
 
 الرد الكامل للدكتور أمحد الريسوين على كتاب األخطاء الستة

 
 مقدمة

 .اهلدف االنتقامي التدمريي للكتاب لو مل أكن أعرف املؤلف ملا استطعت نفي
الدكتور فريد األنصاري بعنوان ) األخطاء الستة للحركة  الكتاب األخري الذي أصدره أخوان

فيه القول " ُربَّ ضارٍة انفعة " ، وأظن أن له فوائد متعددة ، منها  اإلسالمية ابملغرب ...(، يصدق
األمور الصحيحة اليت ما فتئ أهل الدعوة واحلركة ينبهون عليها ويعملون على  أتكيد بعض

وأحواهلا، ومنها  ه يستفز ملزيد من التأمل والتقومي للمسارات الدعويةبعني االعتبار، ومنها أن أخذها
تشكله وأخذ العربة يف  أنه كشف عن منط من التفكري والتقدير، جدير أبن تعرف أسبابه وظروف

 ... ذلك
من أداء شهاديت والتعبري عن رأيي، يف عدد من  من جهيت وجدت ـ بعد قراءة الكتاب ـ أنه ال بد يل

 .ذات العيار الثقيل، اليت ال جيوز السكوت عنها ليت تضمنها الكتاب، خاصة منهااألمور ا
 

 اهلالك واإلهالك نفسية
ولو مل أكن أعرف املؤلف، ملا استطعت  .يتميز الكتاب بنظرته العدمية إىل احلركة اإلسالمية ابملغرب

 !نفي اهلدف االنتقامي التدمريي للكتاب ؟
ما  حكام ماحقة ال تبقي وال تذر، فيها من املبالغات والتعميماتذلك ما تضمنه الكتاب من أ من

نفسها، وستأيت يف  ال ينتهي منه العجب والتحري. والنماذج اليت أسوقها فيما يلي معربة بنفسها عن
 .منها احللقات املقبلة، حبول هللا، مناذج أخرى مثلها أو أسوأ

 : قال املؤلف حفظه هللا
 

ميالدها ماتت يف مهدها، إال التخصص السياسي! هو   أعلن عنكل التخصصات اليت ...» •
 (9)ص«. ! ىاملساحات األخر وحده منا وتضخم، واحتل كل 

 
وفشل )يقصد العمل اإلسالمي ( فشال ذريعا يف احلفاظ علىمواقعه االسرتاتيجية ... إنه اليوم  » •

 (11ـ  10)ص «. فقدها كلية وخرج منها مطرودا مدحورا ! 
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على مستوى - وتضخم العمل احلزيب» العمل احلزيب عند حركة التوحيد واإلصالح : عن  •
احلركة الرتبوية  لدى "حركة التوحيد واإلصالح"، .... حىت أتـى على كل مكتسبات -املمارسة

 (11)ص«. ومكاسبها الدعوية واالجتماعية
 

ملغرب هو يوم إعالن وفاة إعالن اختاذ حزب سياسي واجهة للعمل اإلسالمي اب لقد كان يوم » •
الدعوية، وبداية العد العكسي املنحدر حنو هناية " أطروحة العمل اإلسالمي"  احلركة

  (24)ص«. الكلية، وهويته اإلسالمية !  بشموليته
 

ذلك مجيعا ! متاما كما دمر"السامري" كل الرصيد اإلمياين  مث جاء احلزب السياسي فأتى على » •
 (25ص) .« لبين اسرئيل

 
األسف يف جحر الضب!  فأين هي احلركة اإلسالمية املغربية من هذا؟ لقد أدخلت نفسها مع » •

 (30)ص«. وسجنت كل إمكاانهتا يف قارورة احلزب السياسي 
 

أن  دون-ولقد كان إبمكان احلركة اإلسالمية ابملغرب أن تصل إىل أفضل النتائج السياسية  » •
واألشكال دون أن  لديها أهنا استثمرت كل طاقتها يف اهلياكل ... إن سر اخلطإ -تتخذ هلا حزاب

 (32ـ  31)ص«. تستثمرها يف اإلنسان ! 
 

العمل السياسي للعمل اإلسالمي ابملغرب فاشلة بكل املقاييس الشرعية  لقد كانت جتربة » •
 (32ص) .« ! والسياسية

 
اهنارت احلركةمتاما ! وأخلت مكاهنا اهنار العمل الرتبوي والدعوي بصورة رهيبة، ... حىت  » •

  (34)ص«. لصاحل احلزب السياسي 
 

جيل مشوه من هذا املسمى بـ"األخوات" ! .. حمجبات تربجن بـ"حجاهبن"  أما اليوم ، فق نبت » •
 (39)ص«. السافرات بعريهن ! ...  أشد من تربج

 
يف خطاهبا كما يكذب اليوم إذا هي كذبت  فبأي وجه ختاطب احلركة اإلسالمية الناس » •



النقابيون ؟ مث احنلت يف أخالقها كما ينحل الشهوانيون  السياسيون، وفجرت يف خصامها كما يفجر
 (40)ص«. ؟ 
 

نبتت انبتة سوء من اإلسالميني ـ زعموا ـ تدعي أهنا قلبت الدنيا رأسا على عقب،  مث » •
رسلني! وأن كل من صلح أمره الفضل كله يرجع إليها يف التمكني للدين ونصرة سيد امل وأن
-املسلمني إمنا هو جبهدها! وأن كل من صلى وصام إمنا هو بفضلها! يتبجحون بذلك  من

 (73)ص«. مث ال يستحون !  -أفراداومجاعات
 

تقديسا، ... فال أحد يستطيع انتقاصها وال انتقادها، وال  وقدس الناس الدميوقراطية الليربالية » •
 (79ص...«.)ووقعت احلركة اإلسالمية أيضا يف الفخ !  ... رهاالتمييز بني خريها وش

 
 (96)ص«. احلامتي : وهي املرحلة املمهدة لتفرد احلزب بكل شيء  مرحلة االنقالب » •

 
 .« الشيء املسمى بـ)الشورى( داخل احلركة إمنا هو ضرب من "املكيافيلية" التيارية إن هذا » •

  (109ص)
 

،لكانت حتتاج إىل بعض اجلهد "نصاري مبالغات حمدودة وهتويالت "معقولةلو كان لألستاذ فريد األ
فإين ال أرى أدىن فائدة يف مناقشتها  لكشف حقيقتها، فأما وقد جاءت على النحو الذي أمامكم،

نفسي حاجة حقيقة للتمييز بينها وبني  وكشف غلوها وإفراطها وعدم صدقها، لكين وجدت يف
 االفرتاءات ؟

فريد، فهو عامل ولغوي وأصويل، يستطيع إعادة النظر والتدقيق،  ال أطيل مع األستاذعلى كل حال 
 .لنا الفرق بني االفرتاء، واملبالغة يف املبالغة يف هذه النماذج، ليبني

 .الذي حنن حباجة إليه وأنصرف إىل الدرس املستفاد،
إذا قال » قال   عليه وسلم صلى هللا ويف صحيح مسلم، عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن رسول هللا 

  .أهَلَكهم:أو« الرجل هلك الناس فهو أهلُكُهْم 
ْفِسِه ، ُمْزراي بغريه. فهو أشّد هالكا منهم؛ ألنه ال  وقد فّسره اإلمام مالك بقوله : ِإذا قال ُمْعَجبا بِنـَ

لنفسه أشّد احتقارا منه لغريه. ِإذا قاله، وهو يرى نفسه معهم، وهو  يدري سرائر هللا يف َخْلِقِه. وأما
 .به فال أبس



ع» اية اإلمام أمحد : ويف رو  ُ : ِإنَُّه ُهَو  ُتْم رَُجالً يـَُقوُل َقْد َهَلكَ ِإَذا َسَِ النَّاُس فـَُهَو َأْهَلُكُهْم يـَُقوُل اَّللَّ
 .« َهاِلك  

مبن  اإلسالم علمنا التواضع وحسن الظن عند احلكم على الناس، عامِة الناس. فكيف إن
  صالحهم وإحساهنم وفضلهم من األفراد واجلماعات ؟ ُعرف

كنت أَسع انتقادات مبالغا فيها للحركة ومسؤوليها، حىت  ويف عدد من املناسبات والتجمعات
تستحق الشكر والثناء، فكنت أقول ألصحاهبا : إن هللا تعاىل يبدل  لبعض أعماهلم وجهودهم اليت

احلسنات سيئات، أال فتخلقوا أبخالق هللا واقتبسوا من صفات وأنتم تبدلون  السيئات حسنات ،
 . هللا

أبنه اجللد الذايت  وكثريا ما كان بعض اإلخوان يصفون شدة النقد الذايت وقساوته واملبالغة فيه،
إىل أشياء حمددة، أو إىل أشخاص  وليس النقد الذايت. هذا مع العلم أن النقد املعيِن هنا كان يوجه

 ... وليس حكما ابلعدم أو اإلعدام دائهم لبعض مسؤولياهتم، فهو نقد حمدودمعينني يف أ
فهذه رسالة يف نقد العمل اإلسالمي ابملغرب، وليس  " : حينما قرأت يف مقدمة األستاذ فريد قوله

ْمئن، وبعد ما قرأت الكتاب، وقرأت مثل الفقرات املذكورة  ََ يف نقضه " سررت هبذا الكالماملَط
الكتاب ال ميكن أن يكون يف نقض العمل اإلسالمي، ألنه قد حكم عليه  فعال أعاله، قلت :
والبوار، واملنقوض ال ينقض. فلم يبق إال أن ننتظر البدء بعمل جديد، ومبنهج  ابملوت واهلالك

 عجل هللا ظهوره، وعسى أن أدركه فأنصره مبا أستطيع فريد،
  

 حزب الدمار الشامل
وفقرات أخرى أعرضها اليوم ، يصور األستاذ فريد  احللقة املاضيةمن خالل فقرات مضت يف 

املغريب ـ وليس الرتكي حاشاه ـ على أنه أكرب كارثة ماحقة حلت  " األنصاري " حزب العدالة والتنمية
املغرب  ابلعمل اإلسالميوابحلركة اإلسالمية ، مما ال مثيل خلطره وال لضرره ، وال َسعنا مبثله ، ال يف

هذه الظاهرة مل أجد  غري املغرب . إننا ابختصار أمام أول ظاهرة يف اتريخ العمل اإلسالمي، وال يف
الستة(، سوى اسم " حزب الدمار  هلا من اسم مطابق متام املطابقة ملا ذكره صاحب ) األخطاء

ة احلزب قد " أتـى على كل مكتسبات احلرك الشامل ". رأينا يف فقرات سابقة للدكتور فريد أن هذ
(، " متاما كما دمر"السامري" كل الرصيد اإلمياين 11ص) "الرتبوية ومكاسبها الدعوية واالجتماعية

إعالن اختاذ حزب سياسي واجهة للعمل اإلسالمي ابملغرب" هو  (، وأن "يوم25لبين اسرئيل.")ص
امن، ( وبعد ظهور هذا احلزب وما الح معه من مغ24احلركة الدعوية" )ص نفسه "يوم إعالن وفاة

قائال: " اجنرفت شبيبة احلركة اإلسالمية حنو احلزب السياسي اجنرافا! ...  يضيف املصنف



عقاله  وابتتاملواقع الدعوية يف البالد أفرغ من فؤاد أم موسى! ... وانطلق غول الفجور السياسي من
(  38")صللفساد!. خيرب البالد ويهتك األعراض! فكان دين الشبيبة اإلسالمية هو أول ما تعرض

الشباب، إمناهم نسبة قليلة،  كل الناس يعلمون ـ اي أستاذ فريد ـ أن الذين دخلوا يف احلزب من
واإلصالح فقط. وَهْب أن شبيبة التوحيد  ليس من شبيبة احلركة اإلسالمية، وإمنا من شبيبة التوحيد

م ميثل هؤالء يف أبعد ما يكون عن احلقيقة، فك واإلصالح دخلت هذا احلزب عن بكرة أبيها، وهو
هؤالء مجيعا ـ والعهدة عليك ـ قد أفرغوا مواقعهم الدعوية،  احلركة اإلسالمية وشبيبتها؟ وإذا كان

املواقع اليت كانت اتبعة هلم وعامرة هبم؟ هل ذهاب هذه الفئة القليلة هو  فكم كانت نسبة هذه
وإذا صح هذا ولن يصح، فهو املواقع الدعوية يف البالد أفرغ من فؤاد أم موسى" ؟! " الذي جعل

وإذا  !! أنه مل يكن يف املواقع الدعوية ابلبالد سوى هؤالء، واهنم كانوا أصحاب كل املواقع يعين
ويبلغ حرص  .صح هذا ولن يصح، فهؤالء ميكن أن يقال هلم : اعملوا ما شئتم فقد ُغفر لكم

جيعله سببا يف أن "  ىل حد أنالكاتب على تلطيخ هذا احلزب ودمغه بكل ما ميكن وما ال ميكن، إ
املهم أن املؤلف يؤدي  ينطلق " غول الفجور السياسي من عقاله...!!! صدقوا أو ال تصدقوا،

هلل، فجاءت لعنة العدالة والتنمي،  شهادته ويربئ ذمته. لقد كان الفجور السياسي يف عقاله واحلمد
احلسن األنصاري اخلزرجي السجلماسي ..." فريد بن " فأطلقته من عقاله والعياذ ابهلل. هذا ما قاله

فيه، وصدق ال كذب فيه، يعطيكم األستاذ فريد منوذجني هلذا  ولكي تعرفوا أن األمر جد ال هزل
الدمار الشامل الذي أحدثهاحلزب يف ساحة العمل اإلسالمي، أحدمها هو بلد األصهار، والثاين هو 

، مبا جيعلها " املدينة الفاضلة "، اليت فبعد أن وصف مدينة القصر الكبري ...بلد األطهار
املنطقة  اإلخوة الراغبون يف الزواج، "بسبب الصالح العام، والعفة الشاملة، اليت كانت تطبع يؤمها

والفساد؛ مبا غلب على  أبسرها ... حىت كانت املدينة تنعم أبمن اجتماعي اندر، بسبب قلة اجلرمية
اإلسالمية وعملها الدعوي،  أن أثىن خريا على اجلمعية (، وبعد111الناس من خري وصالح." )ص 

الزواج " ...، بعد هذا كله تنقلب  حىت بلغت َسعتها الطيبة يف املغرب أن أصبحت تسمى " مجعية
ما أن ابتلى هللا اجلمعية آبفة العمل احلزيب،  األمور بغتة، على حنو ما يصفه املؤلف بقوله: "ولكن

ِه وعامِّه! وانطلقت حىت تسلطت عليها ريح عاد!  فأتت علىمنجزات العمل الدعوي كله، خاصِّ
  السياسة

ُهمْ  ُتَدمُِّر ُكلَّ  ) َا فََأْصَبُحوا اَل تَرى ِإالَّ َمَساِكنـَ [ وذهب الطابع الروحي 25األحقاف/] (َشْيٍء أِبَْمِر َرهبِّ
.. وننتقل من " (. اصربوا أوال تصربوا، دعوان نكمل.112/  111للمدينة أدراج الرايح!" ) ص 

اإلسالمية"، إىل " جناح اجلنوب .. منطقة الرشيدية/  جناح الشمال الذي كانت تقوده اجلمعية
والواحاتية؛ أعظم ) حممية بشرية (، وأندر معدن إنساين رفيع، على  اتفياللت، ابمتداداهتا اجلبلية



ه ، إىل أن يستفيق على (، وميضي العاشق الوهلان يف موشحات112ص  ) "... !الصعيد الوطين كله
هول الكارثةاملباغتة : لقد جاء إلـه الشر، فخرب ودمر، وأرعد وأمطر... يقول فريد 

ابحلرف الواحد: " ولكن! .. واي حلسراته على ) ولكن (! وصلت األمطار احلامضية  األنصاري
هلا  ا ال قبلاحلزب السياسي إىل بالد النخيل أيضا! فحملت عليها شعاُب وادي زيز وغريس مب عرب

العمل! وتورطت  به! وارمتى الشباب يف جماري العمل السياسي العفن، فانتقضت الطهارة، وتنجَّسَ 
عهد قريب هم أهل الصالح  الطاقات يف اخلالفات القبلية وزادهتا أتجيجا واشتعاال، وقد كانوا إىل

كل هذا االنقالب واخلسار، و  ( هل يتصور أحد أن كل هذا البوار 113واإلصالح ..." ) ص 
كان هو حزب الدمار الشامل؟ وحىت  الرهيب، يستطيع أن حيدثه أحد بني ليلة وضحاها، حىت ولو

فهناك ما هو أشد، وأنقله حرفيا للتاريخ  لو كان هو إلـه الشر ؟! تصوروا ذلك أو ال تتصوروه،
تصوري ينخر القلوب وبدأ االحنراف السلوكي وال ... وللمؤرخني: " بدأ دين "الدعاة" هناك يلني

خيطر قط ابلبال أن يقع مثله بني أولئك القوم، ... لقد خسر العمل  واألجسام! رجاال ونساء؛ مبا مل
السجلماسي ما مل خيسره يف أي منطقة أخرى، لقد خسر اإلنسان ! واإلنسان  اإلسالمي يف اجلنوب

يف أي منطقة أخرى من ( وهل  114/  113ينتجه اإلقليم على اإلطالق ! " )ص  هو أغلى ما
يف أي مكان من العامل ـ ايدكتور ـ ال يـَُعدُّ اإلنسان هو أغلى ما يتم إنتاجه علىاإلطالق؟  املغرب، أو

ـ مثال ـ  هل تعتقد أن هذا من خصوصيات سجلماسة؟ أم أن زيت أركان الذي تنتجه بالد سوس
يف فاس، هي أغلى  يدية الراقيةهو أغلى من اإلنسان الذي ينتجونه هناك؟ أم أن الصناعات التقل
العارمة اجلاحمة، يف تشويه احلزب  من اإلنسان الفاسي؟ أال تنتبه ـ اي أخي العزيزـ إىل أن هذه الرغبة

يف املستقبل القريب؟ أال ترى معي أنه لو صح  وجترميه، قد محلتك على كتابة ما ستخجل من قراءته
لكان هذا احلزب قد صنع وأجنز ما عجز عنه أعداء  ما تقوله يف حق حزب العدالة والتنمية،

جنس، أال وهو: )كيف تتمكن من إفساد املسلمني وإابدة  اإلسالم يف كل زمان ومكان ومن كل
بدون معلم ( !! أختم هذه احللقة مبا قاله يل عدد ممن اطلعوا عل  العمل اإلسالمي يف مخسة أعوام

فريد لو أنه قدم لنا نقدا معتدال ومنصفا وبناء، لكنه  كنا سنستفيد من أخينا الكتاب، ومعناه: كم
 طريق اإلفادة، وسلك طريق اإلابدة. وهلل يف خلقه شؤون تنكب

  
 والفشل الوحدة بني النجاح

والتنمية، هو "أحد  يَعترب مؤلف )األخطاء الستة( أن التضخم السياسي، ممثَّال يف حزب العدالة
 .(84ص) "الداخلية للحركةاألسباب الرئيسية يف إفشال الوحدة 

وقبل احلكم ابلفشل أو النجاح على الوحدة، البد من القول : إن عمالاترخييا من احلجم ومن النوع 



والتأثريات، ماال ميكن احلكم عليه يف حلظة  املتحدث عنه، له من اجلوانب واألبعاد، ومن التداعيات
تلميذ جنح أو رسب يف مادة كذا أو لسنا بصدد  واحدة، وجبملة واحدة، ومن شخص واحد. فنحن

 .ونتائج كثرية ومعقدة وممتدة يف األزمان قسم كذا، بل حنن أمام عمليات ووقائع
وأيسرها على الرصد والتقدير، فسنجد أن ما ال يقل  وحنن لو أخذان أبسط مظاهر هذه الوحدة،

على األفراد، كما يصدق الوحدة مازالوا مندجمني فيها. يصدق هذا  عن أربعة أمخاس ممن دخلوا يف
 .(86ـ  84ذكرها املؤلف )ص  على اجلماعات اليت

حقيقيا وكبريا، ولكنه ليس اتما. أو نقول  وبناء على هذا، ميكن القول : إن الوحدة حققت جناحا
بلغة الفشل : لقد فشلت الوحدة فشال جزئيا،أو نسبيا. والفشل النسيب يعين كذلك أن النجاح  

وذاك. ويبقى أن احلديث عن الفشل املطلق، إمنا هو ضرب  ظر عن نسبة هذاكان نسبيا، بغض الن
 .الكتاب فأفسده من ضروب التحامل الذي مأل

الرتاجع املبكر لبعض الرموز الذين  وهذا الفشل اجلزئي للوحدة، أاّيً كان مقداره، إمنا وقع بسبب
جلهود املضنية اليت بذهلا بعض كذلك بسبب ا يتبعهم عادة بعض تالميذهم وحمبيهم بصورة آلية، مث

 ."احملسنني"، عفا هللا عنا وعنهم
ذلك أتيت أسباب اثنوية مساعدة، منها احلزب والعمل السياسي عموما، ومنها غري ذلك  وبعد
 .العوامل واملؤثرات اليت لن خيلو منها زمان من

على رأي املؤلف ـ فَمن سببا رئيسيا يف إفشال الوحدة ـ  وإذا كان احلزب وتضخم عمله السياسي،
السابقة اليت حنن جممعون على فشلها ؟ لقد أفشلت وأحبطت من  أفشل احملاوالت الوحدوية
 !يومئذ من احلزب، ال حاؤه وال زايه وال ابؤه ؟ األساس، ومل يكن عندان

 
 األقوال وحدة األشكال ووحدة

أن تتم بني األقوال"،  شكال قبليصر األستاذ فريد على القول واإلعادة أبن الوحدة "متت بني األ
 .(92+97األرواح!" ) ص وهو ما "أدى يف النهاية إىل توحيد األشباح دون توحيد

األقوال"، أو يف علم الكالم، على مدى " ولعلم األستاذ فريد، أو لتذكريه، فقد بقينا خنوض يف
فرتات متصلة أو  املعنية يف تلك املناقشات، على مخس عشرة سنة مشسية. وخاضت كل اجلماعات

وعلى سبيل املثال، فقد ذكر املؤلف نفسه، أن مجاعة  .متقطعة، خاضت فيها مثىن وثالث ورابع
(. واحلقيقة أن كثرة النقاشات وطول 101ملشروع الوحدة )ص فاس قد أسهمت بقوة يف التنظري

 ... أزماهنا، كانت مرارا ترجعناإىل الوراء، بدل أن ننتقل هبا إىل األمام
واألفكار والتصورات إىل اليوم، وإىل يوم القيامة، ملا اتفقنا على  كنا بقينا نتناقش يف األقوالولو  



 .املزعوم النحو املوهوم
مل يكن ألجل قرآن  وأنت تعلم ـ اي أستاذ ـ أن ما كان بيننا من نقاش واختالف وتعصب وتصلب،

حرام. وإمنا كان، ولن يزال، بني  ل والوال سنة، وال عقيدة وال عبادة، وال ُخلق وال تربية، وال حال
فبعضنا كان يـَُهوِّن هذه األمور ويتساهل فيها،  .أفكار حركية، وتقديرات سياسية، وخيارات مزاجية

ما ظهر، يف حينه، وفق نظامنا ومؤسساتنا. وبعضنا كان  ويقول : منضي، وحنسم ما بقي منها أو
ىت نتفق فيها. وقد كنت ومازلت، أتقرب إىل هللا منكث عندها ح يستعظمها ويتشدد فيها، ويريد أن

هذه األمور إذا لزم األمر. ولذلك ال حيرجين وال يزعجين أن يقال : إن  ابلتساهل والتنازل يف
إىل جمرد التحاق ...، وأن )حركة التوحيد واإلصالح(، هي جمرد نسخة منقحة  الوحدة حتولت

يزعجين ويؤملين حتريف األمور، ابلزايدة فيها  حركة اإلصالح والتجديد(، وإن كان) ومزيدة من
أوالنقصان منها ... ويكون انزعاجي أكثر وأملي أشد، حينما تصبح الزايدة والنقصان 

مطردا، يتضخم مرة بعد أخرى. فلعل هذه املرة ـ وقد بلغت ما بلغت ـ تكون األخرية  منهجا
االنسحاابت  ه التارخيية عن عدد منحتدث الدكتور األنصاري يف حقائق..هللا تعاىل ولطفه بعون

 .(103 املتتالية من حركة التوحيد واإلصالح انتهت إىل "موت تدرجيي للحركة" )ص
فأما "موت احلركة" الذي كرره املؤلف مرارا، فاألمر فيه واضح وفاضح، والمزيد عندي وال 

 ... تعليق
 : وأما االنسحاابت، فأمر صحيح يف أصله. ولكن

 مجاعة دينية، أو سياسية، أو رايضية، مل تقع فيها انسحاابت ؟هناك  ـ هل
االنسحاابت تقع بصورة اعتيادية، ويف اجلماعات اليت تولد موحدة، وتُنسج بيد  ـ وإذا كانت

وعلى )موديل( واحد، فكيف حبركة ائتالفية، مجعت أشتاات وأمشاجا وشظااي، على حنو  واحدة
ف إذا بُذلت ألجل هذه االنسحاابت جهود حممومة (؟ وكي87ـ84ذكرتَه يف كتابك )ص ما

غريحممودة ؟ خاصة وأن هذه اجلهود املضادة انطلقت مع بداية الوحدة، بل حىت قبل 
 الفعلية؟ بدايتها

املعلومة  على أن حديثك عن االنسحاابت، وإن كان صحيحا يف أصله، ال خيلو من اآلفة
 ...املذمومة

منسحبني فعال. ومن هؤالء على  ، وتعلن ذلك نيابة عنهم،ـ فأوال، ليس كل من تظن انسحاهبم
 .االنسحاب املزعوم جمرد أمنية قدمية غري موفقة سبيل املثال "األستاذ الفقيه حممد الروكي". فهذا

َسيته أو حسبته منسحبا، قد انسحب بسبب الوحدة "الفاشلة"  ـ واثنيا، ليس كل من انسحب، ممن
هلم أسباهبم وظروفهم وأعذارهم اخلاصة، اليت ال عالقة هلا ال مبسار  وما يتصل هبا. بل كثري منهم



وال سياسة. وبعض املصنفني "منسحبني"، كانوا متوقفني يف إجازات "مرضية"  الوحدة وال حبزب
 !!قبل الوحدة، مث صاروا يـَُعدُّون علينا من ضحااي الوحدة املنسحبني منها طويلة األمد،

(، هو انسحاب األخ األستاذ 101، ذكره املؤلف هبامش الصفحة )أذكر انسحااب واحدا بقي أن
أمناس. ولئن كان املؤلف قد وصف األستاذ أمناس ابجلدية والصرامة، فأان أضيف إىل  حممد
له  الرجولة والشهامة. لقد بذل قصارى جهده وأبلى البالء احلسن يف إطار الوحدة، فلما بدا ذلك

أو أكد يل،  لبيت، وأخربين بقرار انسحابه من احلركة وشرح يل،غرُي ذلك، جاءين على موعد إىل ا
مسموع ورأس  أسباب انسحابه. وتناقشنا طويال، فبقي على موقفه. وهكذا انسحب أمناس بصوت

 ونزل مرفوع، بدون التواء وال اختفاء. فِنْعَم الرجُل أينما حل
  

 سوء الظن واهتام السرائر
كتاب )األخطاء الستة للحركة اإلسالمية ابملغرب(،  أخوان مؤلفمن املنزلقات اليت ذهب فيها 

يف قلوب الناس وسرائرهم، واهتامهم يف نياهتم وضمائرهم، مث  جلوؤه الكثيف واجلريء، إىل اخلوض
  .والتصرفات وتفسريها بناء على ذلك تكييف الظواهر والوقائع

 
  وهذه مناذج من هذا املسلك

 
العمل  ثل يف اقتحام السرائر واملغيبات، حبكمه على "كثري من أبناءيفتتح املؤلف هنجه املتم *

الكربى : قضية اإلنسان  اإلسالمي" أبهنم اهنمكوا يف اهلموم الدنيوية والسياسية، " ونسوا القضية
نعدهم جماهدين يف سبيل هللا،  مع خالقه، ومصريه يف آخرته". لست أدري أهذه اجلرأة على انس

خالقهم ومصريهم يف آخرهتم، لست  دا، واحلكُم عليهم بنسيان قضيتهم معونعرفهم ركعا وسجو 
  !أدري هل هذه فتوحات رابنية أم وساوس شيطانية ؟

 
فأهوُن منه نفي  وما دامت املعركة قد بدأت بقصف الرصيد اإلمياين ألبناء احلركة اإلسالمية، *

لقد كان إبمكان احلركة " : املؤلف إخالصهم لدينهم ولرهبم، ولكن هذه املرة بتعميم أمشل. يقول
( . هكذا، وجبرة قلم 32ص) " اإلسالمية أن تكون ما أرادت ، لو أهنا أرادت وجه هللا حقيقة

  .طائشة، جيرد املؤلف احلركة اإلسالمية من إخالصها وصدقها،وَيِصُمها ابلرايء والنفاق والزيف
هللا حقيقة، يلتحم يف مصب واحد ـ منهجا تريد وجه  وهذا االهتام للحركة اإلسالمية، بكوهنا ال

وعامة دعاة اإلسالم، يف شىت أحناء العامل، بكوهنم يستغلون الدين  ومآالـ مع اهتام احلركات اإلسالمية



  .وأهدافهم وطموحاهتم ودعوته ألغراضهم
 
تثري  وأعضائها بقوله : "فال بركة يف حركة (، يشنع الكاتب على احلركة33يف الصفحة املوالية ) *

النقع يف وغى السياسات، وتشعل اخلطبالنارية يف نوادي النقاابت، وأصحاهبا ال أيتون الصالة إال 
  ."وهم كساىل

تعاىل  صاحبنا هذه "احلقيقة التارخيية" الثقيلة ؟؟ . أمل يعلم هذا القائل املتجرئ أن هللا فكيف عرف
نعرف ـ بصورة  نعم حنن نستطيع أن هو وحده من يعرف الذين ال أيتون الصالة إال وهم كساىل.

ولذلك جاء يف احلديث  عفوية أو بشيء من الفضول ـ من أيتون الصالة يف املسجد ومن ال أيتوهنا،
: إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له ابإلميان. أماالتمييز بني من أيتوهنا فعال، ومعرفة الذين 

كوهنم من أصحاب احلركة، فهذه ستكون أول مرة يصل  ومعرفةال أيتوهنا منهم إال وهم كساىل، 
  !! املستوى من الكشوفات ومن دقتها فيها "التقدم العلمي" إىل هذا

  : ثالث مراحل وهذا الكشف العلمي اجلديد ، البد وأن مير عرب
األوىل : هي فحص القادمني إىل الصالة، ملعرفة من منهم "من أصحاابحلركة"، على أن تشمل 

  .العينات املستنطَقة كافة املدن املغربية
إجراء التخطيط على القلب، ملعرفة هل هم آتون إىل الصالة كساىل كارهني، أم هم  والثانية : هي

  .خالف ذلك على
والثالثة : هي إخضاع هؤالء الكساىل للمراقبة املستمرة، للتأكد منكوهنم دائمني ومنتظمني على 

 .ال وهم كساىلهذه الصفة، أي ال أيتون إ
أخرى  احللقة املقبلة ـ إن شاء هللا ـ إىل هذه النقطة من زاوية أخرى. وننتقل إىل مناذج ويل عودة يف

  .من علم السرائر
األستاذ أمناس من احلركة، فيذكر أن جديته  يتحدث املؤلف ـ رمحنا هللا وإايه ـ عن أسباب انسحاب

(. وأقول لألخ فريد : إذا  101أبساليب شىت" )ص وصرامته الصحراوية "كانت سببا يف مضايقته
قد اعرتفوا لك أبفعاهلم هذه، وإذا كانوا قد اعرتفوا أبن  كان الذين ضايقوا أخاان العزيز أمناس،

جديته وصرامته، فأخربان حىت نطمئن إىل خربك ونتصرف مبا يلزم.  مضايقاهتم تلك، كانت بسبب
ملشتكى، عامِل الغيب والشهادة. نعم كانت تقع يف تلك ذاك، فإىل هللا ا وإن مل يكن ال هذا وال

بعض اإلخوة ـ توترات ومساجالت حادة يف بعض األحيان، وكانت تضايقنا مجيعا،  احلقبة ـ بني
  .أمناس وحده وليس األخ

 



احلركة، وذكر منهم رئيسها األول أمحد  حتدث أخوان املَصنِّف عمن أَساهم ابملَُدْحَرِجنَي من *
 .، ورئيسها األول للفريق الربملاين،األستاذ مصطفى الرميدالريسوين

أن التآمرعلى دحرجته مل يقم به إال شخص  أما أمحد الريسوين، فأمره هني ؛ ألين أعلم يقينا وعياان،
دؤوبة، مث ساعدته األقدار وتواطأت معه ـ يف النهاية ـ  واحد، وقد فشل يف مرات عديدة وحماوالت

الريسوين نفسه. وكل اهتام لغريه يف هذا املوضوع ـ ولو حببة رمل من  وهو أمحدفنجحت مؤامرته، أال 
  .جمرد تكهنات سياسية ال أساس هلا، وال مكان هلا يف دين وال خلق الشبهة ـ فإنه

فيما ذهب إليه صاحب "احلقائق التارخيية"، حينما قال جازما : "مل تكن  ومثل هذا يقال
ين الصحفية هي السبب احلقيقي وراء فقدانه ملوقعه القيادي الدكتور أمحد الريسو  تصرحيات

وغريها من  احلركة ..."، وكذلك ما ذهب إليه يف قضية )التجديد(، وحكاية املنفى االختياري، يف
  .التفسريات اليت جتمع بني جهل الباطن وعلم الباطل

يزحيين من هنا أو هنا، تقديرا منه والفهم أقول : لو فرضنا أن أحدا كان يريد أن  وملزيد من العلم
شاكر مقدر  ذلك هو األنفع واألصوب، فأان ال أنظر إليه إال أنه يؤدي واجبه ويربئ ذمته، وأان أن

  .له، وجزاه هللا خريا
على البعض، ممن يدمنون سوء الظن التفسريي  وأما قضية أخينا الرميد، فاألمر فيها قد يلتبس

الرميد وَسو أخالقه ؛ فرغم كل ما أصابه وتواىل عليه،  هد بشهامةلألحداث. ولكين مرة أخرى أش
وانفعاالته الشديدة، فإين مل أَسع منه قط كلمة اهتام إلخوانه، وال مشمت  ورغم حساسيته املفرطة

منه. أقول هذا، وأان صفيه وجليسه املنفرد، خاصة يف أعقاب األزمات. نعم ينتقد  رائحتها
األجهزة  وأان معه ـ كوهَنم يضعفون ويتنازلون أمام الضغوط اليت متارسها على بعض إخوانه ـ الرميد

إخوانه إمنا يفعلون ذلك  الوصية على التخلف، محاية لتخلفها العزيز. ولكنه يؤمن ـ وأان معه ـ أن
  ... أو ما إىل ذلك اجتهادا منهم وتقديرا أن فيه مصلحة البلد، أو مصلحة احلزب،

ابلتيار املطيعي والعقلية املطيعية والسلوك  خطاء الستة( كثريا عما أَساهوقد حتدث مؤلف )األ  ـ
  .املطيعي، ُمرجعا هذه النسبة إىل األستاذعبد الكرمي مطيع

مطيع، كان أحد أسباهبم، بل  والذي أقوله لألستاذ فريد، هو أن اإلخوة الذين فاصلوا األستاذ
يوجهها ألهل الدعوة واحلركة، وكان يطلب  اليت كان سببهم املباشر يف ذلك، هو االهتامات اجلزافية
ـ جلسوا مرارا مع مطيع، وأرادوا العمل معه، وبقي  منهم تروجيها. وكثري من اإلخوة ـ وكنُت معهم

وللجماعات الدعوية. أقصد أن أقول : إن اهتام أهل الفضل  العائق الوحيد هو اهتاماته للدعاة
اَر على ذلك، هو السبب الذي شتت عمل "مطيع" وأفسد واإلصر  والصالح والدعوة إىل هللا،

وما أَسيَته ابملناورة واخلداع، كان يومئذ متفهَّما يف ظروف السرية والثورية. .أمره، غفر هللا لنا وله



  ... اآلفة اليت ال تغتفر، هي حماولة حتطيم الناس ابالهتامات والشبهات لكن
كثيفة  يوم متربئ من عهده معفو عنه عند ربه ـ مل َأَر موجةأنين منذ عهد مطيع ـ ولعله ال وأان اشهد

  .الكتاب الفريد من االهتامات اجلزافية، ألهل الدعوة واحلركة اإلسالمية، كاليت رأيتها يف هذا
ابلعمالة للشيطان، فكالمها خطري  وأان ال أريد التفريق بني االهتام ابلعمالة للسلطان، واالهتام

واإلذاية هلم. ولكن إذا أردان التفريق بينهما،  على جمرد سوء الظن ابملؤمنني وخبيث، من حيث قيامه
أشد قبحا وخطورة، ألن العمالة للشيطان شر حمض، بينما  فال شك أن االهتام ابلعمالة للشيطان

 .أو يف صاحبها، نفع أو خري أو صواب العمالة للسلطان، قد يكون فيها
أومن جزء كبري منها ومن قادهتا، مجاعًة من  التوحيد واإلصالح،لقد جعلت اي أخي من حركة 

، مث  العقارب والثعالب والذائب والسباع : مل يربحوا حىت أكلوا رئيسهم وألقوا بقاايه يف غيابة اجُلبِّ
مل يلبثوا أن أكلواحركتهم، وذحبوا أخالقهم، ونقضوا عهودهم، مع رهبم ومع إخواهنم ... آٍه لقد 

  ... َت كثرياوأوغل ولغتَ 
بعض فقراتك اليت كنُت بصدد نقلها  وصدقين ـ إن شئَت ـ أبين استحييت وامشأززت ـ اآلن ـ من نقل

  .والتعليق عليها... فحسبنا هللا ونعم الوكيل
َوَما َأْدرَاَك َما الطَّاِرُق (1قال هللا تبارك وتعاىل } بسم هللا الرمحن الرحيم َوالسََّماِء َوالطَّاِرِق )

َها َحاِفظ  ) ( ِإْن ُكلُّ نـَْفسٍ 3(النَّْجُم الثَّاِقُب )2) ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق )4َلَما َعَليـْ َِ ْنُظِر ااْلِ ( 5( فـَْليـَ
َلى 8َعَلى رَْجِعِه لََقاِدر  ) ( ِإنَّهُ 7( خَيُْرُج ِمْن بـَنْيِ الصُّْلِب َوالتـََّراِئِب )6ِمْن َماٍء َداِفٍق ) ُخِلقَ  ( يـَْوَم تـُبـْ
 {قـُوٍَّة َوالَ اَنِصر ( َفَما لَُه ِمنْ 9ئُِر )السََّرا

وأخفى. أماحنن، فقد أَمَران الشرُع أن حنكم  فسرائر الناس إمنا تبلى يوم القيامة، عند من يعلم السر
ابلظاهر، وهللا يتوىل السرائر. وألنـُْتحسن ظنك ابلناس حىت يقال عنك ُمغَّـفَّـل وساذج وغيب، خري 

مهارة وبالغة، تقوم على سوء الظن ابلناس وخبيار الناس، حىت ولو كانوا و  لك ألف مرة من شطارة
 .وخيطئون، وحيسنون ويسيئون. وكلنا ذلك الرجل يصيبون

الظَّنِّ ِإمْث  َوال جَتَسَُّسوا  أَيُـَّها الَِّذيَن َآَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثريًا ِمَن الظَّنِّ ِإنَّ بـَْعضَ  ويف حمكم التنزيل أيضا } ايَ 
تًا َفَكرِْهُتُموُه َواتَـُّقوا اَل يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعًضا َأحيُِبُّ وَ  اَّللََّ ِإنَّ اَّللََّ تـَوَّاب   َأَحدُُكْم َأْن أيَُْكَل حلََْم َأِخيِه َميـْ

 { رَِحيم  
  ... فإن الظن َأْكَذُب احلديث ويف احلديث الصحيح : إايكم والظنَّ ،

مكان، فمع األعداء ومع األشرار، ال مع اإلخوة   كان هلا منإن مقولة "من احلزم سوء الظن"، إنْ 
مقتضى الدين هو: "من احلزم حسن الظن"، أما سوء الظن  األخيار. أما مع هؤالء، فال شك أن

 ويهواه اجلميع ابلناس، فسهل يستطيعه اجلميع



  
 تشبيه املؤمنني ابلكافرين

  
تبناها األستاذ فريد األنصاري، كآرائه يف مسألة الشورى  مل أتعرض يف هذه احللقات لألفكار اليت

الرتبية والعمل الرتبوي، ومسألة احلزب والعمل السياسي، ومسألة تبنيه ملا  والدميوقراطية، ومسألة
التغريات  أَساهبالتنظيم الفطري، البديل عما يسميه التنظيم امليكانيكي، وتفسريه ألسباِب بعض

هلذه احللقات.  املغرب وخارج املغرب ... فلم يكن شيء من هذا غرضااالجتماعية، الواقعة يف 
هني وضررها حمدود، سواء  وإمنا هي خمصصة لبعض الكبائر املنهجية يف الكتاب. أما األفكار فأمرها

 :وبعد... على صاحبها، أو على غريه، إن كان هلا أصال أتثري على غريه
،بدت يل أهنا أسوأ من (... لكتاب )األخطاء الستةكلما وقفت عند واحدة من اآلفات األساسية 

األسوأ ابلضرورة، ألهنا تتعلق بسوء  غريها. لكن الكبرية اليت أتناوهلا يف هذه احللقة، قد تكون هي
 .إليها استعمال اآلايت القرآنية، وابإلساءة

كة اإلسالمية وجممل القضية ـ قبل تفصيلها ـ هو أن اآلايت الكرمية اليت طبقها املؤلفعلى احلر 
 !!واملرتدين ابملغرب، تكاد تكون كلها واردة يف املشركني واملنافقني

أصحاهبا ال أيتون الصالة إال "يف احللقة املاضية وقفُت عند تشنيعه على احلركة اإلسالمية، بكون
َعُهْم َأْن تـُقْ  وهم كساىل". وهو هنا يستعمل مضمون اآلية الكرمية من ُهْم سورة التوبة )َوَما َمنـَ َبَل ِمنـْ
أَنَـُّهْم َكَفُروا اِبَّللَِّ َوِبَرُسولِِه َواَل أَيُْتوَن الصَّاَلَة ِإالَّ  َوُهْم ُكَساىَل َواَل يـُْنِفُقوَن ِإالَّ َوُهْم َكارُِهوَن(.  نـََفَقاتـُُهْم ِإالَّ

آية ألفاظها وإمجاع مفسريها، تتحدث عن صفات الكافرين املنافقني. ومثلها  واآلية بصريح
قَاُموا ِإىَل الصَّاَلِة قَاُموا ُكَساىَل يـُرَاُءوَن  النساء: )ِإنَّ اْلُمَناِفِقنَي خُيَاِدُعوَن اَّللََّ َوُهَو َخاِدُعُهْم َوِإَذا سورة

ُ فـََلْن ِإىَل َهؤُ  اَّللََّ ِإالَّ قَِلياًل ُمَذْبَذِبنَي بـَنْيَ َذِلَك اَل ِإىَل َهُؤاَلِء َواَل  النَّاَس َواَل يَْذُكُرونَ  اَلِء َوَمْن ُيْضِلِل اَّللَّ
 .(جَتَِد لَُه َسِبياًل 

مع آايت  على املؤلف، حىت إذا افتقد اللياقة اخللقية مع إخوانه، أال يفتقد األمانة العلمية وكان
مراد به ـ عند كافة املفسرين ـ  ربه، وأال يفتقد اللياقة اإلميانية مع ربه ؛ فالكسل املذكور يف اآليتني

كارهني مكرهني، غري مؤمنني هبا وال راجني لثواهبا.  املنافقني، الذين ال يقومون إىل الصالة إالصالة 
 .للمنافقني ـ ال يعلم املتصفني هبا إال َعالُّم الغيوب وهذه الصفة ـ وصفات أخرى

مدى يف إمياهنم، والطعن عليهم يف دينهم، اختذ صورا وتشبيهات عديدة، على  َلْمُز املؤلف للمؤمنني
؛ فهو ليس هفوة أو فلتة عابرة، ميكن التغاضي عنها أو التقليل من شأهنا. بل هو  الكتاب كله

 .معتمد عن سبق إصرار وترصد منهج



هناية الكتاب. وهو حيكم على احلركة  فمنذ الغالف انطلقت شتيمة "االستصنام"، ومل تتوقف إىل
"، أو ما أَسيناه بـ"االستصنام املنهجي".")ص اخلفي قد وقعت يف نوع من "الشرك» اإلسالمية أبهنا: 

16).  
أشكال من التقديس الختياراهتا، » احلركة اإلسالمية يتمثل ـ كما يرى ـ يف  واالستصنام املنهجي عند

(. مث ال يلبث 18)ص« لتصوراهتا، ... فانتصبت أواثان معنوية بعقلها ووجداهنا ...  والتنزيه
قائال: "  ركة اإلسالمية، ومنها الوثن الدميوقراطي، فيصرخ ضدهمينتفض ضد وثنيات أبناء احل أن

 .(80)ص « أال فتعساً هلم وملا يعبدون من دون هللا! 
واالهتامات استخدم املؤلف لتعزيزها وتسويقها آيتني كرميتني من سورة األعراف،  كل هذه املعاين

ِإْسَرائِيَل اْلَبْحَر فَأَتـَْوا َعَلى  : )َوَجاَوْزاَن بَِبيِن يف عَبَدِة األصنام من بين اسرائيل، ومها قوله تعاىل  وردات
قـَْوم  جَتَْهُلوَن ِإنَّ  قَاُلوا اَي ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإهَلًا َكَما هَلُْم َآهِلَة  قَاَل ِإنَُّكمْ  قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم هَلُمْ 

بـَّر  َما ُهْم ِفيِه َواَبِطل  مَ    .(َكانُوا يـَْعَمُلونَ  اَهُؤاَلِء ُمتـَ
ترمجة الباب: قول » إيرادمها حتت عنوان:  فقد افتتح كتابه ابآليتني، مث عاد يف أول اببه األول إىل

 .« ... :هللا جل عاله
من املطابقة والتشبيه التام، بني احلركة اإلسالمية وعَبَدة األصنام، فيقول:  مث يعمد إىل مزيد

إسرائيل!  العمل اإلسالمي هو أشبه ما يكون ب"اختاذ العجل" يف قصة بيناختاذ "احلزب" يف  إن»
السامري" كل "مث جاء احلزب فأتى على ذلك مجيعا، متاما كما دمر» (، مث يعود ليؤكد 23)ص« 

نفسه، مل يدمر كل الرصيد  (. هذا مع العلم أن السامري25الرصيد اإلمياين لبين إسرائيل ...". )ص
طائفة أخرى اثبتة مع هارون، وعلى عهد  رائيل، وإمنا اتبعته طائفة منهم، وبقيتاإلمياين لبين اس

 .موسى عليهما الصالة والسالم
الصاخبة ضد الفصيل الطاليب جلماعة العدل واإلحسان يقول : " وانطلق  ويف محلته

َا!( ... " )ص رِ الياسيين" يف اجلامعة املغربية مثل ريح عاد: )ُتَدمُِّر ُكلَّ َشْيٍء أِبَمْ " الفصيل (، مث 45َرهبِّ
الكبري، فيقول: "ولكن ما أن ابتلى هللا  عاد ليستعمل هذه اآلية ضد اجلمعية اإلسالمية ابلقصر

ريح عاد ! فأتت على منجزات العمل الدعوي كله،  اجلمعية آبفة العمل احلزيب حىت تسلطت عليها
ه وعامِّه، وانطلقت السياسة َا فََأْصَبُحوا اَل تـََرى ِإالَّ ُتَدمُِّر ُكلَّ َشيْ )خاصِّ ُهْم(... "  ٍء أِبَْمِر َرهبِّ َمَساِكنـَ

 .(جَنِْزي اْلَقْوَم اْلُمْجرِِمنيَ  (، مع أن تتمة اآلية ـ للتذكري ـ هي : )َكَذِلكَ 112-111)ص 
من دون السقوط يف التشهري أو التدمري، لكان يكفيه  لو كان صاحبنا يريد جمرد التنبيه والتحذير،

دومنا حاجة إىل هذا احلرص الشديد، على املماثلة واملطابقة  تلويح والتهديد بتلك الصفات،ال
  .واملزج، بني الكافرينواجملرمني واملنافقني من جهة، واملؤمنني الصاحلني املصلحني من جهة أخرى



لرجل انسحب من الوحدة االندماجية بني املؤمنني واملؤمنني، بدعوى أهنا جمرد  وعجبا
 !! بينهم "لبعضهم ببعض، مث مل أيُل جهدا إلحلاق املؤمنني ابلكافرين وإجناز"وحدة اندماجية "اق"إحل

حزب العدالة والتنمية،  حينما حتدث عن سجلماسة اليت عرفْت ـ يف نظره ـ أكرب خسارة، جلبها هلا
مرة أخرى ـ اخلسارة إال التشبيه ـ  حيث خسرت أغلى ما تنتجه وهو اإلنسان، مل جيد لتصوير هذه

هللا : " فما وجدُت لضياع العمل الرتبوي هناك  حبالة من حاالت الكافرين املشركني، فقال هداه
َتاِن َعنْ  َمَثال أدق مما أورد هللا تعاىل يف حق ميَِنٍي  مملكة سبأ! )لََقْد َكاَن ِلَسبٍَإ يف َمْسَكِنِهْم َآيَة  َجنـَّ

طَيَِّبة  َوَربٌّ َغُفور  فََأْعَرُضوا فَأَْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل  َواْشُكُروا لَُه بـَْلَدة   َومِشَاٍل ُكُلوا ِمْن رِْزِق رَبُِّكمْ 
تـَنْيِ َذَوايَتْ ُأُكٍل مَخٍْط َوأَْثلٍ  اْلَعرِمِ  ْيِهْم َجنـَّ تـَ ْلَناُهْم جبَنـَّ َوَشْيٍء ِمْن ِسْدٍر قَِليٍل(. كذلك كان وهللا  َوبَدَّ

 .(114املستعان!" )ص 
وحىت ال يشوش على هذا التماثل التام الذي حيرص عليه، تفاَدى إيراد تتمة املعىن،  أخرى، ومرة
َناُهْم مبَا َكَفُروا َوَهْل جُنَاِزي ِإال وهو  .(اْلَكُفورَ  قوله عز وجل : )َذِلَك َجَزيـْ

)فََأْعَرُضوا فََأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم وحىت لو وقفنا عند احلد الذي وقف عنده املؤلف، فإننا جند فيه قوهلتعاىل 
إمياهنم. قال العالمة ابن كثري عند تفسري هذه اآلية : "وقوله :  ...(، وهو يعين أهنم كفروا بعد

عن توحيد هللا وعبادته وشكره على ما أنعم به عليهم، وعدلوا إىل : }فََأْعَرُضوا{ أي
 ."الشمس عبادة

كتورـ ألهل سجلماسة وخلرية أبنائها،وهو تشبيههم ابملرتدين فهل هذا هو أدق مثال وجدتَه ـ ايد 
 !؟ املشركني، ُعبَّاد الشمس من دون هللا ؟؟!! ، أكذلك كان

قال :  ال يسرتيح املؤلف حىت يردف إلخوانه وأهل بلده، تشبيها آخر من جنس ما سبق، حيث
هللا، وإمنا  من رمحة فعسى أن مين هللا بغيث طيب ينبت جيال جديدا من املصلحني، فال أيس»

َناُهُم اْلِكَتابَ  ْلَنا الدين أمر هللا : )ُأولَِئَك الَِّذيَن َآتـَيـْ َة فَِإْن َيْكُفْر هِبَا َهُؤاَلِء فـََقْد وَكَّ بُـوَّ هِبَا  َواحْلُْكَم َوالنـُّ
ْبِدْل قـَوْ  [. )َوِإْن تـَتـََولَّْوا89قـَْوًما لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِفرِيَن( ]األنعام: رَُكْم مثَّ اَل َيُكونُوا َأْمثَاَلُكْم!( َيْستـَ ًما َغيـْ

 (114ص) .".38حممد:
طبعا ال يستطيع أحد أن يقول إن املؤلف يكفر املسلمني، أو يعتربمهمنافقني، لكنَّ املؤكد أن 

بني املَُشبَّهني واملشبه هبم، جتعلنا يف  تشبيهاته املتكررة، وإحلاحه على تسجيل املطابقة واملماثلة
وأشباه منافقني وأشباه مرتدين، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي  صلة النهائية، أمام أشباه كافريناحمل

 .العظيم
بكلمة ذهبية من صحيح البخاري، أذكِّر هبا نفسي، وأقدمها هدية ألخي فريد، ولكل  وأختم



 : اخلوارجألقى السمع وهو شهيد، وهي لعبد هللا ابن عمر رضي هللا عنهما، حيث قال عن  من
 ".اْلُمْؤِمِننيَ  ِإهنم اْنطََلقوا ِإىَل آاَيٍت نـََزَلْت ِِف اْلُكفَّاِر َفَجَعُلوَها َعَلى"

  

 

 


