطروحة

.. ويأتي بتأويالت ال تسمن وال تغني من جوع بالعربية ويمزج ذلك بالعامية
في " اليود"عن أهمية مادة  أشبه بخطبة جمعة تتحدث -واهللا أعلم–ك وذل

بالغالء الفاحش  حماية صحة اإلنسان فيمل تموج الحياة اليومية للمواطن
.. لبنان على" إسرائيل"أو بحرب مدمرة تشنها .. والظلم ونهب المال العام

 ل بتلكبل ه.. باهللا عليكم، هل يمكن بتلك الطريقة يقدم الخطاب الديني

الطريقة يمكن أن تواجه السادسة القنابل البشرية القابلة لالنفجار في أي 
 -بصفتك فقيها أو داعية في السادسة- يمكنك أن تقنع شابا  ؟ كيف..لحظة

الدينية وأنت تسكت عن الظلم والقهر والفساد  بعدم االنفجار من الناحية
  ..اليومي؟

اة رسمية مئة بالمئة ذلك التباعد السادسة بما هي قن ومما يلحظ على فقهاء
هي بنت يومنا وعصرنا، واالقتصار  والتنائي عن قضايا ونوازل ومسائل

بالمواد الربوية  كيف يعقل أن يكون التعامل.. على العموميات الدينية
.. والتحليل منتشرا كل هذا االنتشار في مجتمعنا وال يتطرق إليه بالمناقشة

 العام سمة من سمات وطننا وال يهتم به منأو كيف يكون أكل نهب المال 
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وكيف يعيش المواطن العادي فقرا يوميا مميتا قاهرا فيما .. الوجهة الدينية
إن الناس .. التغاضي عن أسباب ذلك وغض الطرف عن فريضة الزكاة يتم

ينتصر لمظالمهم ال خطابا دينيا يقنعهم بالصبر وينتصر  يريدون خطابا دينيا
الموقف السلبي من الفقيه المغربي في أوساط  فد ساءنيلذلك .. لحكامهم

وما زلت عنه، علمه وتقواه  الناس الذين احتككت بهم، وقد كنت مدافعا
بصورة السلبية  لكن أختنا في اهللا السادسة سوقت هذا الفقيه.. وتواضعه

 ، وحتى بعض الفقهاء والدعاة ذوي"الركنية المفتية"المتصلة بالنظرة 

فال .. "الفي سي دي"و "الدي في دي"و "السي دي"طننا عبر الشعبية في و
لذلك فضل عدد من الناس مشاهدة عمرو خالد .. إليهم يهتم بهم وال ينظر

وغيرهم .. القرني وسعيد العريفي وعمر عبد الكافي ومحمد حسان وعائض
والعجيب في .. أمرهم على تحمل اإلنصات لفقهاء السادسة المغلوبين على

حينما  أن فقهاءنا - ا يدخل في سياق دفاعي عن الفقيه المغربيوهذ–األمر 
يحلون ضيوفا على قناة مشرقية كالجزيرة مثال تراهم طافحين علما وفقها 

والحديث .. وهي واهللا مفارقة وأي مفارقة.. يبهرون به نظراءهم وتواضعا
  ..ذو شجون

 ضعف اإلمكانات

فاسمعوا .. الخطاب الفنيعمدته الصورة، وكذا  الخطاب البصري اإلعالمي
تفرجوا على فيلم سينمائي  أصيب عدد كبير من الذين: مني هذا المثال

على  عسكري أمريكي بخيبة أمل كبيرة نتيجة تصريح المخرج باعتماده
مروحية واحدة ودبابة واحدة فقط، في حين أن الفيلم يموج بعدد ال يحصى 
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مكانات البصرية في عصرنا من هنا فاإل. انتهى.. المروحيات والدبابات من
.. بالمعلوميات قد شكلت ثورة في مجال اإلنتاج اإلعالمي وغيره مدعمة

  فماذا عن السادسة؟

استوديوهات القنوات المشرقية خصوصا ما تعلق  ففي الوقت الذي نلفي فيه
والتقنية واإلتقان نجد سادستنا  منها بالبرامج الدينية غاية في التطور

أستوديو .. ويهتم به تقرة إلى أستوديو يحترم المشاهدالمأسوف عليها مف
 من استعمال بعض خطوط الحاسوب البعيدة عن.. سمته البؤس والكآبة

التفنن وكأننا ال نتوافر على خطاطين محترفين بإمكانهم إظهار سمات 
كما يتم اعتماد صور في الخلفية ال تمت . المغربية في الخط المدرسة الفنية
إضافة إلى خلوها من أي سمة فنية معتبرة، وقد  المعروض بصلة للبرنامح

األساتذة في كلية اآلداب بالرباط  لحظت وأنا أتابع برنامجا حواريا مع أحد
الضيف ومحاوره  والذي كثيرا ما يعاد ما أضحكني ولم يبكني، ذلك أن

 كيف ذلك؟ إنهما ال يطيران، إذ ال يظهر.. يضعان قدميهما على ال شيء

ألن الذي تكلف بصنع خلفية .. عان قدميهما على األرضأنهما يض
وكان أن ظهر بجالء أن الضيف ومحاوره ليسا  لألستوديو لم يكن محترفا

أما بصدد اإلخراج فيقع كثيرا  ..في ذلك الفضاء الذي أراده مخرج البرنامج
المشاهد قفاه ال  أن يتجه المتحدث في برنامج بوجهه إلى جهة يرى فيها

 قع كثيرا أن يخطئ صاحب الجينريك في برنامج حواري فيكتبوي.. وجهه

خطأ اسم ضيف لم يحضر البرنامج فيما يسهو عن اسم الضيف الحاضر في 
يلحظ أيضا أنه يتم االستعانة ببعض الشركات إلنتاج  ومما.. األستوديو

حيث .. اإلنتاج وإنجاز البرامج مجزاة برامج للسادسة، وبضاعتها في
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المجال اإلعالمي إضافة  برامج ال خبرة لهم ال نصيب فييستعين بمقدمي 
حيث .. مضحكة إلى اعتماد تقنيات في فن الديكور أقل ما يقال عنها أنها

بل .. تسمع صوت العصافير المزقزقة أكثر من نص الحديث النبوي الشريف
أما عن .. وقت الزقزقة أطول من الوقت المخصص للحديث نفسه ألن

يقال أنهم في حاجة إلى تكوين طويل في هذا  سة فالحقمقدمي برامج الساد
البرنامج أستاذا أو دكتورا محاضرا  المجال، فليس ضروريا أن يكون مقدم
" العقدة"ة طامة لّزاد الطين ب وما.. جامعيا أكاديميا ليكون ناجحا في التقديم

ة المغادر"الدهر ببلية  وأتى حين من.. التي تتوسل بها السادسة لسد النقص
وكان ينادى .. عددا كبيرا من التقنيين واإلعالميين  التي سرحت" الطوعية

وقد .. آناء عطب في الصوت أو الصورة إنقاذه على بعضهم إلنقاذ ما يمكن
برنامج حواري معه نتيجة لعطب  حكى لي حاك أنه انتظر ساعة لتسجيل

ى سجل معه آخر حت فكان المذيع ينتقل من أستوديو إلى.. خارج عن إرادتنا
  .فتأمل.. ما سجل بشق األنفس

القناة المأسوف عليها أسفا كبيرا أنها مترجحة بين  إن داء العطب في هذه
ويفسر ذلك تسميتها . والسلطة اإلعالمية السلطة المخزنية: سلطتين
. محمد السادس للقرآن الكريم قناة: قناة السادسة؛ والثاني: األول: باسمين

نحو الشبه بينها وبين  ، بل بِلسانَين، وهذا يصرف أفكارناإنها قناة برأسين
الخداع بالقول ) لسان األفعى ذي اللسانين، مما يحيل على صفات الخالبة

القناة  هذه صفات ال نطلقها على.. والقدرة على التنصل والمرواغة) اللطيف
فعى أال تخدع األ.. حاشا بل هي تنطبق على لسان األفعى.. المزدوج اسمها

  ؟..قبل اللدغ) الفحيح(اللطيف  بالقول
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 التاسع المقام
 ــــــــ 

 

 المزاج النفساني صفة

 "النفعاني"للسید الوزیر 

 األعلى سئلة فقھیة مرفوعة إلى المجلس العلميمع أ

  

المؤتلف عليه الغير المختلف في زماننا، وفي ناموس عصرنا،  من
ر، مما يوقع ) المصرية البالجيم المغربية (زاج أن مالسيد الوزير كثير التغي

إلى االنشراح، ومن التجبر إلى  الواقف في غاية التحير، فمن الغضب
استعمال لغة أهل  بمعنى(المسكنة واالنطراح، ومن التفاصح إلى التبلّد 

.. اإلشارات ، ومن انفقاد الثقة بالذات، إلى القول أنا قطب زماني وعلَم)البلد
 يا وزير فلم نجدك صحيحا، وجالسناك فلم نَستَسق من أنوار جربناكد فق

فقد عهدناك في الكلية ذات الهنيهات الفقيرة، والخزانة . طلعتك بصيصا
العقيرة، ومكتبة آل سعود للدراسات اإلسالمية، ومعهد  العامة ذات

.. من المؤسسات العربية واألعجمية الدراسات اإلفريقية، وما جاورها
وانخنست ساعته  ،"النفعاني"والحق يقال، فقد طلع سعد سعود الوزير 

 النحيسة بعد أن كان القمر في برج العقرب، والمشتري والمريخ في



 
- 41 - 

 المقامات العشر في استتاب أحمد التوفیق قبل الحشر ـــــــــــــ سلیم الدیب

الزهرة، ومرت السنوات العجاف تباعا، وانصرمت رفيقاتها من الباليا 
واألمراض والمهمات سراعا، وهذا أوان الشروع في زبر هذه  والطواعين

 :والتي تقول وتُشير، وتلمح وتُنير ة، من دون مماطلة،العجال

 الْخَفيفُ من الركْضِ كَما الطّرفُ يكْفيه   وتَكْفي اللَّبِيب اَألحوذي ِإشَارةٌ

 ال،إلى السمو والع -حاشا هللا–على مسطورنا، الذي ال ننسبه  ليعلم الواقف
ا التفكّه والبسط واألريحية، وما لكنّا أردن كما يفعل بعض أهل زماننا،

أيها الواقف تفصيل المزاج  وهاك. حواليها من عدد المتفكهين الجلية
 :"النفعاني"النفساني، لصاحبنا الوزير 

 رف الوزير في وزارة األوقاف بقلقه  :القَلَقُ باصطالح أهل وجدةع
، فكان )والفعل المسارعة إلى القول: باصطالح أهل وجدة، ويعني(

حبنا في غالب أحواله كثير الذهول والتخوف والتفكير، على صا
فغالبا ما ورطه بعض . أن قراراته جنَت عليه الكثير الرغم من

به دريان، كما ورط مستشار إفرنجي  بِطانَته في ما ال يحب وال هو
، "ثعلبان"الملقب بـ  في بالد سنغال طاغية بالد اإلفرنج ساركوزي

 من ثمرات مزاجه النفساني هذا معاناة الصياد لذا عانى صاحبنا

الذي اختلط عليه الحابل بالنابل، فلم يعد يدري ما الفرق بين 
لعمري من المهمات، التي عادت وانبثقت  وإنها. السردين والشابل

المهم، أن صاحبنا . لَسعاتها بعد إقرارنا باندثارها، وهي ما هي في
التلفزات  وإقراره لمشاريعـه "قلقـ"لم يدر بما جرى عليه، في 

والبارابورات، وتكوين األئمة والمرشدات، فكان الناس في صدى، 
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فآلت تلك الصنائع إلى األفول، وهو . الذي ليس له صدى من صنيعه
، وعدم "القلق"إال نتيجة  وليس ذاك. عنها في ذهول أي ذهول

فكما  .)الشديد الود واللطف(= التفكر واالعتبار وتفاحش الملَق 
البركانيون على بلديهم عباس الفاسي البركاني المحتد  يتندر

المراكشيين وما حواليهم من دمنات وما إليها  والمولد، ال جرم أن
النفساني لدى الوزير  يجعلون في أسمارهم نصيبا لصفة المزاج

 النفعاني، وذاك ليس بغريب على المغاربة، المعروفين بحب النكتة

 .ت لها بالساسة مقاربةالسيما أن كان

 الوزير، وهي  ي األحاديث المقتضبة الغير الشافية لصاحبناف  :التأتأة
ذا تأتأة  "النفعاني"ما هي في االختصار والنّكير، يبدو الوزير 

رتج عليه، أو أصاب العي أصغَريه، وقد ُأفكأنما  وحبسة،
وا ذلك تأتأة، فهو وقد صدقوا لما سم." الصوت حكاية: التَّْأتََأةُ:"قالوا

هو من الفصاحة خاوٍ  منطبق تمام االنطباق على صاحبنا، الذي
فال . كجراب أم موسى، وعن اإلفهام ظاعن كجارات أبي موسى

وأخرى بعاميته " الفصيحة"لغة يرطن، فتارة بعربيته  تدري بأي
ترددا في حلقه، وارتدادا إلى  فتسمع لصوته.. الشبيهة بالنّطيحة

ذلك في  ال تقف على مقصوده إال بمشقة وكد، إن كانغير سامعه، ف
فليعلم صاحبنا أن أحاديثه في . مقدور الواقف من دون جهد

موجهة إلى العامة، لذا وجب عليه أن يلتزم  التلفزيون والراديو
سبعون بالمائة، لذا عليه  بأسلوب الثقافة العامة، فاألمية في بلدنا

تُلجئ إلى  فال ضرورة. احد إلى مائةقبل أن ينْبِس أن يعد من و
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التحدث بلسان الصوفية، ال ألن لهم لسانين كمثل األفعى بل ألنهم 
، "شرط البالغة اإليجاز:"فكما قيل قديما. الخالبة بأمكنة قصية في

ويا . اإلفهام من دون الحاجة إلى أسلوب اإلعجاز وشرط التواصل
ه بالماء، يفيصلح تأتاته وع ليت صاحبنا يقتفي آثار العرب القدامى

). البحر =) أو يطلب اختصاصيا في ذلك أو ليغُص في الدأماء
إن تأتآت صاحبنا قد عمت بها البلوى، وصارت : وحاصل القول

أهل المدن والقُرى، فإنه بكثرة التأتأة ينفقد للكالم  حديث تندر عند
وليئس . اللفظ أكثر من التماس مبناه معناه، ويكون انتظار خروج

بالحديث ألنه ليس  ذلك قاصرا على صاحبنا الوزير، وإنما خصصناه
 أتى الوادي فَطَم على:"من العلم بمكان قصير، فكما يقول المثل

فافهم"القَرِي ،.  

 ةَ :الكذببَأبِي شَي نب انثْمثَنَا عدَأبِي  ح نورٍ عنْصم نع رِيرثَنَا جدح
بع ناِئلٍ عويضر اللَّه د  لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي نع نْهع اللَّه

وِإن  الصدقَ يهدي ِإلَى الْبِر وِإن الْبِر يهدي ِإلَى الْجنَّة، ِإن: قَاَل
لَى الْفُجورِ وِإن ِإ الرجَل لَيصدقُ حتَّى يكُون صديقًا، وِإن الْكَذب يهدي

لَيكْذب حتَّى يكْتَب عنْد اللَّه  الْفُجور يهدي ِإلَى النَّارِ، وِإن الرجَل
وال غرو أن المتتبع لقضية ). األدب صحيح البخاري، كتاب(} .كَذَّابا

حبسِ المسلمين  التوفيق والماجدي وما جرى بينهما من تفويت
معدودات، وما جرى في البرلمان من سوء سيرة بثمن بخس دراهم 

باقتراف الكذب والزور والبهتان، والتصريح بغير الحق،  الوزير
كذب الوزير بين ظاهر ) للتوكيد(وإن  .ومقام الحق ال يخاف فيه
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السمعيات  للعيان، موثق في الجرائد والمجالت، وغيرها من
الظ على صاحبنا، كمر والبصريات، وقد مرت تلك األيام الشِّداد الغ

وقد عانى ما عانى . المرعدة المبرقة على قومٍ في دارينا العاصفة
وباء بسخط من اهللا وغضب، نتيجة  نتيجة تصرفه في األحباس،

وزير  فكيف يكذب مسؤول بحجم. معصيته للخالق في طاعة مخلوق
في البرلمان، والماليين من الناس له يصغون، ويسجلون عليه 

وإنها بلية وأي بلية، فلو كان في قلب  وال ينسون؟شهادتهم 
داره، وبكى أيامه،  صاحبنا خشية هللا ولرسوله، لبارح مكانه، ولزم

فَعلُواْ فَاحشَةً َأو  والَّذين ِإذَا{:واستغفر ربه، علّه يغفر له قال تعالى
واْ اللّهذَكَر مهواْ َأنْفُسواْ ِلذُنُوبِ ظَلَمتَغْفَرِإالَّ فَاس الذُّنُوب رغْفن يمو هِم

لَمو اللّه ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرص135: آل عمران[} .ي .[
يستعجب له ويستغرب، أن األحباس المغتصبة، ما زالت  وإن مما

دا تَعةً لشاريها ولمبيعفالوزير وصاحبه الماجدي . بعد إلى أصلها م
الضجة هي كل "هرتزل  من العلية، يؤمنون بقول اليهوديوغيرهما 

، فقد مرت الضجة بغبارها وضجيجها، وبقيت األحباس "شيء
ونال المحاربون من . للعلية من دون الحاجة إلى إعالنها مستفادا

فللعلية أحباس المسلمين، ولصاحبنا  أجل ذلك الغنائم الباردة،
لغنيمة وأي  وإنها التوفيق وزارة األوقاف وشؤون المسلمين،

فكيف يسكت المسكين، ويتلقى سهام األعداء الظالمين،  !غنيمة
المبجلين، ويخرج منها مذموما مدحورا، كال، إنه  دفاعا عن السادة

وزارته حينا من الدهر  نفعاني وإن له نصيبا، وهو أن يلبث في
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كتّاب  ولو كان في زماننا أحد الوصافين العرب األوائل، من. مصيبا
األيام واألسمار والمسائل، لشبه ذلك بالخيال، ولقال كمثل الشابشتي 

وقد تعطّل الناس في المغرب األقصى أياما، ": الديارات" صاحب
، "الكذّاب"الموسومة ) المسرح بلغة اليوم) للتفرج على قطعة الخيال

الممثلون، وسمي مخنثا ألنه  بلغة أهل عصرنا(وقد قدمها مخنثون 
الكذب غاية،  مجيدون موفقون، وقد بلغ فيها) ل والنساءيقلد الرجا

والبهتان كفاية، حتى قيل فيها العجب العجاب، من أن المتر من 
يساوي خمسين درهما، وأن بيع أحباس المسلمين يعد في  التراب

أن الكذب فيه ألوان، وأن إتيان  عرف أهل بلدنا ديدنا، وذكروا
من الترهات  وقالوا.. غي والطغيانبعضه ليس من باب تقليد أهل الب

والضالالت الكثير، مما ال يتسع له هذا الكتاب ذو الباع القصير، 
وقد أعجب العلية كما : قال الحاكي. األمر من قبل ومن بعد وهللا

وعاد الكل إلى أشغالهم متعجبين، من كثرة  العامة بعمل المخنّثين،
مكين، حتى إنك ت الكذب في هذا الزمان وتمكنه في النفوس أي

. لتصدق القطعة من الخيال، وتعدها من الواقع المعيش ال الخيال
  :صدق من قال وقد

 الكَذُوب برحلي، َأو خَيالَتُها،  *  بنازِلٍ ِإالَّ َألَمتْ فلَستُ

 ".ثيهنَّخَالناس أسابيع في التفرج على الخيال وم وقد تعطّل

شابشتي شبه محاكي، وقد التبس الحاكي، الذي كان لكتاب ال انتهى كالم
التوفيقي والماجدي خياال، وواهللا إنها كانت حقا ال  عليه األمر فظن واقعة
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الشهرة الكثيرة، وبلغ في ذلك ما لم تبلغه  خياال، وقد نال فيها الكذّاب
لَيس ِلوقْعتها كَاذبةٌ خَافضةٌ } المغنيات الشهيرة، وبعد أن مرت الواقعة،

عافللواقف الصور، وانكشف الحجاب عن الوجوه  تجلّت] 3-2: الواقعة[}ةٌر
إلى تواليها، فسبحان الصادق  والغُرر، وعادت المياه على مجاريها، واأليام
 .ويميت المصدوق المميت، الحي الدائم الذي ال يموت

من فيض مناقب صاحبنا وبعض من صفات مزاجه  وبعد، فهذا غيض
، ففي لسان "الكذب"و" المزاج" تفاق الرابط بين لفظيالنفساني، وسبحان اال

." هو المخَلِّطُ الكَذّاب: وقيل.. خُلُق ال يثبتُ على: رجل مزاج وممزج:"العرب
ال إكثار المالم، وقد رأينا توجيه  وفي آخر الكالم، البد من استخالص العبر

ازل فقهية في حاجة نو خطابنا إلى أعضاء المجلس العلمي األعلى، في شكل
 :ماسة إلى أن تُتّولى، وهي كما يأتي

  وإنكم تعرفونه جميعكم(ظهر لنا ولكم بالخير اليقين، أن فالنا (
الوزير قد كذب على عامة األمة، في مجلس األمة، وادعى بأنه من 

وقد تبين كذبه البين المفتضح . بيعِ أحباس المسلمين للغير براء
لى تولي شؤون وزارة شؤون المسلمين من الباد، وهو المسؤول ع

الحاضر والباد، فما حكم الشرع في هذه النازلة، التي هي في حكم 
 نواميس الحياة نازلة؟

  ظهر لنا ولكم بالخير اليقين أن أحباس المسلمين في حاضرة رودانة
قد بيعت لفالن، المشهور بقربه من السلطان، وقد حبسها أحد 

مصالح العباد المرسلة، وهي اآلن داخلة  المسلمين المغاربة، على
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في عداد أمالك المدعو الماجدي، فهل بقاؤها في ذمته على الرغم 
من معرفتنا بكونها أحباسا جائز شرعا؟ أفيدونا يرحمكم اهللا 

 .ويرحمنا جميعا

  ظهر لنا ولكم بالخير اليقين أن فالنا الوزير قد كذب في مجلس
على مسمع من نواب األمة، فإن  األمة، كذبا صراحا ظاهرا موثقا

ظهر في عرفكم كذبه واعترف به، فهل يطعن ذلك في إمامته 
للوزارة؟ وهل كذب المسلم البالغ العاقل ليس شرطا في االستمرار 

 بالوزارة؟

  ين التوفيق والماجدي قدظهر لنا ولكم بالخير اليقين أن المدعو
حباس المسلمين استغال نفوذيهما وسلطتيهما في التعدي على أ

 واغتصابها، فما حكم الشرع في هذه النازلة؟

أخذ هذه االستفتاءات بعين العناية، وطرحها فيما بينكم  رجىوالسالم، وي
  .الشافية بال كناية لتصلوا إلى األجوبة الصريحة
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 ر ــالعاش المقام
 ــــــــ 

 التوفیقیة التغریبة
  

التسويد  كفكف اليراع الذي ربما أعيى من كثرةوبعد، هنا نُ
غير  -نسأل اهللا المغفرة–والتبييض في سيرة صاحبنا الوزير، وما سودناه 

االصطالح المغربي فاكهة الفقهاء في عداد الغيبة التي تعد حسب  داخل
صاحبنا الوزير فاكهتنا المختارة في ما مضى، على الرغم  ولم يكن. والطلبة

والحق يقال أن سيرة صاحبنا من . شدا مما قد ينصرف إليه البعض ممن
زيد الهاللي، وأزلية  أعجب السير وأغربها، ومتقلباته أشبه بتغريبة أبي

أحد جماع  ولو كان في زماننا.. ليلة وليلةسيف بن ذي يزن، وحكايات ألف 
القصص والحكايات والنوادر ألخرج لذي الولوع بذلك أسفارا غميسة في 

.. الوزير وسيرته وذريته وصنائعه ونوادره في بالد المغرب األقصى ذكر
انفقدت بها هذي الصناعة، وصارت بها مزجاة هذي  ولكن البالد قد

  :البضاعة

 وصوح نَبتُها رعي الهشيم     ا اقْشَعرتْولكن البالد إذ

 :الخياالت فلنقرأ هذه العنوانات، التي هي من وحي
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 التغريبة التوفيقية. 

  السيرة التوفيقية أو رحلة الوزير من بلد الحمراء إلى العاصمة
 .الزهراء

 تغريبة بني توفيق إلى بالد التوفيق. 

 مارارةسيرة الوزير وما جرى له من الحة إلى الطي. 

هذه السير ضمن  وأللفينا أيضا قُصاص جامع الفناء بمراكش يسردون
كعنترة  سردهم لذخيرة العجائب العربية وسير عظماء العرب والعجم والديلم

وسيف بن ذي يزن والزير سالم وأبي زيد الهاللي والظاهر بيبرس واألميرة 
المحتالة والسندباد الهمة وحمزة البهلوان وعلي الزيبق ودليلة  ذات

هذا ما كان من أمر البطل :"هؤالء القصاص يقول ولثقفنا أحد.. البحري
الوزير التوفيق، الذي لم يحالفه توفيق،  المقدام، أما ما كان من أمر صاحبنا

هي في الحقيقة من الحجر  في البالد المسماة بالد المغرب األقصى، التي
وال نَبال،  ال، ألنه ليس بذي مرانأقسى، فقد جر صاحبنا على نفسه الوب

 ذلك أنه أراد أن يقتفي أثر حمزة البهلوان، الذي له حظوة كبيرة عند كسرى

أنوشروان، فأنّى له بذلك، وهو ليس من هنالك؟ هنا انتهى الكالم عن 
فقد ظهر بالخبر العيان، أن األميرة . بالعنان إلى مقصدنا صاحبنا، ولنرجع

الفتّان، ارتضت الفارس المقدام، ذي الصولة  مالذات الهمة صاحبة الج
وبذلك أقيمت األفراح المالح سبعة  والمقام السام، بعال وزوجا طول الزمان،

وكانت . بالحياة واقتبال أيام وليال، وانشرح سكّان البالد وباتوا بين فرح
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وعاشا في ثبات  الهمة مع األمير المقدام في انشراح وحبور، األميرة ذات
 ".الجماعات ت، ورزقا البنين والبنات، حتى أتى هادم اللذات، ومفرقونبا

إبالغ مسطورنا، بمثابة  هذا، وليعلمِ الحاضر الغائب، وليكن الواقف على
المناسبة لتكون من  النائب عنّا، وهذه بعض أبيات متواضعات، أنشأتها بهذه

األعذار  لمنشئهاخير العظات، فاقبلها أيها الواقف على عالّتها، والتمس 
 :على أنواعها

               لَو لَم أكُــن بدالً هو الوزير الَّذي

 عنه ُأوجه ذا النُّصح ِلمن فَهِمـــا      

    التأليف مذْ عرفَتْ لَما انصرفتُ إلى

 عيني اعوِجاج ذوي األمرِ وما دهما      

      تُـــهعشْر مقاما هذا الكتاب الَّذي

 ال تَنتظر منّي بعد اليومِ ما انبهمــا     

          فَهــْل ال تَنتَظر غَير زبرٍ الستتابٍ

     عي الفُؤادنا؟ يمدرِ ما ضالَّذي في الص 

        ويا يا صاحب القَدرِ يا عاِلي المقامِ
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     عد ةزارالو لَّ أو ظَلَ تاجض نمـام! 

مانالز كان بِقُلٍّ ولو ِلــذي واقْنَع       

 من األهواء ما سلمـــا كُثْرٍ حرامٍ     

        ما سترتْ" تَوفيقُ"هذي نَصيحتي يا 

 الِئمــــا يوماً فَها أنذا ُأرسلْكَها     
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