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تقديم

عنى بالتعريف بمشروع 
ُ
تتشرف مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات، التي ت

الذي  بإصدار هذا الكتاب،  اإلمام رحمه هللا والتواصل مع األوساط العلمية واألكاديمية بشأنه، 

بمناسبة الذكرى التاسعة  على مكتوبات اإلمام عبد السالم ياسين«،  »أضواء  اختارت له عنوان: 

لرحيل اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا.

يحاول هذا الكتاب التعريف بمؤلفات اإلمام التي تربو على أربعين مؤلفا، وضع فيها رحمه هللا 

وهو مشروع يتوخى تجديد غايات وأساليب وأهداف  زبدة مشروعه املوسوم ب»املنهاج النبوي«. 

تدرجا في مراقي الدين من إسالم  السلوك الفردي نحو الغاية اإلحسانية،  العمل اإلسالمي إلحياء 

إليمان إلحسان، والسلوك الجماعي لتحقيق الهدف االستخالفي، واستشراف أفق الخالفة الثانية 

على منهاج النبوة، التي وعد بها الصادق املصدوق سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد كانت هذه املكتوبات بمثابة لبنات متكاملة في بسط هذا املنهاج وتفصيل مفرداته في مختلف 

نظرية كاملة ومتكاملة تجيب عن جل تساؤالت السلوك  مما يؤهلها بحق لبناء  جوانب الحياة، 

اإلنساني وعالقة اإلنسان بربه ومحيطه ونظرته للتاريخ والعلم وتدبيره ملعاشه ومعاده. 

فمنذ مكتوبه األول »اإلسالم بين الدعوة والدولة«)1)، اشتغل اإلمام ياسين رحمه هللا باستكشاف 

هذا املنهاج، خطوة خطوة، حتى استوى عوده واكتمل بناؤه في كتاب »املنهاج النبوي: تربية وتنظيما 

وزحفا«، ثم جاءت باقي مؤلفاته، رحمه هللا وأجزل له العطاء، لتفصل في مفردات هذا املنهاج.

فقد خصص مثال كتابه »اإلحسان« بمجلديه ملعالجة أم القضايا في مشروعه خاصة، وفي ديننا 

الحنيف عامة، أال وهي قضية السلوك إلى هللا تعالى؛ فعلى امتداد صفحاته )908 صفحة(، عمد إلى 

نخل التراث الصوفي وإعادته إلى األصل القرآني والنبوي، وتقويم ما عرفه من اجتهادات وتوجهات، 

والتأكيد على الهوية اإلحسانية للعمل اإلسالمي، التي ألح عليها كتاب هللا وسنة رسوله عليه السالم، 

والتي زاحمتها باقي واجهات هذا العمل، إلى حد اإلقصاء. 

كما عالج في كتابه »العدل: اإلسالميون والحكم«، قضية تتبوأ مكانة خاصة في برامج الحركات 

ومن  وهي قضية العمل السيا�سي في جميع مراحله من الدعوة إلى الدولة،  اإلسالمية وتجاربها، 

)1)  يعد »اإلسالم بين الدعوة والدولة« أول مكتوبات اإلمام ياسين رحمه هللا الدعوية، وقبله أصدر كتبا بيداغوجية 
كما سيأتي في هذا الكتاب.
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االستضعاف إلى التمكين، ووقف مليا عند التحديات، أو باألحرى العقبات - بلغته التي يحرص دائما 

أن تنبع من املشكاة القرآنية والنبوية - التي تواجه اإلسالميين عبر هذه املراحل، وقدم مشاريع أجوبة 

لها منطلقا دائما من الغاية اإلحسانية التي تكاد ال تذكر في جل مشاريع العمل السيا�سي، ومن الهدف 

االستخالفي العدلي الذي لم يتبوأ املكانة املركزية املستحقة في كثير من هذه املشاريع.

وفي كتابه »تنوير املؤمنات« بجزأيه، تطرق، رحمه هللا، لقضية املرأة املسلمة التي تباينت حولها 

رؤى وبرامج اإلسالميين وغيرهم من املصلحين واملفكرين، وبلور فيه نظرته املنهاجية لهذه القضية، 

الذي  التي ترتكز على تحرير املرأة من الفقه الذرائعي املنحبس املوروث من قرون العض والجبر، 

وعرقل بذلك مساهمتها في  وجعلها كما مهمال تحت سلطة الرجل،  حبس املرأة املسلمة في بيتها، 

وكذا تحريرها من الدعوات التغريبية التي تحاول سلخ املرأة املسلمة من هويتها  الحياة العامة؛ 

ودورها الريادي في بناء  األسرة واملحافظة على فطرتها،  ورسالتها ووظيفتها االستراتيجية في بناء 

مجتمع العمران  األخوي.

هذه الكتب الثالثة مجرد أمثلة عن تفصيل اإلمام رحمه هللا ملشروعه املنهاجي في مختلف 

مؤلفاته، مما ميزه عن كثير من الدعاة واملصلحين الذين لم تكن لهم في الغالب مثل هذه النظرية 

املتكاملة في التربية والتغيير والبناء. 

ونرجو أن يكتشف القارئ لهذا الكتاب باقي جوانب هذه النظرية، وأن يحفزه ذلك لالطالع على 

ب، وهذا هو الهدف املتوخى من هذا اإلصدار.
َ
ث
َ
مكتوبات اإلمام عن ك

 فمهما بذلنا الُوسع للتعريف بهذه املؤلفات وما تحويه من جوانب »النظرية املنهاجية«، لن ُيغني 

ذلك عن االطالع املباشر على هذه املؤلفات والصبر على سبر أغوارها.

أما املنهجية التي اخترناها في هذا الكتاب، فهي منهجية وصفية تحليلية، تروم:

• أوال: التعريف العام بكل كتاب على حدة من خالل قراءة وصفية له، تتضمن العنوان وعدد 

الصفحات، وتاريخ التأليف وتاريخ اإلصدار؛

من خالل استعراض مقاصده الكبرى  التحليل اإلجمالي ألهم مضامين كل كتاب،  ثانيا:   •

وقضاياه الفرعية، وتبيان موقعه ضمن املشروع املنهاجي.

في سبيل اإلحاطة بجوانب من حياته  وقدمنا لهذا اإلصدار بنبذة مركزة عن اإلمام رحمه هللا، 

ْسِهم بال شك، في فهم واستيعاب مشروعه، وإدراك 
ُ
وتجربته الدعوية، وما عرفته من تحوالت، ست

خصوصياته ومميزاته.
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كما عمدنا، من باب تيسير الفهم، إلى تقسيم مكتوبات اإلمام رحمه هللا إلى مجموعات متجانسة 

من حيث القضايا الكلية التي تعالجها، نذكرها وفق ترتيبها في الكتاب:

•  مجموعة ما قبل تأسيس الجماعة: وهي كتب ألفها اإلمام رحمه هللا قبل تأسيس الجماعة، 

ورغم كونها جاءت في سياق التجربة الصوفية التي خاضها اإلمام آنئذ في رحاب الزاوية 

َمها فيما بعد، وتجاوزها، وبنى على ثمارها ومخرجاتها، فإن  وَّ
َ
البوتشيشية الدرقاوية، والتي ق

هذه الكتب تضمنت البذرات األولى الستكتشافه للمنهاج النبوي.

وهي الكتب التي اشتغلت بتبيان املالمح الكبرى للمشروع املنهاجي،  • مجموعة أمهات الكتب: 

تأسيسا وتأصيال. وأودع فيها اإلمام رحمه هللا زبدة وخالصة هذا املشروع بشكل إجمالي بديع.

•  مجموعة كتب دولة القرآن: هي كتب كانت في األصل ضمن مشروع كتاب ضخم ألفه اإلمام بهذا 

االسم، وارتأى فيما بعد أن يجزئه إلى كتب مستقلة لتيسير االطالع عليها، وصدرت منه لحد 

اآلن مجموعـة من الكتب أدرجناهـا ضـمـن هـذه املجموعـة، تـعـالج جوانب عدة من مشروعه.

•  مجموعة قضايا حوارية معاصرة وملحة: أدرجنا ضمن هذه املجموعة كتبا عالج فيها اإلمام 

عدة قضايا ملحة وشائكة فرضت نفسها على املصلحين والدعاة، وحرص رحمه هللا أن تكون 

هذه املعالجة بأسلوب حواري ِحجاجي مع مختلف املدارس الفكرية اإلسالمية والغربية بشتى 

توجهاتها. مع التنويه دائما أن اإلمام رحمه هللا ينطلق في هذه املعالجة، كما في كل مكتوباته، 

من املشروع املنهاجي الذي جعله، رحمه هللا، الخيط الناظم لها، والبساط الجامع لها.

ا هذه املجموعة أغلَب الرسائل التي تواصل بها اإلمام مع أصناف عدة  نَّ •  مجموعة رسائل: ضمَّ

من محيطه من حكام ونخب والصف الداخلي للجماعة، وغيرهم، من أجل تبليغ مشروعه 

وتبيانه، والدعوة للتعاون مع الفضالء وذوي املروءات لتحقيق التغيير املنشود.

•   مجموعة دواوين: كانت لإلمام مشاركات متميزة في فن الشعر، من خالل ثالثة دواوين شعرية 

كما أبرز فيها نظرته  لترجمة جوانب من مشروعه باللغة الشعرية،  سعى فيها، رحمه هللا، 

لألدب اإلسالمي ودوره الرسالي في الشهود الحضاري.

فقد كانت لإلمام ياسين رحمه هللا مشاركة فعالة  مجموعة الكتب البيداغوجية والتربوية:   •

وقوية في بناء املنظومة التعليمية باملغرب، من خالل إصدار عدة كتب بيداغوجية موجهة 

خاصة للطلبة في مدرستي املعلمين واملفتشين ملا كان مفتشا ثم مديرا ملدرسة املعلمين ثم 
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ملدرسة املفتشين، كما أسهم في وضع كتب مدرسية ملستويات تعليمية مختلفة باالشتراك 

مع مؤلفين آخرين.

اه أربعة مالحق:  نَّ وارتأينا ختم هذا السفر بفصل َضمَّ

•  جرد بيبليوغرافي ملؤلفات اإلمام؛

•  الئحة كتب اإلمام حسب تاريخ تأليفها؛

بعض الدراسات التي صدرت حول مشروع اإلمام وخاصة إصدارات مؤسسة اإلمام عبد   •

السالم ياسين لألبحاث والدراسات التي أنشئت لهذا الغرض؛

•  منابر إعالمية أصدرها اإلمام رحمه هللا.

عبر عن 
ُ
وإننا في مؤسسة اإلمام، إذ نزف إلى القراء هذا املولود الجديد من إصدارات املؤسسة، ن

بالغ امتناننا لكل من ُيشّرِفنا بمالحظاته وانتقاداته وتقويماته لهذا العمل، ونسأل املولى القدير أن 

 في حبل صحبة اإلمام عبد السالم ياسين، 
ً
ال بَّ

َ
ْتال ُمتق

َ
يتقبل منا هذا املجهود املتواضع، وأن يجعله ف

رحمه هللا وأجزل له العطاء، ولبنة مباركة في صرح البناء املنهاجي، وبساطا ممدودا لكل محبي ومتابعي 

هذا املشروع. 

الن، وصلى هللا وسلم على الحبيب املصطفى املبعوث 
ْ
ك القصد، وعليه التُّ وهللا تعالى من وراء 

رحمة للعاملين.

رئيس مؤسسة اإلمام عبد  املفتقر لرحمته واملحتاج لدعواتكم عمر أمكاسو،  كتبه عبيد ربه، 

 ،1443 الربيع النبوي األغر   15 في الجمعة  بالدار البيضاء،  السالم ياسين لألبحاث والدراسات، 

املوافق لـ 22 أكتوبر 2021.
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بين يدي الكتاب

جوانب من حياة المؤلف اإلمام عبد السالم ياسين

1.  النشأة واملسار التعليمي واملنهي: 

كان مولده سنة  األدارسة،  ينتهي نسبه للشرفاء  رحمه هللا،  هو األستاذ عبد السالم ياسين)1) 

1347هـ املوافق لعام 1928م بمدينة مراكش باملغرب، حيث نشأ وحفظ القرآن الكريم في املدرسة 

الدينية  وتلقى فيها عن تالمذته العلوَم  رحمه هللا،  التي أسسها العالمة محمد املختار السو�سي)2) 

والعربية. ثم التحق بمعهد ابن يوسف التابع لجامع القرويين، حيث ق�سى أربع سنوات.

 بدأ حياته املهنية في سن مبكرة، حيث اشتغل بمهنة التعليم، وفي الوقت نفسه واصل جهوده 

العلمية والتكوينية فتمكن من أن يطوي في سنوات قليلة مراحل الدراسة في معهد الدروس العليا 

)كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس  للدراسات اإلسالمية في الرباط 

فمديرا ملدرسة  االبتدائي،  بالتعليم   
ً
فمفتشا والترجمة،  العربية  للغة   

ً
أستاذا ثم اشتغل  حاليا(. 

املعلمين، ثم مديرا ملدرسة املفتشين. وانشغل في هذه املرحلة بتعلم اللغات األجنبية بمجهود فردي.

كما أهلته هذه املسؤوليات لتمثيل املغرب في عدة مؤتمرات عربية ودولية في املجال التعليمي، 

وكان رحمه هللا من أبرز املساهمين في وضع املنظومة التعليمية للمغرب بعد االستقالل)3).

.yassine.net/biography 1) يمكن االطالع على السيرة املوسعة املنشورة بعدة لغات على موقع الخط الزمني(

في السوس األق�سى جنوب  »إليغ«  ولد في  املغرب ورواد الحركة الوطنية،  املختار السو�سي هو من أبرز علماء   (2(
املغرب شهر صفر عام 1318هـ ونشأ بها، كان من أبرز رجال مقاومة االستعمار الفرن�سي باملغرب، فقد ساهم خالل 
إقامته في فاس في تأسيس بعض الجمعيات السياسية السرية، واملنتديات األدبية لبث الوعي الوطني ضد االستعمار، 
وواصل ذلك بمراكش مما أدى إلى اعتقاله. وبعد استقالل املغرب ُعين في أول حكومة مغربية بعد االستقالل وزيرا 
لألوقاف العمومية عام 1375هـ، ثم ملا أسس مجلس التاج عين وزيرا له عام 1376هـ، وبقي متقلدا مهام تلك الوظيفة 
1383هـ/1963م، كما أنه اشتغل عضوا في لجنة مدونة الفقه اإلسالمي؛ وخلف رحمه  إلى أن توفي رحمه هللا سنة 
هللا تراثا زاخرا من املؤلفات التاريخية واألدبية والعلمية، منها: »خالل جزولة« في أربعة أجزاء، و»من أفواه الرجال« 

و»املعسول« في عشرين جزءا، و»سوس العاملة«...

)3)  انظر: كتاب »عبد السالم ياسين وجهوده في بناء املنظومة التربوية املغربية«، كتاب جماعي أصدره موقع اإلمام 
yassine.net، سنة 2018.
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2.  اليقظة القلبية وبداية املسار الدعوي:

ة ويقظة، واستغرق في العبادة والذكر واملجاهدة والتالوة  وملا شارف األربعين من عمره شعر بَهبَّ

. إلى أن لقي الشيَخ العباس بَن املختار)1) رحمه هللا - شيخ الطريقة البوتشيشية القادرية- الذي 
ً
زمانا

 إلى وفاته، في حضن هذه الزاوية.
ً
صحبه أعواما

»اإلسالم بين الدعوة  كما عبر عنه في كتابيه   - وكان تحوله نحو الجمع بين التربية والدعوة   

لترك املنهج الصوفي. كما كانت رسالته   
ً
 مفسرا

ً
- عامال  )1973(  »

ً
)1972( و»اإلسالم غدا والدولة« 

الشهيرة إلى ملك املغرب الراحل الحسن الثاني »اإلسالم أو الطوفان« )1974( بمثابة الحد الفاصل 

بين مرحلة »السلوك الصوفي« ومرحلة »السلوك املنهاجي«.

)الحسن الثاني(،  فقد كانت تلك الرسالة الناصحة »اإلسالم أو الطوفان« تدعو امللك الراحل 

 
ً
نموذجا عليه  مقترحة  وشريعته  اإلسالم  إلى  والرجوع  التوبة  إلى  مسبوق،  وغير  جريء  بأسلوب 

 هو الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز ر�سي هللا عنه الذي أعز هللا به اإلسالم وأهله، 
ً
ا
ّ
 فذ

ً
تاريخيا

وموضحة مجموع الخطوات العملية التي يتعين على امللك أن يبرهن بها هلل تعالى ولشعبه على صدق 

الذمة  والقول.

إثر ذلك، تم اعتقاله مدة ثالث سنوات ونصف دون محاكمة، أم�سى جزءا كبيرا منها في مشفى 

األمراض الصدرية ثم مشفى املجانين، إيغاال من السلطة السياسية في تأديبه على جرأته. 

ولم يكن ذلك االعتقال وما تاله من محن ليمنع األستاذ ياسين رحمه هللا من االستمرار في طريق 

، كان من 
ً
 وعاما

ً
، خاصا

ً
 ودعويا

ً
الدعوة إلى هللا بالحكمة واملوعظة الحسنة، إذ بذل جهدا تواصليا

وبداية االنخراط في العمل  »الجماعة«  الدروس في املساجد بمراكش وإصدار مجلة  جملته إلقاء 

الدعوي الحركي.

3.  إرهاصات التأسيس: 

 توحيد 
َ
قاد اإلمام ياسين رحمه هللا، رفقة عدد من اإلخوة الذين التفوا حول دعوته، محاولة

»أسرة  تأسيس  إلى  فتوجه  املأمولة،  االستجابة  تجد  لم  املبادرة  لكن  باملغرب،  العمل اإلسالمي 

الجماعة« سنة 1401هـ/1981م لتكون لبنة من دوحة العمل اإلسالمي الناهض املجدد. وبذل رحمه 

)1) الشيخ العباس بن املختار البودشي�سي الدرقاوي، من أبرز شيوخ الطريقة القادرية البودشيشية باملغرب )توفي 
رحمه هللا سنة 1972(، تلقى تربيته الروحية عن الشيخ الكبير أبي مدين رحمه هللا الذي عينه وارثا له من بعده في 

اإلشراف على الطريقة البودشيشية، وأصبح لها صيت كبير في املغرب وخارجه.



بين يدي الكتاب: جوانب من حياة المؤلف اإلمام عبد السالم ياسينأضواء على مكـتوبات اإلمام عبد السالم ياسين |  1011  |

هللا تعالى جهودا معتبرة في بناء هذه الجماعة، وتربية رجالها ونسائها على خصال اإليمان، وعلى أسس 

السلمية والعلنية ونبذ العنف.

1983، وهي جمعية دعوية  وجت هذه الجهود بتأسيس »الجماعة اإلسالمية الخيرية« سنة 
ُ
 وت

ذات بعد سيا�سي ستتخذ شعار »العدل واإلحسان« بدءا من سنة 1987. 

ورغم تعسف أجهزة السلطة، فقد واصل األستاذ رحمه هللا تعالى، وبمعية ثلة من الدعاة، مسيرة 

بناء الجماعة. فلم تخل مسيرته رحمه هللا من هزات ومحن كان أبرزها اعتقاله في دجنبر 1983 ملدة 

سنتين بتهم واهية عقب صدور العدد األول واألخير من صحيفة الصبح. )منعت في عددها األول(. بيد 

أن السبب الحقيقي لهذا االعتقال هو مقال مطول بعنوان »قول وفعل: رسالة القرن امللكية في ميزان 

 للعدد 10 من »مجلة الجماعة« بتاريخ فــاتـــح رمـــضـــان  1402 - يوليوز 
ً
اإلسالم« الذي كان افتتاحية

 ملك املغرب بمناسبة القرن الخامس عشر الهجري إلى رؤساء الدول 
َ
1982، والذي انتقد فيه رسالة

العربية وزعمائها.

تربوية  واصل جهوده على واجهات متعددة:  وبعد خروج اإلمام رحمه هللا من هذا االعتقال، 

وتنظيمية وإعالمية وسياسية مما دفع أصحاب القرار السيا�سي باملغرب إلى فرض اإلقامة اإلجبارية 

بمحاصرة بيته ومنعه من مغادرته واستقبال أقاربه وضيوفه وزواره   1989 دجنبر   30 عليه يوم 

ومحبيه. 

للعبادة   
ً
متفرغا من عشر سنوات قضاها رحمه هللا  أزيد  اإلجبارية  اإلقامة  هذه  واستمرت 

والصيام والذكر والتبتل والدعاء، واملطالعة والتأليف. ولعل أبرز حدث في نهاية تلك املرحلة تمثل 

 إلى ملك املغرب محمد السادس )في بداية مرحلة حكمه(، 
ً
 مفتوحة

ً
في توجيهه في يناير 2000 رسالة

عنونها بــــــــ »مذكرة إلى من يهمه األمر«، وقد حثه فيها بأسلوبه الجريء والقوي والواضح، على تقوى 

هللا عز وجل، وعلى رد املظالم والحقوق التي انُتِهكت طوال حكم والده. وجدد له نصيحة »اإلسالم 

أو الطوفان«.

2000 أنهت السلطة باملغرب اإلقامة اإلجبارية املفروضة على اإلمام  وفي أواسط شهر مايو من 

واستمرت أسابيع من أجل التواصل بشكل  وقام بزيارات شملت عددا من مدن املغرب،  ياسين، 

مفتوح مع أعضاء الجماعة وشرائح مختلفة من الشعب املغربي. 

وبقي حضور اإلمام عبد السالم ياسين قويا ومؤثرا خاصة من خالل املجالس التي كانت تعقد كل 

يوم أحد، وتبث مباشرة على شبكة األنترنت، وعبر املصاحبة واملتابعة الرفيقة ألمور جماعة العدل 

واإلحسان في سائر املجاالت التربوية والدعوية والتواصلية والسياسية والعلمية.
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وفي صبيحة يوم الخميس 28 محرم 1434 هـ املوافق 13 دجنبر2012، أسلم اإلمام ياسين الروح 

لبارئها سبحانه، بعد مسيرة ُمنورٍة بطلب وجه هللا، حيٍة بالجهاد والعطاء العلمي والتربوي والدعوي، 

كان من ثمارها البارزة إصداُر أزيد من أربعين مؤلفا، نحاول التعريف بها في هذا الكتاب، وانتظاُم 

عشرات اآلالف في فلك جماعة العدل واإلحسان باملغرب وفي مدرسة العدل واإلحسان في أقطار شتى 

من العالم.
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الفصل األول

قبل تأسيس الجماعة
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كـتــاب

“ اإلسالم بين الدعوة والدولة:

المنهاج النبوي لتغيير اإلنسان ”

أوال: قراءة وصفية للكتاب

يتكون الكتاب من 474 صفحة من الحجم املتوسط، صدر في طبعته األولى عن مطبعة النجاح 

بالدار البيضاء سنة 1392ه/1972م، وينقسم إلى جزأين رئيسين:

-تحرير  -تجديد الدين  )حامل الرسالة  ويتضمن تسعة فصول  »املنهاج«  األول بعنوان:  الجزء 

العقل واإلرادة -جماعة ال مجتمع -السمت اإلسالمي -التؤدة اإلسالمية -االقتصاد اإلسالمي -الجهاد 

في سبيل هللا - أعبدة تتحرر(.

أما الجزء الثاني فعنوانه: »من الظلمات إلى النور«، ويتضمن خمسة فصول )من الظلمات إلى 

النور - معرض املثالت - الدعوة اإلسالمية املعاصرة - التجربة الشخصية - لقاءات تاريخية(.

ويعد هذا الكتاب أول كتب اإلمام الفكرية والدعوية املطبوعة)1)، دشن به مسيرة استكشاف 

وخصصه ملعالجة إشكالية العالقة بين الدعوة والدولة وفق رؤيته األولية التي  املنهاج النبوي، 

ستتطور على مدار رحلته الدعوية، لتصل مداها وتكتمل تفاصيلها في كتبه التالية، وخاصة كتاب 

»العدل، اإلسالميون والحكم«.

)1)  لإلمام رحمه هللا كتاب لم يطبع بعنوان »جماعة اإلرشاد«. وقد نشر قبل هذا التاريخ عدة مؤلفات تخصصية في 
علوم التربية والبيداغوجيا والتأليف املدر�سي.
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ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يأتي هذا الكتاب في الّسياق التغييري الذي تسعى إليه التيارات الحداثية واالشتراكية وغيرها، 

ممن ينتسبون إلى التفكير العلماني الذي يعالج مشكالت اإلنسان على خلفية املادية الجدلية ويطرح 

جانب الغيب من معادلته، فيحاول الكتاب اإلجابة عن إشكالية تتمثل في: ثنائية الدعوة والدولة 

وأثرها في تحقيق التغيير لإلنسان، تغييرا إسالميا، وصناعته كما أراده القرآن الكريم، ليحمل هم 

َّالدعوة والدولة معا.

عنى ببناء اإلنسان وصياغته 
ُ
تناولت فصول الجزء األول: املنهاج، وما يتعلق به من قضايا مركزية ت

وفق املنهاج النبوي ليكون حامال للرسالة، مقتفيا أثر »ربعي بن عامر« في عزته باإلسالم ورجاحة رأيه 

ِلح: كيف نخرج باملسلم من إسالمه الفردي ليصبح عضوا 
ُ
في عرض رسالته. ليجيب عن السؤال امل

في جماعة املسلمين؟ ثم كيف نحرر املسلم وكيف نعبئ جماعة املسلمين ليصبحوا حملة رسالة؟

إن املنهاج  الذي يحقق ذلك هو منهاج قوامه دعوة وجهاد وصبر، يتغيى تجديد الدين على يد رجل 

ويجدد لألمة أمر دينها،  د الذي يحل األقفال عن القلوب بالتربية الروحية،  ؤيَّ
ُ
الدعوة الصادق امل

فيعطي مواصفات الداعي والدعوة التي نعتها ب»القيادة الروحية«. وهو تجديد نواته الصلبة، جماعة 

تشكل بناء عضويا قائما على املحبة والتساند والتضحية، جماعة رحمة وألفة؛ تربط أفرادها روابط 

وليست عالقات جافة قوامها العقود القانونية والحقوق املتنازع عليها،  املودة واملحبة والتعاون، 

وهي نموذج للجماعة األولى التي عاشها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ومهمتها األولى هي الدعوة الصادقة في تربية 

الفرد وتحريره إنسانا جديدا وفق »السمت اإلسالمي« و»التؤدة اإلسالمية« و»االقتصاد اإلسالمي«. 

والغاية من ذلك التجديد هو الجهاد في سبيل هللا بمعناه األرحب، والتعبئة املستمرة املتجددة التي 

يبذلها املؤمن ثمن خالصه بقدرته العقلية والجسمية واملالية لُيحيي اإلسالم.

أما الجزء الثاني: من الظلمات إلى النور، فيفتتحه اإلمام رحمه هللا باستعراض الخصال العشر 

)الصحبة والجماعة، الذكر، الصدق، البذل، العلم، العمل، السمت، التؤدة، االقتصاد، الجهاد( 

التي تنطق باملحتوى الروحي والعقلي وأسلوب العمل اإلسالمي وسمته واقتصاده، وتعمل على إخراج 

لتجعل حبله  وتحرره من جاذبية القيم األرضية،  اإلنسان من ظلمات الجاهلية إلى نور اإلسالم، 

موصوال باهلل، وتحقق لإلسالم مقاصده في الواقع املعاصر. 

لوا من قبل واالعتبار بمآلها، وهي عقوبات حلت بأقوام 
َ
الت الذين خ

ُ
ثم يستعرض بعد ذلك مث

سابقين، وحضارات انهارت وسقطت أخالقها. ثم يعرض مثالت واقعنا املفتون واملتمثلة في عبادة 

الطاغوت والخضوع لغير هللا، وما أنتجته من مجتمع الكراهية واألنانية والحقد واالنحالل الخلقي. 
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قادها رجال دعوة صادقون، فيعقد مقارنات  ويعرض رحمه هللا نماذج من دعوات إسالمية، 

بين أسلوبها ومنهجها في الدعوة ثم يعرضها على املنهاج النبوي، وأهم الدعوات التي خصها بالدراسة 

والتحليل هي دعوات رجال التبليغ، وأبي األعلى املودودي، وأبي الحسن الندوي، وسيد قطب.

كما أبرز أن االنبعاث اإلسالمي عند الفرد يتوقف على التجربة الشخصية واكتشاف النفس 

وغوامض الوجود متى توفرت ظروفها، مستعرضا بعض اآليات التي ظهرت على يد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، 

وبعض كرامات الصحابة رضوان هللا عليهم، وذلك باتصالهم وصحبتهم لرسول هللا، وكيف لهذه 

الصحبة أن تتجدد في زماننا من خالل صحبة أولياء هللا، الذين بصحبتهم يتجدد إيمان الفاترين 

وبمددهم يشع النور الدال على باب التوبة إلى هللا.

 وقد خاطب اإلمام رحمه هللا رجال الدعوة اإلسالمية مشيرا إلى ما ينتظرهم من عمٍل مستقبلي 

شامٍل يتأسس على املنهاج النبوي الذي يرتفع باملسلم إلى مرتبة اإليمان ثم إلى مرتبة اإلحسان، والذي 

يحرر عقول املسلمين من عقالها ليؤمنوا بالغيب وينهضوا لنصرة دينهم. فبالتجديد يتحرر العقل من 

ضيق عقالنية أداتية تسجن العقل في مبادئ صارمة محدودة، ال ترى في الوجود إال نظاما ميكانيكيا، 

وما فوقه عبث وصدفة. وبالتجديد ينفتح العقل على شساعة رحمة اإلسالم ورفقه وعدله، ويتجلى 

املنهاج النبوي الذي ينصرف عن وسائل العمل الجاهلي التي تنشر الحقد والكراهية بين الناس.

وبذلك، يمكننا اعتبار هذا الكتاب، رغم تأليفه قبل تأسيس الجماعة، النواة األولية الستكشاف 

اإلمام رحمه هللا ملشروع املنهاج النبوي، الذي سيأتي تفصيله في باقي كتبه، مع التحرر من »الخلفية 

الصوفية« التي طبعت الكتاب، إذ كانت سياقا حاكما لتأليفه.
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كـتــاب

“ اإلسالم غدا: 

العمل اإلسالمي وحركية المنهاج 

النبوي في زمن الفتنة ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

بمدينة   1972 في دجنبر  »اإلسالم غدا«  انتهى اإلمام ياسين رحمه هللا تعالى من تأليف كتاب 

رِع في 
ُ

1973م. وش الرباط، وصدر في طبعته األولى عن مطبعة النجاح بالدار البيضاء باملغرب سنة 

نشره مجزأ بإصدار الجزء األول منه بعد مراجعة اإلمام رحمه هللا له سنة 2001. 

بين دفتي هذا الكتاب الضخم، وعلى امتداد 950 صفحة، نجد تقديما وتسعة فصول، هي:

3- كتاب العالم. 2- النموذج الخالد.  1- املنهاج النبوي وحركيته. 

6- التربية والربانيون. ل. 
ُّ
5- من القلة إلى التقل 4- طريق إلى التجديد.  

9- الخالفة، ثم خاتمة. 8- الدعوة.   م.  
ّ
7- التعليم والتعل

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

في معامله الكبرى جوابا عن سؤال املنهاج في العمل اإلسالمي حاضرا ومستقبال،  يقدم الكتاُب 

والعمل الذي ُينهض األمة املسلمة املشعبة املبعثرة ليتغير وضعها ويتجدد أمر دينها خالفة على منهاج 

النبوة، بمنهاج النبوة تعرضا ملوعود هللا وموعود رسوله ملسو هيلع هللا ىلص. إذن فموضوع الكتاب يدور حول بناء 

نظرية في منهاج التغيير اإلسالمي. 
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قام اإلمام ياسين رحمه هللا بتحديد  في الفصل األول املعنون ب»املنهاج النبوي وحركيته« 

رة للعمل اإلسالمي املرتقب آنذاك، ومن جملتها مفهوم املنهاج،  ِ
ّ
جملة من املفاهيم والتصورات املؤط

ومفهوم اقتحام العقبة، وسائر الخصال العشر التي يتألف منها منهاج )أو طريق( الخروج من حاضر 

 
ً
مجددا  

ً
فهذا املنهاج ينبغي أن يعرض اإلسالم عرضا الفتنة إلى مستقبل العزة والنصر والخالفة. 

يحمل للمسلمين األداة الفكرية والنظرية البنائية ملمارسة إسالمية متكاملة.

في الفصل الثاني »النموذج الخالد« يعرض املؤلف عالقة املسلمين بتاريخهم الذي يختلفون 

، بينما يطلب منهم أن يتصلوا بتاريخهم الحق، تاريخ الدعوة اإلسالمية، 
ً
 كثيرا

ً
في النظر إليه اختالفا

ليكون لألمة معيارا ترجع إليه في استشراف مستقبل اإلسالم. فاهتمام الدعاة بتاريخ املسلمين ينبغي 

أن يركز على موكب النبوة ونبع الرسالة املحمدية وسيرة الصحابة لينتفعوا بفرصة االقتداء باألسوة 

ْي األنفس واآلفاق.
َ
الكاملة، ومعرفة مراحل وخطوات منهاج التربية والتغيير في مجال

ينبه الكاتب إلى وضع األمة بين األمم، وحاجتها إلى التغيير  في الفصل الثالث »كتاب العالم« 

باعتبارها أساسا ومنطلقا  معتبرا أن املدخل األساس لهذا التغيير هو التربية،  الشامل والعميق، 

ودافعا لتدبير أمور األمة االقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها، وذلك بالجمع بين تدبر آيات هللا 

عز وجل وتطبيقات البعثة النبوية والخالفة الراشدة، والتقاط الحكمة البشرية حيثما كانت، مع 

تأكيد املؤلف على منهج الرفق ونبذ العنف. 

في الفصل الرابع »طريق إلى التجديد«، وبعد ما أبرز املؤلف تهافت العقالنية الشكية، استعرض 

قضية التجديد ومنهاجه وعقباته، والحاجة إلى االجتهاد والتجديد والتنظير في املوضوع، ُمعرجا على 

مسالك التجديد التي مر بها عدد من املجددين وقادة املسلمين، عبر تاريخ حافل، من أمثال عمر بن 

عبد العزيز واإلمام الغزالي ومحمد الفاتح العثماني، ثم ما قدمه جمال الدين األفغاني ومحمد عبده 

من إسهامات فكرية. وفي مطلع القرن الرابع عشر الهجري، برز علماء ودعاة مثل أبي األعلى املودودي 

واإلمام حسن البنا وسيد قطب، اختلفت تصوراتهم ومقترحاتهم الفكرية والدعوية، مما استدعى 

النظر من جديد في معالم االجتهاد الكامل الذي ليس سوى الوجه العلمي لجهاد إحياء األمة الشامل.

ل« ركز الكاتب على قضية العدل وما تستدعيه من 
ُّ
في الفصل الخامس »من القلة إلى التقل

يقظة في األمة وإحياء لفاعليتها عبر التعاون الجماعي من أجل إحداث تحول ثقافي ينقلها من قلة وذلة 

إلى قوة ومنعة، تجعلها قادرة على تحقيق إقالع اقتصادي يعالج أدواء التبعية االقتصادية والذيلية 

السياسية وما يرتبط بها من مشكالت فردية وجماعية. 
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في الفصل السادس »التربية والربانيون«، يعود املؤلف إلى مسألة التربية وبيان أهمية األساس 

التربوي في إحداث التغيير، موضحا طبيعة التربية ومقوماتها ووظيفتها في التغيير. إذ إن هذه التربية 

القرآنية النبوية املنشودة ال يقوم بها سوى الرجال الربانيين القائمين بالقسط، يعملون على تنوير 

العقول والقلوب، بدءا بتربية األسرة للحفاظ على الفطرة من تأثيرات الجاهلية والفتنة. 

في الفصل السابع »التعليم والتعلم«، يربط الكاتب التربية بالتعليم ويؤسس عليهما نظريته في 

التغيير، فال يجدي تعليم نفعا في األمة إن خاصم لغة القرآن في املدرسة والثقافة واإلعالم، مؤكدا 

على حاجة األمة الحقيقية والعاجلة إلى إصالح وضعها التعليمي وتجاوز التعليم املتخلف بوسائله 

وطرائقه ومضامينه. 

في الفصل الثامن »الدعوة«، تحدث عن املحجة البيضاء التي يجب أن تتمسك بها األمة وتحيا 

من أجلها، وهي الدعوة اإلسالمية في صفائها وخيريتها، داال على الطريق إلى هذه الخيرية، والتي تبدأ 

بالصحبة والذكر والصدق، حتى يستقيم الفرد على جادة املنهاج النبوي، عضوا فاعال في جماعة 

املسلمين، ومستعدا للبذل من نفسه وماله وعلمه ما تزكو به نفسه من جهة، وما تتعزز به مكانة 

األمة ويرتفع شأنها بين األمم من جهة ثانية، وهو متمسك بانخراطه اإليجابي في جماعة املؤمنين، 

ويبذل في الوقت ذاته النصيحة للمؤمنين بما يجعل الدعوة حريصة على الخير ووارثة له. 

يستشرف اإلمام ياسين رحمه هللا مستقبل املسلمين  »الخالفة«  في الفصل التاسع واألخير 

والعالم، ويمد نظره إلى ما بعد الواقع الحالي الذي تعيشه األقطار العربية واإلسالمية، منتقدا أصول 

نه أحيانا بمسميات الديمقراطية ليغطي بها حقيقته الديكتاتورية، فاألمة  االستبداد ومظاهره، وتزيُّ

تحتاج في جمع شملها وتوحيد كلمتها إلى الصدق والوضوح والوالية العامة كي تتوحد حقا وتتأسس 

وكذلك يستشرف املستقبل مستحضرا  دولتها على الشورى واالختيار ال على الوراثة والطغيان. 

مختلف اإلكراهات الذاتية واملوضوعية التي تعطل الوصول إلى املطلوب غير أنها ال تمنعه، »وكان 

أمر هللا قدرا مقدورا«.

وفي خاتمة الكتاب، يؤكد املؤلف على أهمية املنهاج في فهم الواقع وتحليله وتغييره، مذكرا بأن 

مهمة املؤمنين واملؤمنات هي إبالغ الدعوة وإسماع الحق لإلنسان ليعرف ربه ويعرف نفسه وحقه.

ويمكننا اعتبار هذا السفر املهم من مؤلفات اإلمام ياسين رحمه هللا، خطوة ثانية ومتقدمة، بعد 

كتاب »اإلسالم بين الدعوة والدولة« الكتشاف املشروع املنهاجي، وهو بمثابة الجسر الذي انتقل عبره 

هذا املشروع نحو آفاق رحبة ومتحررة ومتجددة، جسدتها بحق باقي مؤلفات اإلمام رحمه هللا التي 

تتالت بعد تأسيس الجماعة، والتي بسطت مفردات هذا املشروع في مختلف املجاالت.
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كـتــاب

”La révolution à l'heure de l’Islam“

)الثورة في زمن اإلسالم(

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

310 صفحات،  صدر كتاب »La révolution à l'heure de l’Islam« باللغة الفرنسية، ويقع في 

وطبع بفرنسا سنة 1980م.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يعرض األستاذ عبد السالم ياسين بالتفصيل املكونات األساس للنموذج املثال الذي شكله 

45 سنة من انتقاله ملسو هيلع هللا ىلص إلى  مجتمع العمران األخوي الذي بناه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، والذي بدأ يترنح بعد 

الرفيق األعلى، وبعد حلول امللك األموي العاض محل الخالفة على منهاج النبوة. فهو يستحضر أوال 

القضية الجوهرية لتجديد الدين باإلحالة إلى أقوال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص في املوضوع ويجعل تجديد الباعث 

اإليماني على اإلحسان في األفعال الحَجر األساس لكل مشروع لتجديد إسالم األمة كما ورد في حديث 

تجديد الدين املشهور. 

وهو يعتبر أنه من الالزم التمييز بين مفهوم الجاهلية ومفهوم الفتنة على اعتبار أن األول يسري 

على املجتمعات املؤسسة على مذهب الجهل بالخالق واستخدام العنف غير املشروط كأداة النتزاع 

الحقوق على حساب الخصوم ورغم أنوفهم. أما الفتنة فهي الطابع السائد في املجتمعات املسلمة 

التي تتخبط في حالة من الحيرة الدائمة حيث تنعدم الرؤية وتختلط األمور على ذوي العقول ذاتهم. 
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وبهذا يتفاوت املوقف الذي ينبغي اتخاذه بتفاوت الحالتين بحيث تختلف طبيعة التغيير املنشود 

باختالف الواقعين، مع ضرورة نبذ العنف.

فيحدد  كما أن الكاتب ين�سئ ثنائية أخرى يميز فيها بين الثورة الجاهلية والقومة اإلسالمية، 

هدف األولى في االستحواذ على السلطة عبر الصراع العنيف من أجل تغيير الهياكل والبنيات. بينما 

تكون الثانية جهادا تربويا وسياسيا يبتغي تغيير العالقة بين اإلنسان وخالقه وبين اإلنسان وإخوته 

في البشرية. فمسلسل القومة الذي سلكه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وصحابته أنشأ الجيل الفريد من الصحابة 

بينما تنهج الثورة التربية العنفية التي يتشربها املناضلون ويمارسونها دون هوادة  والصحابيات، 

لتغيير األشكال والهياكل.

ففي الحالة األولى، يتم هذا التغيير اإليجابي املتدرج صعودا بوعي تام وبتحفيز من الوعد اإللهي 

بنصرة الذين ينضمون إلى سلك املجاهدين في سبيله. وهو الوعد الذي خلده القول اإللهي في القرآن 

الكريم ثم الُبشرى النبوية التي نصت على أن جور امللك العاض ثم امللك الجبري سيعقبه عدل 

الخالفة الثانية على منهاج النبوة.

من أجل ذلك، ُيطلُب من املجاهدين في سبيل هللا بذل جهد هائل ومثابر، ال يضعف أمام املهمات 

الجليلة التي تنتظرهم، ألن رسالتهم هي تحرير اإلنسانية كلها من نير املادية املتغطرسة، هذه البشرية 

التعيسة التي تعدو سريعا ودون تبصر نحو االندحار الشامل. 

وهو املشروع التحولي وفق املنهاج النبوي الذي يأخذ بقلوب املجاهدين في سبيل هللا وعقولهم، 

ويرتقي بهم في معارج التأهل الروحي واملعرفي والعمراني. 

عليها  تنبني  ر خصال 
ْ

َعش من  النبوي  املنهاج  هذا  يتشكل  رحمه هللا،  ياسين  اإلمام  فحسب 

الشخصية الفردية واالجتماعية للمؤمنين واملؤمنات، وتتكون بذورها من سبع وسبعين شعبة تهم 

كيفية التفكير والشعور والسلوك لدى سالك هذا السبيل.  ويتعلق األمر بخصال:

4. البذل. 3. الصدق.   2. الذكر.   1. الصحبة والجماعة 

8. التؤدة. 7. السمت الحسن.   6. العمل.  5. العلم.  

10. الجهاد. 9. االقتصاد.  

ثم يضع الكاتب مشروعه املجتمعي املستلهم من النموذج النبوي في سياق الحيرة الحضارية 

فرغم ُبعده كل البعد عن أية  قياده للعقيدة الحداثية.  َم 
َ
ْسل

َ
والروحية لإلنسان املعاصر الذي أ
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الخدعة  مع العديد من املفكرين الغربيين واملشرقيين،  إال أنه يدين،  تشاؤمية فكرية أو معرفية، 

املادية التي تفرض نفسها كفكر أوحد وسبيل وحيد للتطور واالرتقاء بالبشرية.

وفي هذا الكتاب، يعرض املؤلف نموذج املنهاج الذي تلقاه النبي محمد ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه لتغيير اإلنسان 

وتمكينه من استرجاع طبيعته األصلية املتمثلة في الفطرة التي تدعوه إلى بذل الخير للبشرية جمعاء 

تحقيقا للعبودية الحقة للخالق سبحانه. 
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كتاب

“ شعب اإليمان ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

يرجع تاريخ تصنيف كتاب »شعب اإليمان« لإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا إلى سنة 1975م، 

ملا كان معتقال بمراكش على إثر رسالته )اإلسالم أو الطوفان( إلى امللك الحسن الثاني. وبقي الكتاب 

بع ألول مرة سنة 2017م في جزأين بما مجموعه 870 صفحة. ويضم 2501 حديثا 
ُ
مخطوطا إلى أن ط

بع له، وقد استغرق في تصنيفه أربعة أشهر )من 
ُ
نبويا، وهو من أوائل كتبه املصنفة، ومن آخر ما ط

مارس سنة 1975م إلى يوليوز من السنة نفسها(.

وتمثل شعب اإليمان السبع والسبعون عند اإلمام رحمه هللا روافد يتألف منها نهر اإليمان، وهي 

»ركائز سلوكية ال يمكن لطامح في مقامات اإلحسان وسلوك طريق العرفان أن يتجاوزها أو أن يتنكبها، 

ِمر اإليمان كقول الكلمة الطيبة، أو أعمال 
ْ
ث
ُ
وإال كان كمن يبني على غير أساس«)1)، وهي إما أعمال ت

ناتجة عن اإليمان كإماطة األذى عن الطريق، أو مواقف قلبية ُموِجهة لعمل املؤمن كالحياء)2). قال 

اإلمام: »من أعمال شعب اإليمان ما يلزم املؤمن مرة في العمر كالحج، ومنها ما يلزم مرة في السنة 

كصوم رمضان، ومنها ما هو موقوت مضبوط كالصالة والزكاة، ومنها ما يسنح في أوانه وبمناسبته 

)1) عبد السالم ياسين، اإلحسان، دار لبنان للطباعة والنشر، ط 2، 2018م، ج 1 / ص 215.

)2) انظر مقدمة كتاب شعب اإليمان، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص 13.
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كعيادة املريض وتشييع الجنازة، ومنها ما هو فرصة دائمة كإماطة األذى عن الطريق، ومنها ما هو 

صفة نفسيه مصاحبة كالحياء، ومنها ما ينبغي أن يصبح عادة راسخة كقول ال إله إال هللا«)1).

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

وضع اإلمام ياسين هذا الكتاب على ترتيب جديد يختلف عن منهج اإلمام الحليمي واإلمام البيهقي 

ب مصّنفه الحديثي هذا ترتيبا عمليا في عشر 
ّ
وغيرهما ممن كتب في هذا الباب رحمهم هللا، حيث رت

خصال، ثم فرَّع تحت كل أصٍل أعماال وأخالقا، وتلكم الخصال العشر، هي: 

4. البذل. 3. الصدق.   2. الذكر.   1. الصحبة والجماعة 

8. التؤدة. 7. السمت الحسن.   6. العمل.  5. العلم.  

10. الجهاد. 9. االقتصاد.  

بع والسبعين. عب السَّ صلة من هذه الخصال تتضمن مجموعة من الشُّ
َ
 وكل خ

ومن القضايا الكلية التي يتناولها الكتاب:

• معرفة منهاج تجديد اإليمان في القلوب: وسائله ومصادره.

• معرفة األعمال املنتجة لإليمان واألعمال الناتجة عنه.

• التدرج في عملية بناء شخصية املؤمن القائم هلل الشاهد بالقسط، وبناء جماعة املؤمنين.

الخلقي والعملي  ألنها مجال البناء  تخصيص االهتمام بالجانب العملي في السنة النبوية؛   •

اإليماني إلسالم متجدد.

• الدعوة إلى التخلق بأخالق رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وقراءة الحديث وحفظه، واالنتفاع به في السير إلى 

هللا تعالى وفي البناء الجماعي لألمة. 

وبذلك، يعّد كتاب »شعب اإليمان« املادة الخام لعدد من مصنفات اإلمام رحمه هللا وعلى رأسها 

»املنهاج النبوي« وكتاب »اإلحسان«.

ل األساس املعرفي للمنهاج النبوي لتغيير 
ّ
 وبالجملة يمكن القول إن هذا الكتابـ  شعب اإليمانـ  يشك

اإلنسان وبناء األمة وفق تصور شامل متكامل، وخطة عملية لبناء الفرد واألمة على امتداد الزمان. 

)1)  عبد السالم ياسين، املنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 3، 1989م، ص 49.
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ويجدر التنبيه إلى أن اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا جمع أحاديث الكتاب ورتبها وهو في 

وبعد  سجنه معتمدا على ما كان بحوزته من مصنفات الحديث مما وصل إليه وهو في معتقله، 

عب. وأشرف على إخراج الكتاب  خروجه من سجنه أضاف أحاديث أخرى من متون السنة إلى الشُّ

عاملان من علماء املغرب، هما:

• األستاذ الدكتور عبد اللطيف أيت عمي الذي تولى تخريج األحاديث بعزوها إلى مظانها، وبيان 

درجة صحتها؛

• واملقرئ اللغوي الدكتور عبد العلي املسئول الذي قام بشرح غريب ألفاظ األحاديث والتراكيب، 

باالستناد إلى معاجم اللغة ومصنفات غريب الحديث، وشروح متون السنة النبوية.

وفي خاتمة الكتاب دعاء خاشع لإلمام رحمه هللا، والئحة للمصادر واملراجع مرتبة ترتيبا ألفبائيا، 

وفهرس للموضوعات في نهاية كل جزء من الكتاب. ومن دعائه في الخاتمة:

اللهم ما  »اللهم هذه نعمتك علي أن جمعت من أحاديث رسولك وحبيبك ورحمتك للعاملين، 

أصبح بي وأم�سى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك ال شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. 

أعوذ بك  اللهم أنت ربي ال إله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، 

من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه ال يغفر الذنوب إال أنت. 

اللهم فبمحمد حبيبك اجعله علما موروثا مبثوثا جاريا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي اآلخرة حسنة 

وقنا عذاب النار، وإخواننا الذين سبقونا باإليمان، وملن دعا لنا واسترحم، واغفر لنا، وارحمنا، أنت 

موالنا فانصرنا على القوم الكافرين«.
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كـتــاب

“ المنـهـاج النـبــوي
تربية وتنظيما وزحفا ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

1981، وصدر  يونيو   4 املوافق لـ  1401ه/  اكتمل تأليف كتاب املنهاج النبوي في فاتح شعبان 

مجزءا في مجلة الجماعة )أعداد 11،10،9،8(، كما صدرت الطبعة األولى من الكتاب سنة 1982 

عن الشركة العربية اإلفريقية للنشر والتوزيع. وطبع بعد ذلك عدة طبعات داخل املغرب وخارجه، 

آخرها في مطبعة دار لبنان للطباعة والنشر ببيروت.

ويعد هذا الكتاب نواة االجتهاد الذي قدمه اإلمام عبد السالم ياسين في سياق التنظير للعمل 

اإلسالمي، ويهدف إلى فتح باب النظر في فقه التجديد باالعتماد املباشر على كتاب هللا تعالى وما صح 

من سنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، فهو األساس النظري للفكر املنهاجي الذي سعى اإلمام من خالله إلى التأسيس 

لعلم املنهاج النبوي، والذي ستأتي تفاصيله في باقي املؤلفات التي تناولت مختلف اإلشكاالت والقضايا 

التي تهم العمل اإلسالمي دعوة ودولة.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يعلن املؤلف في كتابه هذا عن طبيعة تجديده واجتهاده وأسبابه وعوامله؛ كما يبين بشكل واضح 

الفرق بين االجتهاد عند األقدمين، واالجتهاد املنهاجي، وظروف وسياق كال االجتهادين، يقول رحمه 

هللا: »لسنا بحمد هللا وعافيته ممن يرفعون شعارات املذهبية والالمذهبية لفتنة املؤمنين. فعمل 
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علمائنا واجتهاداتهم في الفقه الجزئي حصيلة مباركة ما كانت في نيتهم ونيتنا أن تطرح بديال بكتاب 

هللا وسنة رسوله، بل كان اجتهاد وال يزال، صالحا أن يقلد عليه القاصر ويحذو حذوه املقارب ويأخذ 

عليه املجتهد، إن كان، لكن الفقه التجديدي الذي يتناول الكليات منهاج بناء جماعة املسلمين من 

الفرقة ومنهاج تأسيس الخالفة الثانية بعد العض والجبر من خالل اضطهاد الفتنة الداخلية ولعبة 

األمم الخارجية«)1)، وقد جاءت رؤيته االجتهادية في هذا السياق فريدة ومميزة، إذ قدمت مخططا 

لهندسة التربية والتنظيم والتغيير.

فبعد  وقد شكلت مقدمات الكتاب مدخله الذي عرض أساسات لفهم باقي فصول الكتاب، 

الحديث عن حاجة املسلمين الكتشاف »املنهاج النبوي« كي يسلكوا طريق اإليمان والجهاد إلى الغاية 

ِدبوا 
ُ
اإلحسانية التي تعني مصيرهم الفردي عند هللا في الدار اآلخرة، وإلى الغاية االستخالفية التي ن

ودالالته القرآنية  »املنهاج«  فعرَّف  إليها وُوِعدوا بها متى سلكوا على املنهاج واستكملوا الشروط، 

النبوية ومعناه ومضمونه وأهدافه وغاياته، بكونه »جسرا علميا بين الحق في كتاب هللا وسنة رسوله 

وبين حياة املسلمين«)2)، هدفه بناء الخالفة الثانية املبشر بها في األحاديث الصحيحة. ثم أبرز مدلول 

القومة هلل باعتبارها الطريق إلى العزة والتمكين. 

عنوان الفصل األول: اقتحام العقبة، مستمد من سورة البلد، وهو مفهوم محوري في املشروع 

املنهاجي وفي تربية الفرد املؤمن ويقظته لجهاد نفسه كي تستقيم على طاعة هللا، والتعاون مع املؤمنين 

املتواصين الصابرين املتراحمين إلقامة دين هللا في األرض. كما أبرز الفصُل أنواَع العقبات وضرورة 

اقتحامها انطالقا من واقع األمة املتردي وسعيا نحو مستقبلها املوعود املنشود.

أما تجديد الدين واإليمان الذي جعله رحمه هللا موضوع الفصل الثاني، فقد تناول فيه منهج 

تجديد الشخصية اإلسالمية الحاملة لرسالة بناء األمة وتجديد أمر الدين.

 وفي الفصل الثالث، تناول اإلمام رحمه هللا التربية على املنهاج النبوي، التي ترتقي بامللتحق بركب 

عود عن تحمل املسؤولية واألمانة، إلى نصرة 
ُ
ين وِمن ق املؤمنين واملؤمنات ِمن فهٍم أعرابي سطحي للّدِ

دق. كر، والّصِ ِ
ّ
للدعوة وهجرة صادقة إلى هللا بالبذل والثبات، بشرط الصحبة والجماعة، والذ

كما أبرز الفصل الرابع أهمية التنظيم الذي ينتظم حاملي تلك الرسالة على مستوى الروابط 

التي حددها رحمه  اإليمانية والقيم والنواظم الضابطة للعمل التي تعصمه من التنازع والفشل، 

)1)  عبد السالم ياسين، »أسرة الجماعة«، مجلة الجماعة، الرباط، العدد 7، 1980م، ص 5.

)2)  عبد السالم ياسين، املنهاج النبوي، الشركة العربية للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 3، 1989م، ص 8.
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هللا في ثالث نواظم، هي: الحب في هللا، والشورى والنصيحة، ثم الطاعة. والتي ترشد طاقاته لبلوغ 

مقاصد التربية والبناء والجهاد. وقد ختم الفصَل بالحديث عن أمراض التنظيم وطبيعتها وأنواعها 

والتدابير التربوية والتنظيمية الكفيلة بمعالجتها.

ه. حيث رتب 
َ
أما شعب اإليمان فقد جعلها املؤلف رحمه هللا ُصلَب كتاب املنهاج النبوي ودليل

عبة متدرجة، مرتبة وفق مقاصد تربوية تنظيمية 
ُ

مراحل التربية والتنظيم والجهاد، سبعا وسبعين ش

محددة، وقسم تلك الشعب إلى عشر فئات سماها الخصال العشر، والتي تشكل خصال اإليمان 

ومجموعه؛ من خالل تناول تربوي منهجي ومنهاجي بديع في الفصل الخامس من الكتاب مستخرجا 

في مجاالت الحياة االجتماعية والسياسية  من تلك الخصال جوانب السلوك الفردي والجماعي، 

واالقتصادية.

وذكر هللا،  والجماعة،  الصحبة  هي:  اإليمان  انتظمت شعب  التي  العشر  الخصال  هذه  أما 

والصدق، والبذل، والعلم، والعمل، والسمت الحسن، والتؤدة، واالقتصاد، والجهاد. وهي نفسها 

التي تناولها في كتبه السابقة، بنفس الترتيب، لكنه رحمه هللا، في هذا الكتاب، عالجها بَنَفٍس دعوي 

تربوي جهادي بديع.
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كتاب

“ مقدمات في المنهاج ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

الذي زج به فيه على إثر رسالته الشهيرة:   )1985-1983( كتب اإلمام في سجن لعلو بالرباط 

»رسالة القرن امللكية في امليزان«، وفي ضوء الشمع، ثالثة كتب هي: »مقدمات في املنهاج« و»اإلسالم 

والقومية العلمانية« و»اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية«، يستأنف بها تأليفه في بسط املشروع 

املنهاجي الذي بدأه قبل السجن. وهي في األصل أجزاء لكتاب واحد اسمه »اقتحام العقبة« انتهى منه 

يوم 19 ماي 1985م. ثم قرر تقسيمه إلى ثالثة كتب، منها كتاب »مقدمات في املنهاج«، الذي يقع في 

86 صفحة من الحجم املتوسط، وصدر عن دار الخطابي بمطبعة األمة بالدار البيضاء سنة 1989م 

رض فيها عليه الحصار(. ثم طبع طبعات أخرى.
ُ
)السنة التي ف

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

خصص اإلمام كتاب »مقدمات في املنهاج« للمفاهيم التي يعبر بها عن فكرته ومشروعه، فوعيا 

منه بأهمية املفهوم والنسق املفهومي، حرص على تعريف القارئ بمفاهيمه حتى يسهل التواصل 

مع قرائه. فاملفاهيم مقدمة للمضامين التي تحمل مشروعه التربوي والفكري والسيا�سي الذي يدعو 

إليه، وبذلك سعى لبناء جسر مفاهيمي لتيسير الفهم على قارئ مشروعه.

فقد عنون رحمه هللا الفصل األول ب»مفاهيم«، وعرَّف فيه بثالثة مفاهيم أساسية في نظريته، 

وهي: »اقتحام العقبة«، و»الرحمة والحكمة« و»النداء واالستجابة«، وخصص الفصل الثاني ملفهوم 

»منهاج«، والثالث ملفهوم »اقتحام العقبة إلى هللا عز وجل«.
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قال في مقصد تأليفه: »ما زال أئمتنا رحمهم هللا يصدرون كتبهم بفقرات يوضحون فيها مقاصدهم 

نة من املسار املطلوب )...( وأرى، أنا العبد العاجز، أن التفاهم بيني  ومصطلحهم ليكون القارئ على بّيِ

وبين قرائي األعزاء أزداد عنه عجزا إن لم أقدم املفاهيم الرئيسية التي تشكل الحبل املنهاجي الحامل 

ملضمون ما أريد تبليغه بحول هللا. رأس هذه املفاهيم العبارة املقتبسة من سورة البلد: »اقتحام 

العقبة« إلى هللا عز وجل.

»...اقتحام العقبة إذن تحرك إرادي تتعرض له العقبة فتمانعه ويغالبها حتى يتم االقتحام. حركة 

الفرد املؤمن في سلوكه إلى هللا عز وجل، وحركة الجماعة املجاهدة في حركتها التغييرية، وحركة األمة 

في مسيرتها التاريخية«)1).

لقد كان اإلمام رحمه هللا واعيا بأن التحدي في التواصل العلمي والفكري بين املفكرين اإلسالميين 

يبدأ بالقدرة على »تقديم رؤية واضحة للواقع الحاضر املتقلب املستع�سي على التغيير، ثم قدرتهم 

والسياسية  واالقتصادية  االجتماعية  امليادين  في  اإلسالم  ألهداف  واضحة  رؤية  تقديم  على 

والحضارية وفي كل امليادين، ثم خاصة قدرتهم على انتزاع إمامة األمة من األيدي املتسلطة، ومن 

األفكار اإليديولوجية التي تبرر واقعا حاضرا أو تبشر بمستقبل يزيغ باألمة عن طريقها إلى موعود هللا 

لها بالخالفة في األرض والسيادة والعزة«)2).

ونبه بقوة وتركيز إلى آفات االستسالم والقعود واالستقالة، وأسبابها الذاتية واملوضوعية املانعة 

من التحرر والبناء واالستقالل، والتي تتجلى في:

• األنانيات: وهي كل ما يشغل الفرد عن اتباع الهدى من نفسه وشهواته، أو أمواله، أو جاهه 

االجتماعي، أو وظيفته، إلى ما شابه ذلك.

• الذهنيات: وهي كل ما يجانب الوعي السليم من خرافية، وجبرية، وجهل، وتضليل إيديولوجي.

• العادات: وهي التصاق باملألوف الساكن، وبالترف، ور�سى بالواقع، وخنوع موروث....

فكلما تمكنت هذه اآلفات الثالث من النفوس أصابتها الفتُن املانعة عن اقتحام العقبات، وفقدت 

حريَتها، وتحولت األمة إلى كيان ضعيف مفتون، إذ »مادامت هذه املعاني الفتنوية جاثمة في النفوس، 

قابعة في العقول، مفروضة في الواقع، فما لإلنسان إال حرية الجبناء، ما له إال القناعة باألمن املهين، 

أمن الرعية التي ال كلمة لها وال شأن وال رأي. مع الذهنيات البليدة، واألنانيات االنفرادية، والعادات 

)1)  عبد السالم ياسين، مقدمات في املنهاج، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص 12.

)2)  املصدر نفسه، ص 21.
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تفكر له  يتصرف فيه غيره،  املكدسة ما لإلنسان إال أن ير�سى بوجود الجماد والحيوان الداجن، 

ـه إن كان منها وإليها وتغنيه، أو تهدي إليه وعودا وتزف له أناشيد وطنية. بضاعة 
ُ
ل ِ
ّ
دل

ُ
الدولة، ترعاه، ت

في السوق ال إنسان حر فاعل«)1).

)1)  عبد السالم ياسين، مقدمات في املنهاج، م. س، ص 48.
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كـتــاب

“ نظرات في الفقه والتاريخ ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

يقع كتاب »نظرات في الفقه والتاريخ« في ثمان وثمانين صفحة.  كانت طبعته األولى سنة 1989، 

ويعد على صغر حجمه من أهم الكتب املؤسسة للمشروع الفكري والتربوي  ثم طبع مرات عدة. 

والتغييري لألستاذ عبد السالم ياسين، إقرارا بما قدمه من أدوات لفهم تاريخ األمة اإلسالمية، وما 

عرفته من انكسارات، وأدوات الستشراف مستقبلها نحو ما ُوعدت به من نصر وتأييد تستعيد فيه 

االستخالف الراشد الذي يحقق مقاصد الشرع الحكيم.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية.

يسعى الكتاب إلى اإلجابة على عدد من األسئلة املركزية في بناء األمة ومن أهمها:

ما هي األدوات الالزمة لتفسير التاريخ والواقع؟ 

ما املنهاج لتحرير إرادة األمة واسترجاع القدرة على املبادرة لنؤسس ملستقبل اإلسالم في ظل دولة 

الشورى والعدل واإلحسان؟ 

كيف تتخلص من طوق التقليد الذي أحاط بأعناقها؟

كيف نتصور مستقبل الوحدة والقوة وحمل الرسالة الخالدة إلى العاملين واالنتصاف للمظلومين؟ 

كيف نعبر عن حاجات اإلنسانية وشكواها وطموحاتها؟ 
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 إن اإلجابة عن تلك األسئلة جعلت اإلمام يعيد قراءة التاريخ والتراث الفقهي واملقاصدي قراءة 

مستبصرة بهدايات الوحي، ومستحضرة ألولويات األمة في الزمن الحاضر، وهي تستشرف مستقبل 

اإلسالم، مستقبل الخالفة الثانية على منهاج النبوة التي وعد بها رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

وقد تناول الكتاب عددا من القضايا املعرفية واإلشكاالت الواقعية التي كان لها تأثير عميق في 

والتي اعتبر إدراكها مدخال لبناء مستقبل اإلسالم، ومن أهمها االنكسار  مسار األمة وترّدي حالها، 

التاريخي الذي اعتبره حدثا محوريا في تاريخ املسلمين، ورجة عظيمة مزقت كيان األمة املعنوي، بعد 

الفتنة الكبرى ومقتل ثالث الخلفاء الراشدين ذي النورين عثمان ر�سي هللا عنه، وما تاله من أحداث 

الفرقة واالقتتال الداخلي.

كما دعا اإلمام في هذا الكتاب إلى التحرر من طوق التقليد والخمول الفكري، مع الحفاظ على 

وذلك من خالل الفقه الجامع الذي يجمع  األمة،  التراث العلمي الثري والعظيم الذي أثله علماء 

القلوب على هللا عز وجل، ويوحد الجهود للجهاد في سبيل هللا عز وجل، ويوحد العقول للفهم عن هللا 

تعالى، يجمع العدل واإلحسان، يجمع بين الدعوة والدولة، يجمع شتات العلوم التي جزأتها مخلفات 

عصور امللك العاض والجبري.

أما تناوله ملقاصد الشريعة فكان من خالل تحديد الكليات الثالث للشريعة في: العدل واإلحسان 

والشورى، مع ضرورة مراعاة السياق التاريخي الذي وضع فيه هذا الفن، وحال الزمن وأهله. كما 

د في املصطلح باقتراح الصيغة املطلبية بدل الحفاظية حتى يصبح االستنباط وتحقيق املناط في  جدَّ

خدمة القصد، وهو إعادة بناء وحدة األمة بالكليات الثالث التي اغتالتها عصور ُحكم العّضِ والَجبر.

وقد كان لإلمام ياسين رؤية خاصة في تحليل التاريخ حيث اعتمد على منهجين في دراسته:

1- استحضار عامل اإليمان بالغيب والرؤية اإليمانية اإلحسانية، لفهم التاريخ بعقل مستنير بنور 

العلم القرآني النبوي وبقلب يفيض بالرحمة والرأفة.

قراءة التاريخ من أعاليه ال من أسافله، من حيث نحن ال من حيث هو. فهو رحمه هللا لم   -2

يركز على األحداث واألشخاص والوقائع من أجل الدفاع والتبرير والتحسر، لكنه ركز على الدروس 

والعبر املستنبطة منه لتصحيح الرؤية املستقبلية، ألن أي فهم مغلوط للتاريخ يعطي قراءة خاطئة 

للحاضر واملستقبل. وقد اعتبر االنكسار التاريخي أهم حدث في تاريخ األمة ما زالت آثاره ممتدة إلى 

الواقع  املعاصر.
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كـتــاب

“ اإلحـسـان ”

أوال: القراءة الوصفية لكتاب

وصدرت طبعته األولى بعد  1988م،  سنة  »اإلحسان«  ألف اإلمام عبد السالم ياسين كتابه   

م�سي عشر سنوات عن مطبوعات األفق بالدار البيضاء سنة 1998 م، ثم صدرت الثانية عن دار 

لبنان للطباعة والنشر ببيروت سنة 2018م، وترجم إلى اللغة اإليطالية. ويقع في جزأين من الحجم 

الكبير، ويضم مقدمة واثني عشر فصال، تتوزع على 437 صفحة في الجزء األول، و463 صفحة في 

جزئه  الثاني.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يعد كتاب اإلحسان من أمهات كتب اإلمام رحمه هللا، وواسطة عقد فريدة ملشروعه، ويمثل 

التي يشكل مضمون اإلحسان ومعالم السلوك الجماعي  جوهر ولب هذا املشروع وكل مكتوباته، 

منه  وباالنتهاء  »سنة هللا«،  21 ضمن مؤلفات اإلمام بعد كتاب  ترتيبه  الجهادي خلفيتها األساس، 

شرع في نظم ديوان الشذرات الذي جعل أبياته خاتمة كل فقرة من فقرات هذا الكتاب..

الغاية من الكتاب الداللة على هللا تعالى كما يصرح اإلمام: »قصدي في هذه الصفحات أن أدل 

على هللا وعلى الطريق إليه. قصدي أن أستنهض الراقد وأستحث الفاتر وأنادي ذوي الهمم العالية 

وما يغني العلم  ما قصدي أن أعرض علم التصوف عرضا أكاديميا تاريخيا موثقا.  إلى مأدبة هللا. 

نحتاج في حوارنا إلى  حديثي حديث القلب إلى القلوب الحرة.  إذا كان وراءه فضول فكري فقط. 
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استبصار العقل وإلى االطالع على أحوال القوم لنقوم ننافسهم ونسابقهم في الخيرات كما أمرنا هللا 

جل شأنه.«)1) 

جاء العنوان معبرا عن القضية ومختصرا في كلمة جامعة »اإلحسان«، وهي مفردة قرآنية نبوية 

ْحِسِنيَن﴾ 
ُ ْ
َه ُيِحبُّ امل

َّ
عميقة املعنى واسعة الداللة في كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، قال تعالى: ﴿ِإنَّ الل

لقه وتعامله مع 
ُ
)البقرة 195(، مفهوم يروم في مجموعه بيان »مواصفات املؤمن الصالح في نفسه وخ

املجتمع، يعطينا الوصف املرغوب لعالقات العبد بربه وبالناس وباألشياء«، وعليه فمطلب اإلحسان 

هو أسبق املطالب على سلم أولويات التجديد اإلسالمي. 

يقول:  والكتاب خالصة تجربة طويلة خبر فيها اإلمام رحمه هللا يقظة الروح وعجائب القلب، 

في  حديث الفطرة،  أن أحدثك حديث القلب،  وهللا املستعان،  »أريد في هذا الكتاب أخي وأختي، 

وتقرب العبد من ربه،  املوُضوعات على اإلطالق، وهو موضوع صلة العبد بربه،  موضوع هو أجّل 

ووصول العبد إلى ربه، وفوز العبد بربه«)2).

الكتاب في مرحلة دقيقة عال فيها صوت الوهابية املدججة باملال املتربصة بالبدعة  وقد جاء   

نُّ أعنف املعارك حول التصوف وأهله؛ باملقابل تعاني الدعوة املتطلعة إلى الصالح من 
ُ

والضاللة، تش

الخواء الروحي وتفتقر إلى معاني تهذيب النفس وترقيق القلوب. 

ما سماه القرآن الكريم تزكية وسماه البيان  وعالج رحمه هللا بأمانة غير مبال بتهمة الضالل، 

النبوي إحسانا، وسماه االصطالح التاريخي تصوفا، وصارح النفوس الصاحية إلى اإلسالم بما هي 

حقيقة التصوف، ليتحدث عن مرحلة عمرها تسع وعشرون سنة في رحاب عمل الليل والنهار، وجهد 

العقل والجسد والقلب..، فجاء الكتاب في مجموعه بيانا ملوقفه من التصوف حيث يناقش مناهج 

يقول  التربية وعلم السلوك، وعرضا تفصيليا للتربية اإلحسانية على منهاج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص،  فقهاء 

َب الحكم على ماضينا وحاضرنا لنتجاوز  َصّوِ
ُ
اإلمام: »وما من هّمٍ لنا في هذه املرافعات الطويلة إال أن ن

فتن الطائفية واملذهبية باطمئنان، مرتفعين إلى أفق السلوك الجهادي على املنهاج النبوي الكامل 

وحافظ املحدثون على خبره وأثره،  ذلك السلوك الذي َحافظ الصوفية على جوهره،  املكتمل. 

ام الجور شقاقا ونفاقا«)3).
َّ
واشتق منه الفقهاء اشتقاقا، وعانده ُحك

)1)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ج 1 / ص 23.

)2)  املصدر نفسه، ج 1 / ص 66.

)3)  املصدر نفسه، ج 2 / ص 180.
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»وفي كتابي هذا أبدأ كل فقرة بالبسملة فكل كلمة فيه أمر ذو  وعن أسلوبه في الكتاب قال: 

وأوشيها في آخرها بشعر يرقق  قرآني أو نبوي أو بهما معا،  ع كل فقرة في البداية بدعاء  وأَرّصِ بال، 

وأتبعهما  والثاني »عقبة واقتحام«،  »الرجال«،  األول  الشعور«)1)، وقد افتتحه بفصلين تمهيديين: 

عناوينها من الخصال العشر التي رتبها اإلمام رحمه هللا في املنهاج  بعشرة فصول استمدت أسماء 

صلة الجهاد.
َ
صلة الصحبة والجماعة وصوال إلى خ

َ
النبوي، بدءا بخ

وهو كتاٌب يؤصل للسلوك الجماعي الجهادي قياسا على سلوك األكابر صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص إذ 

كان اإلحسان العبادي واإلحسان الجهادي ال ينفكان في فهمهم وسلوكهم.

ل التراث 
ْ
خ

َ
على ن حرص اإلمام رحمه هللا وأجزل له الثواب،  فعلى امتداد صفحات الكتاب، 

الصوفي، وإعادته إلى األصل القرآني النبوي، كما عاشه وعاش به الصحابة رضوان هللا عليهم، ومن 

تبعهم بإحسان من التابعين.

بذلك، يمكننا اعتبار كتاب »اإلحسان« لب املشروع املنهاجي ودعوة متجددة للحركة اإلسالمية 

السترجاع هويتها اإلحسانية التي زاحمتها باقي الواجهات، إلى حد اإلقصاء عند البعض.

)1)  عبد السالم ياسين، اإلحسان،م. س، ج 1 / ص 66.



|  41الفصل الثاني: ُأمهات الكتب

كتاب

“ العدل.. اإلسالميون والحكم ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

  كتاب »العدل: اإلسالميون والحكم« ِسفر انتهى اإلمام رحمه هللا تعالى من كتابة فاتحته بمدينة 

1990م. وكتب مقدمته )بين  3 شتنبر  1411 هجرية املوافق ل  13 صفر سنة  سال صبيحة اإلثنين 
يدي الكتاب( يوم الخميس 14 ربيع األول سنة 1419 ه، املوافق ل 9 يوليوز سنة 1998م. صدر عن 

مطبوعات الصفاء لإلنتاج، وتم طبعه بمطابع أفريقيا الشرق -باملغرب-في طبعته األولى في شهر يونيو 

سنة 2000م. 

وهو يضم: بين يدي الكتاب، وفاتحة، وثالثة أبواب رئيسة، وخاتمة، فجاء منتظما في 86 محورا، 

موزعة على 22 فصال، بما مجموعه 598 صفحة.

املركزية  القضية  إلى  فيحيل  »العدل«  وهو  األسا�سي  أما  وفرعي،  أسا�سي  عنوانان،  للكتاب 

والعدل الذي أمر  »العدل« كل املطالب في البرامج السياسية الجادة.  للكتاب، ف»يتصدر مطلب 

لقيامه- أهم ما تتطلع إليه األمة املسلمة وتشرئب لتحقيقه طوائف األمة  -إقامته والتيهيء  هللا به 

نتج وحين 
ُ
املستضعفة في األرض، أمة اإلسالم. فالعدل بين الناس في الحكم والعدل في األرزاق حين ت

قسم، والعدل تنشده أمة اإلسالم اقتضاء من النظام العالمي العولمي الطاغي في األرض، والعدل 
ُ
ت

بين الناس جميعا أبيضهم وأسودهم مطالب أساسية ينبغي أن تتصدر برامج اإلسالميين وهم على 

عتبة املسؤولية عن الحكم«)1). 

)1)  عبد السالم ياسين، العدل: اإلسالميون والحكم، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 3، 2018م، ص 6.
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وأما العنوان الفرعي فهو: »اإلسالميون والحكم« وهو عنوان يحيل إلى القضايا الكبرى املناقشة 

أي الرؤية السياسية املعبرة عن املنهاج  والتي لها ارتباط بآليات تدبير معاش الناس،  ف،  في املصنَّ

السيا�سي لإلسالميين.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يمكن  مقاصد،  عدة  تحقيق  إلى  هذا  كتابه  في  رحمه هللا  ياسين  السالم  عبد  اإلمام  يسعى 

تلخيصها  كاآلتي:

1- الكشف عن الوسائل الكبرى إلكساب اإلسالميين في هذا العصر القدرة والفهم إلقامة حكم 

إسالمي قاعدته العدل وجماله اإلحسان.

للمجتمعات  الفكرية  السياسية  التكافلية  االجتماعية  النفسية  التركيبة  تأسيس  إعادة   -2

ح بها االستبداد املمالئ لقوى االستكبار. اإلسالمية املشتتة التي طوَّ

ب في الكتاب- والحوار الهادف 
ُّ
لب والل 3- نقد التغريب وأسبابه، والدعوة إلى هللا وتقواه -وهو الصُّ

مع الفاعلين السياسيين واالقتصاديين، والدعوة إلى عدل اإلسالم والتعاون على قيم اإلسالم 

من أجل بناء مجتمع العمران األخوي مجتمع التنمية والرحمة والرفق.

الكتاب،  دها املؤلف في فاتحة  التي حدَّ الكبرى  الثالث  وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة 

واملتمثلة في:

السؤال األول: 

ماذا يريد اإلسالميون؟ ما أهدافهم؟ ما الشروط املنهاجية للتربية على اإليمان والتحلي بالرجولة 

والكفاءة القتحام العقبات التي أمامهم؟ سؤال عالج به املؤلف:

•  حقيقة القوة السياسية التغييرية التي يمثلها اإلسالميون.

•  ما يحمله اإلسالميون من إرادة ُمْقَتِحَمة، وما يرسمونه من أهداف.

•  موقف اإلسالميين من قضايا: املرأة والوحدة وتطبيق الشريعة وعالقة الدعوة بالدولة.

•  ما يحتاجون إليه من بناء قلبي إيماني ورباط والئي جماعي.

السؤال الثاني: 

ما سلوك هذه القوة االقتحامية في عالم العقبات املختلفة، بتطوره العلمي وعوملية اقتصاده 

وأمراضه الحضارية وتربص األعداء به؟
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ومن خالله تطرق املؤلف إلى:

•  العقبات الخارجية املتمثلة في عالم يحيى مخاضا مذهال على شتى األصعدة؛

•  سلوك القوة االقتحامية اإلسالمية أمام القوى املعادية لإلسالم؛

•  نظرة املنهاج النبوي لقضايا: حقوق اإلنسان، ومسألة التنمية والتقدم والتخلف؛

•  وقضايا الحوار مع اآلخر، والوقوف إلى جانب املستضعفين في وجه االستكبار العالمي واملحلي.

السؤال الثالث: 

بة، واألنظمة املوروثة، ومفاهيم حقوق اإلنسان  غرَّ
ُ
خب امل  ما العمل مع األحزاب الالئيكية، والنُّ

والديموقراطية، واملديونية، والتبعية االقتصادية؟

وهو سؤال يعرض لـمسألة ما يسمى ب»الحل اإلسالمي«؛ ماهيته وثمنه وأسلوبه، وعالقة الوحي 

بالعقل وموقع الالئيكية من ذلك؛ وميثاق جماعة املسلمين، القائم على: املروءة واألخالق، والرفق 

والحوار والتفاهم، ونبذ العنف والكراهية، والشورى والعدل واإلحسان.

ويوظف املؤلف منهجا علميا فريدا في كتابه هذا، يعتمد على آليات قرائية تجمع بين عدة قراءات: 

وإلى التجربة  )قرآن ونبوة(،  وهي القراءة املستندة إلى نصوص الوحي  القراءة التأصيلية:    •

الراشدة للخلفاء بعد مرحلة النبوة الخاتمة.

وهي القراءة التي تضع األحداث في شروط إمكانها التاريخية،  القراءة التاريخية الشمولية:    •

مظروفة بزمانها ومكانها وأعراف أهلها وسياقات وقوعها.

•  القراءة التجديدية املتوازنة: الفاقهة للواقع املنـزلة لنصوص الوحي في واقع الناس بضوابط 

االجتهاد الفقهي املقاصدي الجامع غير املجزئ وال امل�سيء.

•  القراءة الحوارية الكونية: التي تستدعي عناصر إنسانية وفكرية وفلسفية متباينة.

•  القراءة التأسيسية اإلجرائية: املنظرة املقعدة الراسمة للخطوط الكبرى مع ترك التفاصيل 

التطبيقية ملن يتصدى مستقبال لتنـزيل املنهاج السيا�سي املقترح.

ويقدم املضمون العام للكتاب نظرة تدعو إلى جعل سير اإلنسان في دنيا الناس سيرا سالكا في 

طريق اآلخرة، بشكل يتوازى فيه اإلحسان والعدل، فيرى في اإلحسان عدال ويرى في العدل إحسانا. 

وهذا ما يجعل فهم كثير من قضايا الكتاب تتطلب دراسة نسقية ألمهات كتب اإلمام ياسين.
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فكتاب العدل هو كتاب تفصيلي ملا تم إجماله من قضايا الحكم والسياسة والتغيير املجتمعي 

في كتاب )املنهاج النبوي(، كما أن الروح التربوية السارية في الكتاب ـ كغيره من كتب اإلمام رحمه هللا 

ـ والتي تربط قضايا النقاش السيا�سي باملصير األخروي وبالبعد الغيبي واإلحساني يجعل من دراسة 

كتاب »اإلحسان« بجزأيه خطوة ضرورية لفهم كامل للنظرة املنهاجية لتلك القضايا.

إن نظرية اإلمام في التغيير املستندة إلى املنهاج النبوي نظرية متكاملة، أساسها اقتحام العقبة 

في شكل نظام إسالمي عادل عنوانه  »العدل«  وأفقها إقامة  »اإلحسان«،  النفسية لبلوغ مقامات 

ْرعة،  ِ
ّ

طانا املنهاجية من قواعد الش
ُ
»تنطلق خ يقول اإلمام رحمه هللا:  الخالفة على منهاج النبوة. 

يستنير القلُب بنورها، والعقل بعلمها، والّنظر بمفاهيمها، واإلرادة بحافزها وداعيها وندائها، لنقتحم 

العقبة إلى هللا عز وجل. هكذا نفكر وهكذا نعمل. والخالفة على منهاج النبوة هي األفق«)1).

وبهذا يتصدى كتاب »العدل: اإلسالميون والحكم« لبسط الخطوط الكبرى للمشروع السيا�سي 

كتاب  مع  بديع وعجيب  بشكل  ويتكامل  الشامل.  بمعناه  التغيير  في  اإلمام  نظرية  تقترحه  الذي 

»اإلحسان«، حيث يشكل الكتابان جناحي املشروع املنهاجي الذي دعا إليه اإلمام وربى عليه أجياال 

من امللتفين حوله.

)1)  عبد السالم ياسين، العدل: اإلسالميون والحكم، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 3، 2018م، ص 24.
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كتاب

“ تـنـويـر المؤمـنـات ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

»تنوير املؤمنات«)1) من أمهات كتب اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا. في طبعته األخيرة، تبلغ 

عدد صفحاته 650 صفحة من الحجم املتوسط. يتكون من جزأين، وعدد فصوله عشرة.

يعالج الكتاب قضية محورية من قضايا األمة، حيث يبحث عن أسباب انحطاط املرأة، والعوامل 

الكامنة وراء الوهدة التي تكابدها املرأة املستضعفة املقهورة املشيئة املكدودة.

 وفي املقابل، يقدم تصورا واضح املعالم عن قضية التغيير الشامل في قضية املرأة؛ تغيير يبدأ 

بتغيير ما في النفس لتنصاع إلى شرع ربها، ُيعززه من بعد طلب الكماالت القلبية والعلمية والعملية 

تطلعا إلى صناعة املستقبل، واملشاركة في جهاد تعبئة األمة وبناء كيانها وأداء رسالتها. 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

إن كتاب »تنوير املؤمنات« كما يريد صاحبه يجب أال ُيصّنف في خانة التوعيات الثقافية، وإنما 

يقدم خطة عملية واضحة املعالم للتغيير الشامل في قضية املرأة املسلمة، ويرسم لذلك طريقا يقوم 

الفهم في هذه القضية املستعصية لقرون، وأساس  القصد منه جالء  على أساس فكري تنويري، 

تربوي تهذب معه رعونات النفس البشرية األمارة بالّسوء لتهتدي وتتزكى، ثم أساس تنـزيلي تنظيمي 

)1)  عبد السالم ياسين، تنوير املؤمنات، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م.
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تتبع فيه األقوال باألفعال، وتزاح فيه األشواك لتنـزيل هدي هللا تعالى في الواقع، وتعبئة األمة للترقي 

في مدارج اإلسالم واإليمان واإلحسان. 

َمِة مع 
َ
مَّ القضايا املسكوت عنها، وهي قضية العبد واأل

ُ
يطرح اإلمام رحمه هللا في بداية الكتاب أ

بع.  لباقي القضايا الثانوية بالتَّ
ًّ
ها حال ِ

ّ
ربه، وهي القضية التي يرى أن في حل

بة بمعرفة األحداث الجسام 
َ
فاألمة اإلسالمية -واملرأة جزء ال يتجرأ منها، بل هي محورها- ُمطال

أبو شقة  -كما بسط ذلك الشيُخ  التي كانت سببا في تهاوي درجاتها من التحرير النبوي والراشدي 

رحمه هللا في كتابه تحرير املرأة في عصر الرسالة، إلى عصور الحريم واالستعباد واالستئجار والتشييء 

واالستغالل بأبخس األثمان. والسبب في ذلك االنكساُر التاريخي الذي تحولت معه الخالفة الراشدة 

إلى ُملك عضوض وجبري قسري، ثم االستعمار الذي جرَّ الخراب إلى ديار املسلمين على كل األصعدة. 

ها على أن بداية 
ّ
لتجد املؤمنة نفسها في عالم موار تبحث عن سعادة موهومة، إال أن تجد من يدل

طريقها اإليمان باهلل واليوم اآلخر، ثم استكمال اإليمان باالنخراط الصادق في صحبة حانية بانية 

من  املؤمنة  لُتصنع  واملرحمة.  والصبر  بالحق  متواصية  متآخية  متآزرة  وجماعة  رفيقة،  موجهة 

بعُد على عين إلهية، فتمسك بتالبيب نفسها وهواها، وتحمل فكرها على املكروه الذي تهرب منه 

النفس  الراكدة.

 ولهذا يقترح اإلماُم الطريق الالحب لطلب الكمال القلبي والعلمي، والتميز األسري، ليبسط طموح 

الكتاب الذي يروم االمتداد إلى واسع الحاضر وفسيح املستقبل، وليضع أمام املرأة املسلمة سبيال 

فترتفع همتها إلى الجهاد في سبيل هللا  كيال تبقى املؤمنة متقوقعة على ذاتها،  لصناعة املستقبل، 

وتعبئة األمة املستضعفة املقهورة املنهوكة. 

تقدم الرؤية التجديدية املنهاجية في قضية التغيير الشامل لدى املرأة املسلمة كما بسطها الكتاب 

تصورا واضحا في أساليب التفكير والتحليل والتنزيل، ألن امتالك اإلمام لناصية آلته التجديدية 

املنهاجية املتكاملة األركان، ووقوفه على أعالي التاريخ وشامخ االستقاللية، جعله يحلل القضية تحليل 

الخبير الذي نقح املفاصل الكبرى للموضوع، بغية جمع مداركه وتقديم وصفة شاملة جامعة له.

وقد بدا األمر جليا في الربط املنهاجي الفريد بين االنكسارات الكبرى والصدمات العظمى التي 

تعرض لها كيان األمة لتمس أهدابها تبعا، ومظلومية املرأة املسلمة جزء ال يتجزأ من ذلك، حتى إذا 

 جرعة، يرتشفها طالب الحق في القضية.
ً
عرف الداَء بدأ العالَج جرعة
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كتاب

“ مقدمات لمستقبل اإلسالم ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

كتاب »مقدمات ملستقبل اإلسالم« لإلمام عبد السالم ياسين -رحمه هللا- من الحجم الصغير، 

يقع في خمس وأربعين )45( صفحة، صدر في طبعته األولى عن مطبعة الخليج العربي بتطوان سنة 

)23( سنة من فراغ املؤلف من تأليفه في رمضان  بعد ثالث وعشرين  2005م،  املوافق ل  1426هـ 

املعظم 1403هـ كما أثبت في مالحظته عند الطبع.

ه 
َّ
يشكل الكتاب مقدمة ملشروع تنظيري كبير ذي منظور متكامل يحمل اسم »دولة القرآن«، خط

اإلمام ياسين في بداية القرن الخامس عشر الهجري )ق 15هـ( وثمانينيات القرن العشرين امليالدي 

)ق 20م(، ونشر منه لحد اآلن الكتب اآلتية: »في االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية«، 

و»إمامة األمة«،  و»مقدمات ملستقبل اإلسالم«،  و»الخالفة وامللك«،  و»رجال القومة واإلصالح«، 

و»القرآن والنبوة«، و»جماعة املسلمين ورابطتها«. 

 وينتظم الكتاب إلى جانب خطبته واإلهداء ومقدمته في خمسة فصول متسقة معرفيا ومنهجيا، 

وتحمل  ومتقاربة في حجمها ما عدا الفصل ما قبل األخير الذي شكل ما يقرب من ثلث الكتاب، 

الفصول العناوين اآلتية وفق ترتيبه: تأصيل املنهاج، االنقطاع املعرفي، ابتداء من الحاضر، املنهاج 

النبوي، إحدى الحسنيين، ولم يورد املؤلف خاتمة لكتابه الندراجه ضمن مشروع »دولة القرآن« 

كما تم بيانه.
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ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

 قصد الكاتب من كتابه تحقيق مقصدين كبيرين ومطمحين منيفين، اعتبر املطمح الثاني تابعا 

للمطمح األول األساس العتبارية املطلب اإلحساني، وأولويته عنده في كل تصنيف وتفكير وحركة.

يروم الكاتب من  علمي وعملي،  واملطمح الثاني التابع:  تربوي ودعوي،  املطمح األول األساس: 

ع لغد اإلسالم«.
ّ
خالله رسم »منهاج عمل يتجاوز همَّ الساعة إلى التطل

وقد جرت عادة اإلمام على مشاركة القارئ قضية الكتاب تصريحا أو تضمينا، وكتاب »مقدمات 

ملستقبل اإلسالم« ترتسم قضيته املركزية من خالل عنوانه، فللكاتب يقين جازم بمستقبل اإلسالم، 

وثقة كاملة بتحقق »ما وعد به سبحانه لهذا الدين من الظهور كما يجزم بذلك أهل اإلحسان. فكلمة 

هللا حق، ووعده صدق« كما صرح بذلك في خطبة الكتاب)1)، ويتبع كالمه - بعد التحذير من الشك 

ة والقيام الستقباله علما وعمال- بقوله: »شمس اإلسالم در  واالرتياب في وعد هللا، والقعود عن الهبَّ

شعاعها، وقافلة الجهاد يتوالى سيرها وإسراعها. وعلى الطريق ال بد من رفيق«)2)، ليخلص لعرض 

قضية الكتاب بعبارة موجزة »وهذا كتاب لرسم املعالم، وخط الطريق لجند هللا القائم«)3).

ويعالج اإلمام رحمه هللا في هذا الكتاب إشكالية طرحت وما زالت تطرح بقوة على املشروع   

اإلسالمي، تتمثل في الفجوة الحاصلة بين التجربة النبوية املشرقة وواقع األمة املأزوم، لذلك اعتبر 

ونصر كلمة  »دليال متواضعا إلى منهاج الدعوة والبناء  »مقدمات ملستقبل اإلسالم«  اإلمام كتاب 

هللا«، هذا املنهاج هو التطبيق العملي للشريعة، وإنزالها على أحداث التاريخ في اإلطار الزماني واملكاني 

فهو يمثل السنة بشمولية قابلياتها في الفعل  واالجتماعي االقتصادي السيا�سي املتغير املتطور، 

والحركة ووضع األمور في مسارها الشرعي، منهاج قابل للتنـزيل يرفض االنتظار البديل، كله يقين في 

نصر هللا وتأييده.

مجتمعة وحدة  تشكل  القضايا  من  بتناول مجموعة  املركزية  الكتاب  اإلمام قضية  ويقارب 

فقه الواقع  السيرة النبوية نموذج فذ لالحتذاء،  )الوحي أصل املعرفة ومصدر الفكر،  موضوعية 

مقدمة لكل تغيير، مهمات أجيال التغيير والبناء، ضرورة املنهاج لبناء مستقبل اإلسالم(، وذلك عبر 

رَّب.
َ
مناقشات جادة مع الفكر اإلسالمي والفكر الغربي واملـغ

)1)  عبد السالم ياسين، مقدمات ملستقبل اإلسالم، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص 5.

)2)  املصدر نفسه، ص 5.

)3)  املصدر نفسه، ص 5.
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كتاب

“ إمامة األمة ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

انتهى اإلمام عبد السالم ياسين من تأليف كتاب »إمامة األمة« غرة شهر رمضان املعظم 1403ه 

للهجرة، وطبع الكتاب ألول مرة سنة 1430هـ/2009م، بدار لبنان للطباعة والنشر، في 274 صفحة 

وقدم له الدكتور عبد الواحد املتوكل عضو مجلس إرشاد جماعة العدل  من الحجم املتوسط، 

ف قد أنهى  ِ
ّ
واإلحسان يوم االثنين 6 صفر 1430 هجرية املوافق 02 فبراير 2009، مشيرا إلى أن املؤل

كتابه هذا قبل حوالي ثالثة عقود من طبعه، وهو جزء من مصنف كبير اسمه »دولة القرآن«.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

إمامة اإلسالم  كيف تتحقق إمامة األمة بدالالتها الثالث:  يجيب الكتاب عن السؤال الكبير: 

لألمة )الهوية واألصالة(، وإمامة األمة لنفسها )االستقاللية واملبادرة(، وإمامة األمة للعالم )الريادة 

والعاملية(.

وتأتي اإلجابات التفصيلية للقضايا الفرعية املكونة للسؤال املركب أعاله، ضمن فصول الكتاب 

الكرامة اآلدمية،  التغيير،  اختيار الرجال،  الجندية،  مع سواد األمة األعظم،  وهي:  األحد عشر، 

أفحسبتم...، التربية والتعليم، اإلعالم، االجتهاد، االختالف، إمامة املستضعفين.

كما ركز املؤلف رحمه هللا على مفهوم األمة ووظائفها، فقرر أن:

•  األمة كائن واحد، لكن بدوائر متعددة: الرابطة اإلسالمية، والسواد األعظم، واألعرابية. 
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•  وظائف األمة الدعوية أسبق من مهامها السياسية، لكن في سياق ثنائية الدعوة والدولة، فيؤكد 

على قضايا التربية والتعليم واإلعالم واالجتهاد وحقوق اإلنسان واختيار الرجال للوظائف...

•  إحياء األمة من مواتها وضعفها األخالقي والسيا�سي واالقتصادي والحقوقي أولى األولويات في 

سياق الحديث عن إقامة دولة القرآن.

اهتم اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا في تسطير هذا الكتاب بتوظيف منهج تحليلي نقدي 

بنائي، يستحضر أبعادا ثالثة:

)الكتاب  يظهر ذلك أساسا في الرجوع املتكرر لنصوص الوحي  البعد التأصيلي التأسي�سي:    •

والسنة( فهما وتدبرا واستنباطا ملقتضيات املشروع الكلي لبناء األمة القائمة الرائدة، بدءا من 

الجهاز املفهومي وصوال إلى قواعد التصور املنهاجي وضوابطه. وذلك من خالل تحرره من معوق 

ومن معوق التفكير بشروط النموذج الغربي املعاصر،  التفكير بشروط الواقع االستبدادي، 

نِتج في زمن الفتنة بعد االنكسار التاريخي وسقوط 
ُ
ومن معوق الخضوع لشروط الفقه الذي أ

النموذج الراشد.

البعد التنـزيلي التطبيقي: حيث يمزج بين التأصيل النظري وإمكانية التحقق حاال أو مآال،    •

فال يسبح في الفكر املجرد دون استحضار الكيف التنـزيلي في مجاالت التغيير، واقتراح الحلول 

العملية للعراقيل املتوقعة.

ب هذا البعد عن كتاباته، فقد درج على  •  البعد اإليماني التربوي: كما هو دأبه رحمه هللا، ال ُيغّيِ

باملصير األخروي وبضرورة تزكية   
َ
واألمة  

َ
والجماعة يربط الفرَد  إحساني عال،  الكتابة بَنَفٍس 

النفس وتهذيبها لتستحق املكانة العظمى عند هللا عز وجل وتنال بجدارة أحقية اإلمامة الفردية 

والجماعية.
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كتاب

“ القرآن والنبوة ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

وقد انتهى اإلمام من تأليفه غرة  »دولة القرآن«،  »القرآن والنبوة« جزء ضمن مجموع  كتاب 

شهر رمضان املعظم سنة 1403 للهجرة، وطبع الكتاب ألول مرة سنة 1431ه/2010م، بدار لبنان 

للطباعة والنشر؛ وقدم له الدكتور عمر أمكاسو عضو مجلس إرشاد جماعة العدل واإلحسان في 

الثالث من ذي القعدة سنة 1430ه. ويتكون الكتاب من أربعة فصول تتوزع على 33 مبحثا، في 106 

صفحات من الحجم املتوسط.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

خصص اإلمام رحمه هللا هذا الجزء من مشروع دولة القرآن للتركيز على القرآن باعتباره أساس 

ويسعى  الكريم،  للقرآن  التطبيقي  العملي  النموذج  باعتبارها  النبوة  وعلى  لدولة اإلسالم،  البناء 

عيد للقرآن الكريم والنبوة الشريفة تالزمهما وأهميتهما في تحقيق 
ُ
لإلجابة عن سؤال: كيف لنا أن ن

وبأي إرادة نتعامل مع  وبأي فهم،  ذلكم املشروع التجديدي الشامل بُبعديه العدلي واإلحساني؟ 

القرآن الكريم والنبوة الشريفة من أجل تجديد اإليمان في القلوب وإعادة العزة في األمة؟

هو البحث عن كيفية العودة إلى القرآن باعتباره إماما للعلم  إن املقصود األول من الكتاب، 

وعن املنهاج النبوي العملي إلعادة صرح دولة القرآن كما كانت في عهد النبوة والخالفة  والعمل، 

الراشدة األولى.
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كما أنه يجيب عن سؤال يطرحه العصر على املسلمين وهو: كيف تتصورون شمولية ال توقع 

في مسار الظلم واحتكار السلطة واستعالء  باسم اإلسالم وشمول شريعته،  مجتمعكم اإلسالمي، 

الحاكم على املحكوم واستعباد اإلنسان في الداخل والعدوان عليه في العالم؟

وتتفرع عن هذه القضية املركزية، قضايا فرعية من صلبها ومن شعبها، فتجد املؤلف يلح طوال 

صفحات الكتاب على أن:

•   »عماد دولة القرآن اإلحسان، أي موقف جماعة املسلمين من ربهم موقف العبيد املطيعين. 

أو  أو التشريع،  شمولية العبودية التي ال تبعض فتشرك باهلل وأمر هللا جزئية في الحاكمية، 

ال  عبودية هلل شاملة،  أو النظام االجتماعي.  أو السياسة،  أو االقتصاد،  أو الفكر،  األخالق، 

شمولية إديولوجية تستعبد اإلنسان«)1). 

وبرهان على الضاللة  بين الحق والباطل،  رقان 
ُ
ف الكريم فرقان وبرهان وإحسان:  القرآن    •

والهدى، والصالح والفساد، وإحسان، أي ال يحق لنا نصيب من االهتداء بالقرآن إال بمقدار 

ما معنا من  إحسان.

فالسيرة النبوية والخالفة الرشيدة شاهدان تاريخيان على  دولة القرآن ليست مثاال حاملا،    •

إمكانية التنـزيل التطبيقي لها.

•  نجاح القائمين على بناء دولة القرآن والخالفة ال يتوقف على ذكائهم وال على ضبطهم التنظيمي…، 

حاذي ما كان في دولة الخالفة األولى وتحاكيها. إنما ينجحون بمقدار ما معهم من 
ُ
وال على أجهزة ت

ق القرآن وفرقانه وبرهانه وإحسانه.
ُ
ل
ُ
خ

وقد اعتمد املؤلف منهجا تحليليا واستنباطيا يجمع بين التأسيس والتأصيل النظري للجهاز 

وبين البحث عن آليات التنـزيل العملي ملقترحات  املفاهيمي والقواعد الضابطة للتصور املنهاجي، 

التأ�سي بروح السنة النبوية والتجربة الراشدية في واقع موار.

قال:  واعتمد أسلوب االستنباط للمعاني واملفاتيح العملية بدل الحكي والوصف املستفيض، 

إنما هو كتاب منهاج تكفي اإلشارة فيه إلى مغزى مراحل  »ليس هذا الكتاب كتاب تاريخ ووصف، 
السيرة النبوية، وهي النموذج في تربية الرجال في امليدان.«)2)

)1)  عبد السالم ياسين، القرآن والنبوة، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص 25.

)2)  املصدر نفسه، ص 75.
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وقد جاء العنوان جامعا بين مفهومين متجاورين بغية تكثيف الدالالت وتقريبها من ذهن القارئ 

والعترة،  القرآن  والنبوة،  القرآن  املتجاورة:  املفاهيم  تلك  أهم  ومن  والفهم،  االستيعاب  ليسهل 

الشرعة واملنهاج، الهجرة والنصرة، الرحمة والحكمة.
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كـتــاب

“ جماعة المسلمين ورابطتها ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب 

بداية  املسلمين ورابطتها«  »جماعة  تعالى كتاب  ياسين رحمه هللا  السالم  األستاذ عبد   
َّ
خط

1432ه/2011م عن دار لبنان للطباعة  بع في طبعته األولى عام 
ُ
وط ثمانينيات القرن العشرين، 

الدعوة  وهي:  أربعة فصول  صفحة،   118 على  يحتوي  الذي  الكتاب  ويتضمن  ببيروت،  والنشر 

القيادة، ثم الخاتمة. فضال عن التقديم  والدولة، والية هللا ورسوله واملؤمنين، جماعة املسلمين، 

الذي كتبه األستاذ أبو بكر بن الحسن بن الصديق، عضو مجلس إرشاد جماعة العدل واإلحسان.

»جماعة  حيث ُيوضح املؤلف معنى  للكتاب عنوان أسا�سي واحد يختزل موضوعه الرئيس، 

الحاصل في جماعات الدعوة املنتشرة في بالد  كما يفسر أسباب التجزيء  ها،  ومن َيُؤمُّ املسلمين« 

املسلمين، وكيفية إمكان االرتباط التنظيمي فيما بينها داخل القطر الواحد وعلى صعيد أوسع، وما 

نوع الوالية التي يلزم أن تربط التنظيمات اإلسالمية بعضها ببعض؟ وما طبيعة الوالء الذي يتقاسمه 

أعضاء التنظيم الواحد؟ 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يعالج الكتاب قضية محورية وهي »جماعة املسلمين«، كيف تتأسس هذه الجماعة؟ وما هي أهم 

ثوابتها؟ كما يبرز أهم معوقات هذا التأسيس املتجسدة في العداء لإلسالم.



|  57الفصل الثالث: دولـة الـقـرآن

وقد وظف الكاتب منهجا علميا وصفيا وتاريخيا، غير أنه لم يقف عند حدود الوصف والتاريخ، 

حيث  الشريفة،  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  املستمد من  التأصيلي  التفسير  إلى  تعداهما  بل 

يستنهض الهمم ويوضح السبل القمينة بإنشاء جماعة املسلمين الشاهدة بالقسط، القوية األمينة، 

من أجل تحقيق العدل في األرض، وتهيئة البيئة املناسبة لحفظ كرامة اإلنسان وإسعاده في الدارين. 

يا وواضحا لجماعة املسلمين: ضرورة تكوينها ومراحل نشأتها عبر األقطار 
ّ
ل
ُ
ويقدم املؤلف تصورا ك

الفتنوية كما صاغها االحتالل األجنبي، ورابطتها داخل كل قطر أو عبر مختلف هذه األقطار، وذلك 

انطالقا من كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، ومن دراسة تاريخ املسلمين والنظر في واقعهم الحالي، مع 

التطلع ملستقبلهم املوعود بعد النصر والتمكين. 

قراءة تاريخية للدولة  تناول اإلمام رحمه هللا في الفصل األول املعنون ب»الدعوة والدولة«، 

اإلسالمية وما أصابها من افتراق السلطان والقرآن، كما يشرح املعيقات املوضوعية التي تحول دون 

قيام دولة القرآن بدءا من تفتيت آخر كيان كان يمثل دولة اإلسالم في العالم )الدولة العثمانية(، ثم 

االستعمار وغزوه لألرض وللفكر.

ثم يوضح مواصفات دولة القرآن التي تتمثل في كونها دولة العدل واإلحسان، تجيب »عن كل 

وعن كل األسئلة التي  األسئلة التي طرحها املتلهفون على الحرية من بني اإلسالم وبني اإلنسان، 

يطرحها الغاضبون على الظالم من بني اإلسالم وبني اإلنسان«)1).

 غير أن هذه الدولة ال ينبغي أن تنحصر وظيفتها فيما هو تنظيمي إداري، بل يجب أن تتعداه إلى 

بث الدعوة وتعليم الناس الخير. ذلك أن مهمة الحاكم األولى هي الدعوة ال التسلط على األرض واملال 

واإلدارة؛ وهي الدولة التي تحفظ مكانة العلماء بالنظر إلى وظيفتهم العظمى فيها والتي تبوئهم مكانة 

أولي األمر، يقول اإلمام: »فلهذا كان أولو األمر صنفين: العلماء واألمراء، فإذا صلحوا صلح الناس وإذا 

فسدوا فسد الناس«)2). هكذا تكون دولة اإلسالم دولة رسالة.

دولة  ن املؤلف أن الركيزة األساسية لبناء  بيَّ »والية هللا ورسوله واملؤمنين«،  في الفصل الثاني 

»لتسود  َبلية واللغوية واللونية 
َ
محى فيه الفوارق الجنسية والق

ُ
اإلنساني الذي ت القرآن هي اإلخاء 

معاني الفطرة، ووحدة املخلوقين أمام الخالق«، بخالف »الدولة القومية« التي تقتصر على االنتساب 

الدموي والعرقي واللغوي والتاريخي... الضيق؛ ففي دولة القرآن »ال يجوز ملؤمن...أن يحابي العشيرة 

والقرابة والصداقة الشخصية إن تعارض �سيء من ذلك مع الوالية هلل ولرسوله وللمؤمنين«. 

)1) عبد السالم ياسين، جماعة املسلمين ورابطتها، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص21.

)2) املصدر نفسه، ص 24. 
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يبرز اإلمام رحمه هللا أهمية لزوم جماعة املسلمين،  »جماعة املسلمين«،  في الفصل الثالث 

العلماء السابقين في مسألة البيعة، ثم يوضح مهمة الجماعة الُقطرية أو الرابطة  ويستعرض آراء 

ِسُب الجماعة تربية وتنظيما وعددا وخبرة، 
ْ
ك

ُ
فة من تنظيمات متعاونة متعاقدة، والتي ت

َّ
الُقطرية املؤل

كسب ثقة الشعب املسلم في القطر ووالءه ونصرته، حتى يقع االنسجام على كلمة الحق في 
َ
كما ت

السواد األعظم ويتحقق التغيير املنشود عبر كل السبل القانونية املتاحة حسب الظروف واألحوال.

أهمية تشخيص قيادة  »القيادة«  ويحدد اإلمام في الفصل الرابع واألخير الذي يحمل عنوان 

الجماعة في رجل مختار مسؤول حوله تدور رحى الجهاد، يضطلع بمهمات مركزية أساسية تدبيرا 

وتربية وقدوة، قيادة رصينة لعالم مضطرب.
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كتاب

“ الخالفة والملك ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

1989م، وصدر في أربع  ف اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا كتاب »الخالفة وامللك« سنة 
َّ
أل

طبعات أوالها سنة 2000م، عن دار اآلفاق للنشر بالدار البيضاء، ورابعها سنة 2018م، ببيروت عن 

دار لبنان للطباعة والنشر، وقد ترجم إلى اللغة التركية. 

يتكون الكتاب من خمسة فصول، وتمتد على طول سبع وثمانين صفحة من الحجم املتوسط، 

باإلضافة إلى مقدمة وخاتمة، وهو جزء من كتاب دولة القرآن.

يركز عنوان الكتاب على مفهومين مركزيين في تاريخ املسلمين السيا�سي؛ هما الخالفة باعتبارها 

امتدادا لنظام النبوة وأخالقها وإحياء للدين، ونقيضها الـُملك الذي انبثق من رحم انكسار تاريخي 

مصحوبا بالوراثة والقهر واالستبداد، ليكشف الكتاب تفاصيل القضية الجوهرية املسكوت عنها: 

انقالب الخالفة إلى ُملك عاّض وَجبري. 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

قراءة تحليلية تاريخية ورؤية تأصيلية ملفهومي الخالفة وامللك،  »الخالفة وامللك«  يمثل كتاب 

ابتداء من الفصل األول »خليفة أنا أم ملك« الذي ميز بين طبيعة الخالفة املراعية ملصالح الناس في 

العاجل واآلجل، والقائمة على الشورى والعدل واإلحسان، وبين بواعث الـُملك القائمة على الهوى 
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ثم ساق نموذج الخليفة عمر بن الخطاب ر�سي هللا عنه الصالح التقي  والعصبية واالستكبار، 

ْيِلَمٍة مفسدين ممثال في نموذج مِلكهم الساقط، وهو الفاسق الوليد 
َ
غ

ُ
العادل الفاتح، مقابل حكم أ

بن يزيد بن عبد امللك. 

أما الفصل الثاني املعنون بمفهوم »االنكسار التاريخي« فيستعرض وقائع الفتنة الكبرى ومشهد 

مقتل الخليفة عثمان ر�سي هللا عنه، وما تاله من تباين مواقف الصحابة السياسية، ثم استيقاظ 

حمية الجاهلية للتناصر على الباطل، وحدوث االنكسار التاريخي بانحدار الحكم من الخالفة على 

منهاج النبوة إلى حكم وراثي عاض فجبري. 

ثم انتقل الكتاب إلى مناقشة مسألة »االختيار ووالية املعصوم« التي عنون بها الفصل الثالث 

السنة أن الخالفة ال تكون  فاملتفق عليه عند علماء  لكونها أصل الخالف بين السنة والشيعة، 

بالنص والوصية، لكن باختيار األمة؛ بينما تشبث فقهاء الشيعة بمسألة العصمة، وتجندوا إلثبات 

مشروعية إمامة آل البيت وفي مقدمتهم علي بن أبي طالب ر�سي هللا عنه بنصوص موثقة لديهم تفيد 

د خالفا مذهبيا وصراعا عسكريا، ال 
ّ
الوصية وتنفي االختيار. وهذا االختالف في االجتهاد والتقدير ول

ُيْدَرآن إال ِبَنْصِب جسور التعاون والرجوع إلى األصول الثابتة ونبذ التقليد. 

َع فيه اإلمام ياسين  بَّ
َ
ت
َ
ت ورابع الفصول يحيل القارئ على سؤال »كيف انقلبت الخالفة ملكا؟« 

ببيعة املستبد  تأويلها وتوظيفها في الصبر على جور الحكام والطاعة والوفاء  األحاديث التي أ�سيء 

ولو باإلكراه، فهيمن على األمة دين االنقياد، وانبنت األحكام السلطانية على فتاوى إمارة االستيالء 

والغلبة بالسيف وغيرها...ليخلص إلى أن »الوراثة مناط البالء ألنها تعني غياب اختيار األمة، وعزلها 

عن أمرها الذي فرض هللا أن يكون شورى. تعني حكم الغلمة الذين على أيديهم هلكة األمة«)1).

مَّ امللَك« يناقش فيه آراء العلماء والفقهاء في 
َ
ويتوج الكتاب بالفصل الخامس واألخير »الشرع ذ

الـُملك، فقد كانوا على بينة من فساد الحكم الوراثي الذي أفسد األمة، وعابوا ترف أمرائه وانتقدوا 

ومع ذلك قبلوا بالتعايش معه مخافة الفتنة وحفاظا على وحدة األمة وبيضة  أطماع حاشيته، 

اإلسالم، لكن كيف ننتظر أن يصبح الفساد صالحا؟ فذات امللك ال تنفصل عن صفات امللك، بينما 

العدل املحض إنما هو في الخالفة الشرعية.

)1)  عبد السالم ياسين، الخالفة وامللك، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 54.
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كتاب

“ رجال القومة واإلصالح ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

ألف اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا كتاب »رجال القومة واإلصالح« سنة 1983م، وتأخر 

طبعه وإصداره إلى سنة 2001م، لتخرج طبعته األولى إلى الوجود عن مطابع إفريقيا-الشرق بالدار 

وقد تمت  عن دار لبنان للطباعة والنشر ببيروت،  2018م،  والطبعة الرابعة منه سنة  البيضاء، 

ترجمته إلى اللغة التركية.

يحتوي الكتاب على تقديم وسبعة فصول، في 120صفحة من الحجم املتوسط. ويندرج ضمن 

الذي صدر  ملك« 
ُ
مشروع »دولة القرآن«. جاءت مضامينه منسجمة ومكملة لكتاب »الخالفة والـ

تبت جميعها في تاريخ واحد يمتد بين 
ُ
بع بعده كتاب »مقدمات ملستقبل اإلسالم«، وقد ك

ُ
قبله، كما ط

19 صفر إلى 27 رمضان من عام 1403ه املوافق لعام 1983م.

ن أصالة الكلمة  فبيَّ »القومة«،  وهو  يحيل عنوان الكتاب على مفهوم مركزي في فكر اإلمام، 

ُمصلحين تراوح صدامهم مع امللك العاض  واستعرض مواقف رجاٍل  ومشروعيتها وخصائصها، 

مبرزا نماذج للقائمين من آل البيت  والجبري بين القومة واملقاطعة الصامتة ومحاولة اإلصالح، 

ولألئمة والعلماء املربين.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

ومن هم  ما معنى الرجولة؟  منطلق الكتاب أسئلة جوهرية تنبني عليها أطروحة الكتاب وهي: 

الرجال؟ وما القومة؟ وما اإلصالح؟ ومن ُيصلح؟ وما يصلح؟ 



أضواء على مكـتوبات اإلمام عبد السالم ياسين |  62

القومة  تباعا:  وعناوينها  السبعة  الفصول  من خالل  اإلمام  عنها  يجيب  وغيرها  األسلة  هذه 

ومشروعيتها، قطع حبال الفتنة، من القومة املسلحة إلى االحتجاج الصامت، الصحابة يقاومون 

الفتنة، القائمون من آل البيت عليهم السالم، علماء على بساط امللوك، وأخيرا العلماء املربون.

بدأ اإلمام بتأصيل كلمة القومة لتسترجع مدلولها اإلسالمي القرآني املعبر عن القيام هلل ومناهضة 

وتمييزها عن الثورة املقترنة بالسالح واالضطراب والحركة العنيفة،  حكام الجور وتغيير املنكر، 

فالقومة من منظوره ليست عملية انقالبية نخبوية بقدر ما هي »تغيير دوافع اإلنسان وشخصيته 

وأفكاره، تغيير نفسه وعقله وسلوكه، تغيير يسبق ويصاحب التغيير السيا�سي االجتماعي«)1). 

 ثم انتقل لبيان أولى خطوات القومة املتمثلة في قطع حبال الفتنة على كل املستويات ابتداء 

باستئصال التبعية للحاكم املستبد من نفوس األمة إلخراجها من دين االنقياد وخمول االستسالم 

لُتصبح فاعلة. فأصل الداء هو فساد الحكم، بيد أن مواقف العلماء ورجال اإلصالح تباينت بين 

قائم بالقسط محارب للظلم، وبين من يتنازعه الخوف على شوكة اإلسالم أن تنكسر وواجب النهي 

عن املنكر، فاكتفى بوعظ السلطان واملقاطعة والتوجه إلى تلقين األمة روح املقاومة.

 حول هؤالء القائمين 
ُّ

 وقد ألح اإلمام رحمه هللا في ثنايا الكتاب على أن األمة كانت دائما تلتف

من جمع هللا لهم بين  ل الورثة املحمديين،  مَّ
ُ
»منهم ك واملصلحين باعتبارهم أهل القرآن والدعوة 

أمثال الحسين بن علي وسائر أئمة آل البيت الطاهرين. ومنهم من  العلم الواسع والفقه والجهاد، 

كان قمة في العلم واإلصالح أمثال أئمة الفقه األربعة. ومنهم من كان جهاده أكثر من علمه. والكل 

سلف لنا«)2)...ثم ساق نموذج الصحابة باعتبارهم السابقين إلى مقاومة الفتنة وخص بالذكر منهم 

عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب ر�سي هللا عنهما وموادعتهما للناس وثباتهما على الحق حقنا لدماء 

املسلمين في وجه الثائرين واملتمردين الراغبين في تمزيق أوصال األمة.

وخلص الكتاب في فصوله األخيرة إلى دراسة نماذج الرجال القائمين بالحق في وجه سالطين 

الجور، فذكر ابتداًء نموذج آل البيت األشراف األئمة الثمانية الذين تفاوتت مواقفهم بين املقاومة 

ومحمد  املسلحة ومناهضة االستبداد كقومة اإلمام الحسين عليه السالم سبط رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، 

النفس الزكية، وبين مفارقة الظلمة والتوجه الكلي إلى تعليم وتربية الرجال على القوة واالستقامة 

لحاجة األمة إلى تربية ترفع مستوى إدراكها ملسؤولية البيعة والجهاد، ومنهم اإلمام علي زين العابدين 

واإلمام جعفر الصادق رحمهما هللا. 

)1)  عبد السالم ياسين، رجال القومة واإلصالح، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 9.

)2)  املصدر نفسه، ص 38.
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ومنهم التابعي  ون بساط امللوك، 
َ

ش
ْ
بعد ذلك انتقل إلى النموذج الثاني وهم علماء عاملون يغ

الحسن البصري والفضيل بن عياض العابد واإلمام أحمد بن حنبل...، شهدوا بكلمة الحق أمام 

سلطان جائر وحاشيته من علماء القصور، وفي األخير يقف الكتاب مع نموذج ثالث لإلصالح وهم 

أئمة التربية مشايخ الزهد والورع الذين عكفوا على إصالح النفوس على هامش الحياة العامة 

لكنهم تفاوتوا في مستوى مقاومة  ملا يئسوا من وجود أنصار الحق القادرين على إنجاح القومة، 

املقاِومة  اإليمان  فحافظوا على جذوة  أساليبهم،  واختلفت  مدارسهم  فتعددت  الجور  سالطين 

للظلم حية في ضمير األمة، ومنهم حجة اإلسالم اإلمام الغزالي وسلطان العلماء العز بن عبد السالم، 

وصوال إلى العلماء املجاهدين واملصلحين أمثال محمد بن عبد الكريم الخطابي وعز الدين القسام 

وبديع الزمان النور�سي، ليختم الكتاب بشهاداٍت في حّقِ اإلمام حسن البنا املجدد املربي...رحم هللا 

جميع رجال القومة واإلصالح، هم الُقدوة املحفزة على انبعاث أمة املستقبل، كانوا سلسلـة تجدٍيد 

هم االمتداد الحي لصاحب الرسالة عليه أفضل الـصـالة  لم تنقطع في تاريخنا الطويل،  وجهاٍد 

وأزكـى التسليم.
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كـتــاب

“ في االقتصاد: البواعث اإليمانية 
والضوابط الشرعية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية« سنة  »في االقتصاد:  صدرت الطبعة األولى من كتاب 

1415هـ/1995م، عن مطبوعات األفق بالدار البيضاء، ويقع في 242 صفحة، وقد كان تأليفه سنة 

1983م.

-3-األموال-4-إدارة  التحرر من التبعية   -2- ف 
ُّ
التخل  -1 وهي:  14 فصال،  عدد فصول الكتاب: 

املال - 5- االقتصاد -6- اإلنتاج -7- التوزيع -8- اقتصاد المركزي -9- النطاق اإليماني لالقتصاد -10- 

القوة الزراعية -11- بأس الحديد 12- العمل -13- العدل -14- الرَّخاء.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

في مقدمة الكتاب طرح األستاذ ياسين رحمه هللا سؤالين جوهريين يختزالن إشكالية الكتاب هما: 

•  على أي أساس يتدافع املؤمنون في معمعة السياسة واالقتصاد مع قوى االستكبار واإلفساد 

في األرض؟

اإلسالم  ومستقبل يتوّجس منه خيفة أعداء  ماهي رؤية اإلسالميين لحاضر ُمتلّبد بالغيوم،    •

وخصومه، ويستبشر به أهل اإليمان؟
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ففي الفصلين األول والثاني  وقد عمل من خالل فصول الكتاب على اإلجابة عن السؤالين، 

ف، وكيف سيطر النموذج املادي الالئيكي على عقول ضعاف النفوس حتى 
ُّ
تحدث عن ماهية التخل

أصبحوا ال يرون له بديال رغم تجاهله إلنسانية اإلنسان.

ن عالقة  وفي الفصل الثالث تحدث اإلمام ياسين رحمه هللا عن املال الذي هو مال هللا تعالى، وبيَّ

 مجمل املوارد املالية لدولة اإلسالم ومصارفها الشرعية.
ً
استخالف اإلنسان فيه، ُمعِددا

العامة  األهداف  ليخدم  ترويضه  وكيفية  املال  إدارة  عن  للحديث  الرابع خصصه  الفصل 

للمسلمين، مبرزا أهمية املصرف والنقد اإلسالميين.

الفصل الخامس: عنونه باالقتصاد، وخصه بمقدمتين، تحدث في األولى عن املقاصد يقول: 

»فال يجوز أن يعتبر الفرد في املجتمع اإلسالمي مجرد خادم لالقتصاد، وال عبدا للجماعة، وال عامال 

عائقان  السيا�سي  والتخلف  السياسية  »العقبات  أن  مستحضرا  اإلنتاج«)1)،  عوامل  من  أصّم 
اقتصاديان«.)2)

وفي الثانية تحدث عن عالقة الدول اإلسالمية بالعالم، وطرح أسئلة متعددة أجاب عنها في ثنايا 

هذه املقدمة، ليخلص في نهاية الفصل إلى الحديث عن العمران األخوي في األرض.

الفصل السادس: خصصه اإلمام ياسين رحمه هللا للحديث عن اإلنتاج، فتطرق إلى الحث على 

الكسب وطلب الحالل واملبادرة الحرة، واقتصاد السوق، وفي األخير تحدث عن أهداف التخطيط 

وعقلنة االقتصاد، يقول: »هدفان أساسيان ترمي إلى تحقيقهما الدولة اإلسالمية: العدل االجتماعي 
في الداخل، والقوة على جهاد العدوان الخارجّي«.)3)

الفصل السابع: تحدث فيه عن العامل الثاني األساس في العملية االقتصادية أال وهو التوزيع، 

وقد تناول فيه مراتب الحاجة، واالحتكار، والتبذير، والتكافل بين بني البشر.

الفصل الثامن: تحدث فيه اإلمام ياسين رحمه هللا عن االقتصاد الالمركزي، وحدد فيه دائرتين 

محوريتين للحرية االقتصادية، األولى هي حدود هللا تعالى املتمثلة في أحكام الحالل والحرام، والثانية 

ثم بعدها تحدث عن اقتصاد قريب رفيق باملنتج  دائرة اإلحسان الذي هو تبادل وتزاور وعاطفة، 

)1)  عبد السالم ياسين، في االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، 
ط 4، 2018م، ص 75.

)2)  املصدر نفسه، ص 77.

)3)  املصدر نفسه، ص 102.
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واملحتاج ومواِكب للتضخم السكاني والحتياجات الشعوب الفقيرة، موضحا أن التخطيط -الذي هو 

سياسة شرعية ال تصطدم بمقاصد الشريعة -واتخاذ القرارات يجب أال يشال حركة االقتصاد، وأن 

التخطيط املركزي والحرية الالمركزية يجب أال يطغى أحدهما على اآلخر.

الفصل التاسع: عنونه املؤلف بالنطاق اإليماني لالقتصاد وتحدث فيه عن املبادئ اإليمانية 

لالقتصاد التي أجملها في: ولو أن أهل القرى، ذكر هللا في السوق، آداب املكتسب، اللقمة الحالل، 

تسامح وصدقة،  الترف،  محاربة  بنشاط،  التكسب  الصنعة،  إتقان  الغش حرام،  التاجر،  ورع 

معاشرة األغنياء والفقراء، الفقير الصابر. 

الفصل العاشر: تحدث فيه عن القومة الزراعية باعتبارها منطلق النهضة االقتصادية، يقول 

رحمه هللا: »البد أن تضع الحكومة اإلسالمية في مقدمة واجباتها حربها لتغيير هذا املنكر -يعني العجز 

الغذائي العربي-بإصالح زراعي، أو ثورة زراعية، قومة في أول األسبقيات، سمها ما شئت)1)«، ثم أعطى 

حلوال عملية لتحقيق هذا االكتفاء، وحصرها في عملية استصالح األرا�سي، ومبدأ األرض ملن يحرثها. 

عنونه اإلمام ياسين رحمه هللا ببأس الحديد وبين كيف أن الشارع  الفصل الحادي عشر: 

الحكيم أمر بإعداد القوة، ورمز إليها ببأس الحديد الذي يعني في العصر الحالي التصنيع الناجح، 

الذي يتما�سى والنظرة التطورية لإلنسان املسلم، فالصناعة الثقيلة، وتوطين التكنولوجيا يجب أن 

تحقق هدفين هما: البأس الشديد واملنافع للناس، لكي يكون السلطان في خدمة القرآن وليس العكس.

الفصل الثاني عشر: خصصه اإلمام ياسين رحمه هللا للحديث عن العمل، وبين أن أول خطوة 

وُيخرج األمة من ُيتمها  الّرِقاب من التبعية،  الذي يفكُّ  السليم والقوي هي جهاد البناء  في البناء 

وبؤسها وَمتربتها، لكن بشرط أن يكون هذا البناء منبعثا من أعماق ديننا الحنيف، كما تطرق ألهمية 

الكسب وعمل اليد، وأكد على ضرورة االهتمام بالُعمال ومنحهم حقوقهم، ومنها الضمان االجتماعي 

والتغطية الصحية والتوقيت املناسب، لكن هذا لن يتأتى إال بعمل نقابي قوي.

بعد الحديث عن العمل تحدث األستاذ ياسين عن العدل والقسط،  الفصل الثالث عشر: 

معتبرا أن: »إقامة العدل والقسط ركن ركين في صرح الدولة اإلسالمية، وعلى إقامتها مدار صالح 

وأن الظلم مؤذن  كما وضح في ثنايا هذا الفصل أن العدل أساس األمن واالستقرار،  الحكم«)2)، 

بالخراب ال محالة.

)1)  عبد السالم ياسين، في االقتصاد، م. س، ص 157.

)2)  املصدر نفسه، ص 192.
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أما الفصل الرابع عشر واألخير، فقد خّصصه للحديث عن الّرخاء الذي يدور حول: االستقرار 

االجتماعي والعافية في البدن، والقوت اليومي، لكن في ظل هذه املطالب املحسوسة الضرورية يعود 

املؤلف ليربط بين عالم الغيب وعالم الشهادة - كدأبه في كل كتبه- فُينبه على أن نصيب الفرد في 

الدنيا ينظمه له سعيه لآلخرة.

وملعالجة  كبوتها،  من  اإلسالمية  األمة  بحالة  للنهوض  عملية  ملالحظات  خصصها  الخاتمة: 

االقتصاد املوروث ليصبح اقتصاد قوة وتنمية.
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كتاب

“ محنة العقل المسلم بين سيادة 
الوحي وسيطرة الهوى ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

بمطبعة  )1994م(،  بع طبعته األولى في نفس السنة 
ُ
وط  ،1994 تم تأليف هذا الكتاب سنة 

-لحد اآلن-  ثم طبع طبعات أخرى آخرها  مؤسسة التغليف والطباعة والتوزيع للشمال بالرباط، 

الطبعة الخامسة بدار لبنان للطباعة والنشر ببيروت سنة 2018م، ويقع في 137 صفحة من الحجم 

بل ُرتبت فقراته السبعة  وفصول كما هو الشأن في باقي الكتب،  ولم ُيقسم إلى أبواٍب  املتوسط. 

والثالثين بعناوينها، باإلضافة إلى مقدمة.

يعالج الكتاب إشكالية الفروق الجوهرية النوعية بين العقل املؤمن والعقل غير املؤمن. ويدافع 

عن أطروحة ترى أن العقل املؤمن يتخذ الوحي مرجعا لنظره وحكمه وسعيه في عالم األسباب املسخر 

عرض عن الوحي بذاته ومقوالته الفلسفية وخبرته التجريبية، مع 
ُ
لإلنسان، بينما يكتفي العقل امل

العلم أن العقل املعا�سي والتجريبي هو عقل مشترك بين املسلمين وغيرهم.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يميز الكتاب بين عقلين:

•  عقل نشأ في املسجد، واستمد أصول املعارف والعلوم ومقاصدها من الوحي، حيث »العقل 

تلّقٍ لحقائق الوحي بواسطة القلب«، وهو منخرط في البحث عن معرفة اإلنسان بنفسه وما يتفرع 
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ه وما يتفرع عنها من علوم، ومعرفته بغيره من املخلوقات وما يرتبط بها  عنها من معارف، ومعرفته برّبِ

من علوم تخصصية وفوائد عملية، ومعرفته برسالته في الوجود وما يتعلق بها من معارف وُسنن، 

ومعرفته بمصيره املزدوج في الدنيا واآلخرة، وما يتطلبه ذلك من علم وعمل وعمران، لذلك كانت 

مفاهيم الوحي بالنسبة له ومعارفه هي األصل واملرجع األكمل واألبقى واألصح في النظر والتحقق 

والبناء والتقويم، وليست اجتهادات الناس وترجيحاتهم واستعماالتهم املظروفة بظروفهم والخادمة 

ملصالحهم وامللبية لحاجياتهم املادية، مهما بلغت تلك االجتهادات التاريخية من درجة ادعاء الصحة 

واملعقولية.

الشهوانية وتخمينات  وامليوالت  الطبيعة واألهواء  ويتخذ من  الوحي،  ُيعرض عن  وعقل    •

الفالسفة وفرضيات العلوم مصادر لفهمه وتحليله. فهو عقل الهوى املصاب ب»عاهة العمى الكلي« 

نشأ في ساحة األكورا  عن االستبصار بعلم الوحي الذي ينير الطريق ويسدد النظر ويؤيد العمل. 

وتجري في دمائه الثقافية تيارات فلسفية  »يستقي من حوض الالئيكية وينظر بمنظار مستعار، 

متطورة متدرعة بالحجة العلومية«)1)، فيعيش العقل في محنة كبرى جراء تعنته وادعائه وإعراضه.

السياسة  موضوعات  في  الحديث  عن  سابقة  الكاتب  نظر  في  العقلين  بين  الفروق  فمعرفة 

 يستقى 
ً
 ُمخلصا

ً
والحداثة والعقلنة وإعالنات حقوق اإلنسان، فإما أن نختار سيادة الوحي خالصا

من نبعه املحفوظ في كتاب هللا وسنة رسوله، وإما سيطرة الساحة التي سكنت العقل اآلخر واحتلته 

نظام الديمقراطية اليونانية  لذلك نجد الكتاب يقابل بين نظامين معرفيين:  بماديتها وعنصريتها. 

الغربية التي فككت العقل وركبته تركيبا خاصا، وبين النظام املعرفي اإلسالمي الذي ُوِلد من رحم 

العقل املؤمن باهلل ورسله واآلخرة.

ة املشتركة بين البشر ليس هو مسمى 
َ
ك

َ
لذلك يرى اإلمام ياسين »ما نسميه عقال لغة وتعريفا للَمل

العقل تلق  »العقل في القرآن فعل حاسة باطنة في اإلنسان تسمى القلب.  إذ  العقل في القرآن«، 

لحقائق الوحي بواسطة القلب«، وهو العقل املؤمن تلميذ الوحي الذي يتفكر في الخلق، اعتمادا على 

قات مغروزة في الفطرة، وعلى معطيات التجربة الحسية املشتركة. مَسبَّ

جمع اإلمام رحمه هللا في هذا الكتاب بين منهج التأصيل ملفهوم العقل من القرآن الكريم والسنة 

وبين  د له،  ِ
ّ
وبين منهج وصفي لطبيعة العقل في الفكر الغربي والفكر العربي املعاصر املقل النبوية، 

منهج نقدي للفلسفتين العقالنية والوضعية اللتين تنكرتا للفطرة وأعرضتا عن الوحي باعتدادهما 

بقدرات وإنجازات العقل املعا�سي التدبيري.

)1)  عبد السالم ياسين، محنة العقل املسلم، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 5.
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كتاب

»Islamiser la modernité« 
)اإلسالم والحداثة(

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

2000 عن مطبعة دار اآلفاق باملغرب،  صدر لإلمام رحمه هللا كتاب »اإلسالم والحداثة« سنة 

سخة العربية لكتابه األصلي باللغة الفرنسية »Islamiser la modernité« الذي صدر سنة 
ُّ
وهو الن

1998م. وترجمه مجموعة من األساتذة -في حياة اإلمام رحمه هللا- وراجعه هو نفسه قبل طبعه. وهو 

آخر الكتب التي ألفها اإلمام رحمه هللا.

صفحة من الحجم   366 بما مجموعه  ويقع الكتاب في ثمانية فصول بعد توطئة ومقدمة، 

املتوسط.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

وسط الصخب الحداثي والعنف املسلح للرأسمالية الليبرالية والعبث اإلعالمي، يحاول الكتاب 

إلى أين  عرض قضية اإلنسان الكبرى: عالقة اإلنسان باهلل، كما يعرض السؤال األبدي: من أنا؟ 

أسير؟ ما هي الحياة؟ ما هو املوت؟ »فمعنى الحياة، والغاية من الحياة، قضية منبوذة ال تثار إال في 

بعض الحلقات املغلقة التي يحضرها بضع فالسفة مغرمين بالتأمالت امليتافيزيقية أو عند مهم�سي 

الحداثة املترهبين من املسلمين أو من غيرهم من األمم األخرى املتخلفة عن ركب العصر«. 

الكتاب يميط اللثام عن املساقات املتعددة التي تصد اإلنسان الحديث عن معرفة الحقيقة. 

في األخطار  في جوهر اإلنسانية ال في َعَرضها،  وهو دعوة هادئة واعية للتأمل في التاريخ اإلنساني، 
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الحقيقية التي تواجه اإلنسان، وهو نداء علمي نقدي يْعُبر الكيانات الجماعية والهويات الحاجبة 

إلى روح اإلنسان الفرد يخاطبه بلغة القرآن وبلسان عجمي يفهم ثقافته. حيث حرص اإلمام رحمه 

هللا على كتابته باللغة الفرنسية لينفتح بذلك على النخبة الفكرية الغربية واملتغربة في ديارنا، 

ويخاطبها  بلغتها. 

يشكل الكتاب نظرا تجديديا في التعاطي اإلسالمي مع قضية اإلنسان والحوار الحضاريين ونقد 

الحداثة، نقدا يتجاوز منطق االحتدام ورد الفعل إلى احتواء اآلخر والغوص في عمق مشاكله قصد 

الهداية، ال قصد الجناية، وهو ما يظهر من خالل عنوانه األصلي: »تسليم الحداثة«. فالكتاب بيان 

حواري تواصلي واقعي مع الحضارة الغالبة اختيرت عباراته بدقة جيدة إذ ال مكان فيه للحشو وال 

وقت للمزايدة.

والكتاب يكمل نظرية املنهاج النبوي في ُبعِدها اإلنساني، يخاطب الحداثة ويستخرج ما فيها من 

خصال خيٍر ليقترح على اإلنسانية إقامة ميثاق عالمي إنساني ُيكِرم اإلنسان وميثاق عالمي بيولوجي 

يحمي األرض والنسل. 

فالقضايا األساسية للكتاب تلخصها عناوين مقدمة الكتاب وفصوله األول والثاني والخامس 

لكن متواضعة في واقع  وجوهرها قضية التواصل بين فكرة إسالمية نبيلة أصيلة،  والسادس، 

الناس، وبين حداثة شائخة جريحة لكن مزهوة بإنجازاتها وبتحكمها في مصير العباد والبالد.

ينتقدها بلسان أهلها  ثم يناقش الكتاب األسس العلمية واملعرفية التي تقوم عليها الحداثة،   

الفضالء العقالء. ثم يحاكم - دائما بلسان أهلها - نموذجها الحضاري على حاضر العالم ومستقبله. 

ثم يعرض املقترح القرآني النبوي لألخذ بيد الحداثة والخروج بها من الحيرة إلى اليقين. 

أما اإلشكاالت املتفرعة فتلخصها باقي الفصول: حيث يعرض املؤلف نماذج واقعية من الغطرسة 

الحداثية في خرق سافر للقيم واملبادئ التي تنادي بها، في فشلها في قضايا الحوار وحسن الجوار مع 

اإلسالم )الجزائر، فلسطين، العراق والالئحة طويلة(، وإشكاالت سياسية عميقة تشكل معالجاتها 

األرضية الحقيقية للتواصل. ثم يعرض الكتاب فلسفة اإلسالم في املال والحكم وهو في جزء كبير 

منه موجه إلى النخبة العلمانية الحداثية في املجتمعات اإلسالمية إيمانا من املؤلف بأن واقعية حوار 

الحداثة/اإلسالم ال يكفي فيه االقناع الفكري واملحاججة العلمية النقدية بقدر ما يعززه النموذج 

التنموي اإلسالمي وما يقتضيه من إرساء الجبهة الداخلية على أسس ميثاق وطني.

يتبنى الكتاب منهجية دقيقة، وأسلوبه شيق ممتع في عرض األفكار وتناسقها، وفي ضرب األمثال 

وهو موضوعي في االعتراف بحاالت العجز في الجانب اإلسالمي وفي حاالت  ب، 
َ
من ثقافة املخاط
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االستثناء الخيري في الجانب الحداثي، عباراته مختصرة هادفة إذ يستع�سي على الباحث تلخصيها أو 

حذف بعضها أو التصرف فيها، إذ اختيرت بعناية فائقة كأنها بيان سيا�سي.

يعتمد املؤلف املقاربة املركبة النقدية في عرض األفكار ومناقشتها لكن بمنهج قرآني وبحجة 

علمية قرآنية.

والكتاب في منهجيته يعرض الرسالة القرآنية بلسان أعجمي مبين، وهو بذلك إضافة كبرى إلى 

املكتبة اإلسالمية والعاملية. 

العويصة  املشاكل  على  بها  ليدلل  التاريخية  األحداث  يستحضر  طرحه،  في  واقعي  الكتاب 

االستراتيجية التي تحتاج معالجة شاملة والتي ستظل تخيم على األجيال املستقبلية، وبالتالي فهو 

عابر للسياق الذي كتب فيه. قراءته بعد 20 سنة من كتابته ضرورية لفهم ما جرى وما يجري وما 

سيحدث هللا في املستقبل ال سيما ملؤلف لم يقل كلمته وم�سى، بل قال كلمته وربى عليها مدرسة ال 

تزال تنهل من معينه وتعمل به.
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كـتــاب

“ اإلسالم والقومية العلمانية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

1985، ونشر ألول مرة  ألف اإلمام ياسين رحمه هللا كتاب »اإلسالم والقومية العلمانية« سنة 

سنة 1989، ويضم 175 صفحة من الحجم املتوسط، موزعة على أربعة فصول، إضافة إلى مقدمة 

من صفحة واحدة. وقد تمت طباعته مرتين إلى حد اآلن.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يعد هذا الكتاب من مؤلفات اإلمام التي تناولت بعض القضايا واإلشكاالت املعاصرة التي أثرت 

في واقع األمة العربية واإلسالمية، حيث تناول رحمه هللا تلك القضايا بالتحليل والنقد، واتخذ منها 

تفاعال  ونموذجا لواقعيته وتفاعله مع إشكاالت العصر؛  مجاال تطبيقيا لكليات الفكر املنهاجي، 

يتجاوز االنفعال العاطفي إلى التناول العلمي املنهجي وفق نسق تصوري.

ومن خالل عرض تاريخي لهذه  يتناول الكتاب في طياته مسألة القومية وعالقتها بالعلمانية. 

اإليديولوجية يبين اإلمام كيف نبتت هذه النبتة النكدة في أرض غير أرضنا قبل أن يستوردها 

بون من بني جلدتنا ويغرسوها في أرضنا لتثمر اإللحاد املتفلسف تارة، والردة والزندقة  املثقفون املغرَّ

مرة، واإللحاد العلمي أحيانا، واألصالة التراثية أحيانا أخرى.

بدأ في فصله األول بلغة الحوار، وهي اللغة العربية، على أساس أنها الجسر املتين للتفاهم مع من 

يريدها لغة عامية ال صلة لها بالدين. كما يدعو إلى تعظيمها وتطويرها لحمل رسالة اإلسالم في تحرير 

اإلنسان وبناء مستقبل األمة.
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والتي بدأت باحتالل األوطان  لكن وبعد صدمة االستعمار األوربي التي تعرض لها املسلمون، 

وسرقة الثروات قبل تدجين الناس وتغيير هويتهم، خاصة وقد انبهر املسلمون بتفوق غيرهم وقارنوه 

بضعفهم االقتصادي والعسكري والسيا�سي وال أقل منه العجز الفكري والتنظيمي والعلمي. انقسم 

املثقفون من أبناء املسلمين إلى معسكرين:

األول: اإلصالحيون اإلسالميون، ويفسرون التخلف والهزيمة باالبتعاد عن اإلسالم.

يعزون ذلك إلى أسباب ليس تعلقنا باإلسالم أقلها سلبية في  القوميون والعلمانيون،  الثاني: 

لكن أفكارهم اصطدمت بفطرة اإلسالم في الشعوب، فظهر اتجاه جديد يستعمل الدين  نظرهم. 

استعماال إيديولوجيا، يهدف إلى تحقيق أهداف قومية بشعارات إسالمية.

بعد هذه التوطئة، انتقل الكاتب إلى الحديث وبإسهاب في الفصل الثالث عن جذور العلمانية في 

أرضها، فكان أول ما أشار إليه هو ذلك الفارق الكبير بين االضطهاد الذي عاشته الديانة النصرانية 

مقارنة باإلسالم، إذ دامت املجازر في صفوف املؤمنين برسالة السيد املسيح عليه السالم ثالثمائة 

لكل  املستضعف  السري  الدين  يتعرض  أن  فال جرم  والتخفي،  السرية  في  عاشوا خاللها  سنة 

أنواع  التزييف.

في حضرة صاحب الرسالة ملسو هيلع هللا ىلص،  أما اإلسالم فلم يعرف االضطهاد إال مدة ثالث عشرة سنة، 

والقرآن  إال  األعلى  بالرفيق  فما لحق  الدولة،  األمة وأسس  ورّبى  الدين  م 
ّ
الجهاد وعل قاد  الذي 

مكتوب محفوظ.

وهو الوصال األنكد بين كهنة الدين وطواغيت القيصرية  ثم عرج للحديث عن أصل البالء 

املستبدين. حدث هذا بعد أن تنصر قيصر الروم وضم الكنيسة إلى أحضان الدولة واصطنع األساقفة 

ليكونوا سندا للحكم ونتج عن ذلك مجموعة أمور، من أبرزها التجارة في الدين من قبل القساوسة 

الكنيسة، واضطهاد رجال العلم، فُحورب الطب وانتشرت الشعوذة، كما بث  والباباوات ورؤساء 

الرهبان في كتبهم أفكارا خاطئة في مجاالت متعددة كالتاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية  والفلك.

ونشبت املواجهة بين رجال العلم ورجال الدين، فقرر الفريق األول معاداة كل ما يتصل بالدين 

النصراني أوال والدين املطلق ثانيا، مما أنتج حضارة علمية عمالقة، لكنها جاهلة ال تعرف هللا. وورث 

العلمانيون من ذراري املسلمين تلك الحروب وتلك العداوة.

أما في الفصل األخير من الكتاب فيعود الكاتب ليتحدث عن ميالد القومية العربية بعد سقوط 

الدولة العثمانية وخيبة أمل العرب بخيانة إنجلترا وفرنسا وعدهما في أن تكون خالفة بديلة »للخالفة 

العثمانية« يترأسها شريف محترم من مكة املكرمة. 
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كما بين من جهة أخرى بأن االنتساب القومي للفرد والجماعة إلى أصل املولد والنشأة طبيعي ما 

لم ُيفسده التعصب والتكبر على الغير. لكن كيف يرقى اإلنسان إلى االنتساب إلى هللا عز وجل الذي 

يرفع صاحبه في الدنيا واآلخرة؟ 

ويختم بتذكير املسلمين العرب بأنهم ال يزالون املرشحين لقيادة ركب اإلسالم املتيقظ بحكم 

رحمهم بالنبي العربي وتمكنهم من لغة الوحي التي شرفوا بها.
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كتاب

“ اإلسالم وتحدي الماركسية اللينينية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

تب هذا الكتاب في سجن لعلو بالرباط، حيث كان اإلمام يق�سي عقوبة سجنية من سنتين 
ُ
ك

)1983-1985( جراء كتابته لـ«رسالة القرن امللكية في ميزان اإلسالم« التي يرد فيها على إحدى الخطب 

127 صفحة من  1987م، في  1985م، وصدرت طبعته األولى سنة  19 ماي  امللكية، انتهى منه يوم 

الحجم املتوسط، تجمعها 27 فقرة باإلضافة إلى تقديم وخاتمة.

يعالج كتاب »اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية« موقف اإلسالم من إيديولوجيات طارئة على 

 فكرية جديدة من املسلمين، هي النخبة املاركسية، 
ٌ
اقتنعت بها نخبة الثقافة اإلسالمية العربية، 

في سنوات السبعينيات والثمانينيات خصوصا، فحاول اإلمام أن يبرز موقف اإلسالم من املسألة 

ّوم رؤية النظرية املاركسية في التغيير.
َ
االجتماعية ومن العدل السيا�سي، وأن ُيق

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

حاور اإلمام في هذا الكتاب بهدوء وقوة الفكر املارك�سي نظرا وممارسة، وكان قد اطلع عليه في 

حيث عرض في  وحاجج املقتنعين به،  ق اطالعه في سجن لعلو،  وعمَّ مصادره األصلية من قبل، 

لياته ومرجعياته ومطالبه وغاياته. 
ُ
الكتاب النظرية املاركسية في التغيير على املنهاج اإلسالمي في ك

وناقش فيه مضامين وأدبيات هذا الفكر وأطروحاته بخصوص جملة من املفاهيم والقضايا، من 

قبيل الـِملكية والصراع الطبقي وعوامل الثورة والتغيير والعنف والدولة.
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بيد أن محاججته للماركسية لم تمنعه من االعتراف بنباهة كارل ماركس وانتباهه إلى أسباب 

الظلم ووجوب مقاومته، وإلى أهمية العدل في النهوض باألمم، ومركزية املسألة االجتماعية في حياة 

الفرد والدولة، يقول اإلمام: »في املسألة االجتماعية تكمن أسباب الزيغ واالنحراف، في وجود الفقر في 

جانب والغنى في جانب، في تركب الظلم السيا�سي على التفاوت الطبقي وتولد هذا من ذاك، وفي املسألة 

االجتماعية تكمن الغيوم املظلمة التي تلبد سماء النفوس والعقول، فتتعتم الطريق  وتتقتم«)1).

االجتماعي  بالشأن  لالهتمام  املسلم  العقل  إيقاظ  املسلمين قصد  إلى  نداء  اإلمام  كما وجه 

واالقتصادي الذي عليه مدار التغيير الحقيقي للمجتمعات، حيث »جعل هللا الحافز املادي دعامة 

من دعائم اإليمان، ال اكتمال لإليمان في نشوئه وحركته إال بها. في مقدمة خطوات اقتحام العقبة 

فك رقبة، وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة: أرأيت هذا الحنو على حالة 

م باليوم الشديد واملسغبة الشاغلة؟)2) مع حفظ الفرق بين اإلسالم  أرأيت التهمُّ املقهور والجائع؟ 

واملاركسية من خالل جواب عن سؤال: »أثوريون نحن أم إصالحيون؟ فأجاب قائال: ال إصالحية وال 

ثورية ألنهما ممارستان من غير وادينا«)3).

»هناك طبقية  حيث قال:  إذ انتقد أيضا الطبقية في بالد املسلمين،  مزدوج،  في الكتاب نقٌد 

صارخة قذرة عاتية في بالد املسلمين، وتجد كثيرين يصرخون ببراءة ساذجة سابحة في التجريد أو 

مبرزا  ليعرض التصور اإلسالمي في شموله ونسقيته،  بتبلد مقصود أن ال طبقية في اإلسالم!«)4)، 

مركزية مسألة العدل في اإلسالم. 

ف تهافت الفكرة املاركسية في ُبعديها اإللحادي واملثالي، وفي تبنيها للعنف أسلوبا  ِ
ّ
كما كشف املؤل

في إطار ما يسمى ب»رعب  في التغيير وما يلحقه من انتهاك لحقوق اإلنسان وكسر لجهاز الدولة، 

الدولة« أو »الرعب الثوري« القا�سي، ف»ترخص حياة اإلنسان، ويعم الخوف ويكون التجسس وباء 

اجتماعيا، يحاول كل من الناس أن يخفف عن نفسه بإثقال كاهل اآلخرين بالتهم املفتعلة أو املضخمة 

أو املخترعة. وأنه ملسلسل رهيب مسلسل العنف«)5)، من نتائجه العملية »اإلفناء االقتصادي لطبقة 

من املجتمع، ومع هذا اإلفناء إشاعة اإلرهاب، وهو وسيلة من وسائل اإلقناع كما نعلم، في شعوب 

االتحاد كلها، خاصة الشعوب املسلمة فيما وراء القوقاز والتركستان وصحاري الكرغيز«)6).

)1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية، ط1، 1987م، ص 8.

)2)  املصدر نفسه، ص 13-12.

)3)  املصدر نفسه، ص 123.

)4)  املصدر نفسه، ص 120.

)5)  املصدر نفسه، ص 99.

)6)  املصدر نفسه، ص 100.
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كتاب

ُســنــة اللــه

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

تبلغ صفحات كتاب »سنة هللا« ثالثمائة وأربعا وثالثين صفحة )334( من الحجم الكبير، قسمه 

اإلمام رحمه هللا إلى أربعة فصول موزعة إلى مباحث، بعد مقدمة من ثمان صفحات، وقد أنهى كتابته 

وتمت  1407ه،  ه صيف عام 
ّ
وكان قد كتب جل 1408ه،  الثامن من شوال سنة  ظهر يوم األربعاء 

طباعة الكتاب الطبعة األولى بمطبعة النجاح الجديدة، بالدار البيضاء، سنة 1426ه/2001م. ثم 

طبع طبعات أخرى.

وجاءت  محذوف،  لخبر  مبتدأ  وهو  اإلضافي(،  )املركب  تركيبية  الكتاب صياغة  عنوان  ِصيغ 

الّسنة باإلفراد في العنوان خالفا للكثيرين ممن كتبوا في املوضوع بصيغة الجمع: »السنن الكونية« 

أو »السنن اإللهية«.

َن 
َ
ْم ُسن

ُ
وقد وردت »السنة« بصيغة الجمع في القرآن الكريم، كما في سورة النساء مثال ﴿َوَيْهِدَيك

نة« بصيغة املفرد إلى اسم الجاللة في آيات  »السُّ بينما أضيفت   ،)26 )النساء  ْم﴾ 
ُ
ْبِلك

َ
ِمن ق ِذيَن 

َّ
ٱل

ِه 
َّ
ِت ٱلل

َّ
ِجَد ِلُسن

َ
ن ت

َ
 َول

ً
ْبِديال

َ
ِه ت

َّ
ِت ٱلل

َّ
ِجَد ِلُسن

َ
ن ت

َ
ل
َ
كثيرة من كتاب هللا تعالى، نذكر منها قوله عز وجل: ﴿ف

 ﴾
ً
ْبِديال

َ
ِه ت

َّ
ِة ٱلل ِجَد ِلُسنَّ

َ
ن ت

َ
ْبُل َول

َ
ْت ِمن ق

َ
ل
َ
ْد خ

َ
ِتي ق

َّ
ِه ٱل

َّ
 ٱلل

َ
ة ﴾ )فاطر 43(، وقوله تعالى: ﴿ُسنَّ

ً
ْحِويال

َ
ت

)الفتح 23).

وإذا أطلقت في الشرع فإنما يقصد  في اللغة يراد بها الطريقة والسيرة،  نة«  »السُّ وإذا أطلقت 

بها السنة النبوية، أي املصدر الثاني للتشريع بعد الكتاب، وإذا أريد بها غيرها قيدت، كقولنا: سنة 



أضواء على مكـتوبات اإلمام عبد السالم ياسين |  82

هللا، سنة الخلفاء الراشدين، سنة أبي بكر، سنة عمر. ويمكن تحديد مفهوم »سنة هللا« من خالل 

التعاريف املبثوثة في الكتاب، منها:

•  قانون إلهي ال يتخلف.

•  القانون اإللهي الضابط لحركة الفعل في الكون والتاريخ.

•  ترتيب النتائج على املقدمات، وترتيب املرحلة على املرحلة.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

صاغ املؤلف مجمل القضايا التي تتجلى فيها سنة هللا بعبارات واضحة ومركزة في ثنايا الكتاب، 

نذكر منها:

براء يفترسون الضعفاء.
ُ
•  الك

وق يغبنون أبناء السوق. •  دهاقنة السُّ

•  اإلمالء والفتح على العتاة في األرض.

•  التدافع بين الناس يفصل فيه إعداد القوة.

•  االستفادة من تجارب اآلخرين هو أخذ من سنة هللا التي يجريها على غيرنا فتحا عليهم.

•  التدرج واملطاولة والصبر في البناء.

•  بناء الجماعة الحاملة للدعوة ومنطلق البناء وعمليات النجاح واإلخفاق، واإلصابة واإلخطاء.

•  تنزل نصر هللا على الصادقين املجاهدين بأموالهم وأنفسهم في سبيل هللا.

•  ابتالء املؤمنين حتى يحصل لهم من مقامات الصبر واللجوء واالفتقار ما ال يحصل في الرخاء ثم 

﴾ )األنعام 34).
ْ
ُبوا ِ

ّ
ذ

ُ
ٰى َما ك

َ
 َعل

ْ
َصَبُروا

َ
ْبِلَك ف

َ
ن ق َبْت ُرُسٌل ّمِ ِ

ّ
ذ

ُ
ْد ك

َ
ق

َ
يأتي النصر، ﴿َول

•  تأثر التابع باملتبوع.

•  تأييد ُرسل هللا باملعجزة وأوليائه بالكرامة.

•  ارتباط التمكين باإليمان والعمل الصالح.
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وقد قسم اإلمام رحمه هللا كتاب »سنة هللا« إلى قسمين كبيرين:

أ- سنة هللا في اآلفاق: وهو ناموس األسباب الذي يجري على عموم الناس، آلته العقل والتجربة 

واالستفادة من جهود اآلخرين.

آلته القلب فتجري سنة هللا فيه حيث  وهو ما يخص فقه القلوب،  ب - سنة هللا في األنفس: 

يقسو القلب فيستحق صاحبه الُبعد واللعنة والهالك، أو يتجدد فيه اإليمان فينال االطمئنان 

والبركة والرحمة والنصر.

فاجتماع سنة هللا في اآلفاق وسنة هللا في األنفس تنتج سنة هللا في التاريخ اإلنساني، وقد بين 

املؤلف مقصوده من التطرق لهذا األمر حين قال: »وقصدنا من التعرض في هذا الكتاب لسنة هللا في 

تاريخنا إنما هو إحاطة املنهاج التربوي بالظالل واأللوان لتبرز أهمية التربية، فالتربية ثم التربية ثم 

التربية هي املطلب املحوري لألمة«)1).

ف رحمه هللا هي العامل الذاتي الذي يشكل مفتاح التغيير املؤسس على فقه  فالتربية عند املصّنِ

القلوب )سنة هللا في األنفس(، انطالقا من املعادلة القرآنية »إن هللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما 

بأنفسهم«، وهذا الذي تناول بيانه وتفصيله الفصل األول: القاسية قلوبهم.

وعقبات الطريق هي العامل املوضوعي الذي يحول دون التغيير املنشود، ويتعين خبره واستيعاب 

قضاياه وفهمه في سياق سنة التدافع التي هي جزء من سنة هللا في اآلفاق، وهذا هو موضوع الفصل 

الثاني: روح الجاهلية.

والفاعل في التغيير هو الصحوة اإلسالمية باعتبارها املرشح الوحيد للتغيير من حيث نيتها وآفاقها 

ورسالتها، وهو ما عالجه الفصل الثالث من الكتاب: الصحوة اإلسالمية.

وهو ما تناوله بتفصيل الفصل  وأفق التغيير املنشود هو األفق االستراتيجي لألمة ومتطلباته، 

الرابع: من الشكوى العاجزة إلى الوعود الناجزة.

وعلى غير عادته في مصنفاته األخرى، اعتمد اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا بشكل معتبر على 

منهج الوصف والسرد من خالل استدعاء نصوص كثيرة من عدة مصادر ومراجع إسالمية، ونصوص 

من أجل تقريب القارئ من مجموعة من الحقائق  وكتب أعجمية،  من العهد القديم والجديد، 

)1) عبد السالم ياسين، سنة هللا، مطبعة الخليج العربي، تطوان، ط 2، 2005، ص 47.
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مع اعتماد منهج  وأخرى تاريخية سطرها علماؤنا وعلقوا عليها،  وبلسانه،  »اآلخر«  تضمنتها كتب 

التحليل واملقارنة للمعطيات املذكورة في ضوء الفهم املنهاجي لقضايا األمة التاريخية واملستقبلية.

من املصنفات ذات األهمية البالغة في فهم الرؤية املنهاجية  »سنة هللا«  يعتبر كتاب  وبذلك، 

للواقع والتاريخ وتموجاتهما املختلفة، خاصة قضية اإليديولوجية الصهيونية وجنايتها على فلسطين 

وعلى البشرية.

وقد سعى فيه املؤلف جاهدا أن يوصل توجيهات عميقة لكل طالب للتغيير األنف�سي واآلفاقي، 

يمكن تلخيص أهمها في قوله رحمه هللا: »سنة هللا أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا 

ال إن أخلوا بالشرط الجهادي حاملين باملدد اإللهي الخارق  واآلخرة إن آمنوا وعملوا الصالحات، 

للعادة، وهو مدد ال يتنزل على القاعدين بل يخص به هللا من قام وشمر وتعب في بذل الجهد، وأعطى 

األسباب حقها«)1).

)1)  عبد السالم ياسين، سنة هللا، م. س، ص 9.
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كتاب

«Dialogue avec les élites 
occidentalisées»

َبة) َغرَّ )حوار مع النخب المـُ

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

هذا الكتيب هو في األصل محاضرة ألقاها األستاذ عبد السالم ياسين بدار الثقافة بمدينة الرباط 

تناول فيها توصيف الوضع العام في املغرب والبلدان اإلسالمية األخرى   ،1980 يونيو   27 بتاريخ 

خب الفكرية والعلمية والسياسية البديل الذي يراه مدخال إلى  باللغة الفرنسية، كما اقترح على النُّ

التغيير. ويعد هذا الحوار مبادرة تاريخية في مد جسور الحوار بين اإلسالميين وغيرهم، وتثبت مركزية 

الحوار مع اآلخر في فكر األستاذ، والتي ستتجلى بشكل أكبر في كتبه الحوارية التي صدرت في منتصف 

تسعينيات القرن املا�سي.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

فقد استهل قرن هجري جديد )القرن الخامس عشر( على وقع تقلبات متتالية في العالم اإلسالمي 

اه، الذي كان حليفا للواليات املتحدة، بل  وأولها الثورة اإلسالمية في إيران التي أطاحت بامللك الشَّ

وهي الثورة التي عدها األستاذ ياسين سلمية على اعتبار أن املتظاهرين كانوا  ها في املنطقة.  دَركيَّ

يواجهون الجهاز القمعي للشاه بصدورهم العارية. 

وبرهنت هذه الثورة ألتباع إيديولوجية العنف كوسيلة وحيدة لتحقيق دولة الحق واملساواة، أن 

الخيار الالعنفي أكثر فعالية، بل األداة الوحيدة لبلوغ هذه الغاية النبيلة. كما شكلت خطوة واسعة 

إلى األمام بالنسبة للمستضعفين في األرض قصد التخلص من نير مضطهديهم. 
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من جهة أخرى، شهدت بداية هذا القرن اجتياح الجيش السوفياتي لألرا�سي األفغانية، إذ لم 

في احتالل بلد َجار للدفاع عن حليفه الديكتاتور ضد شعبه. وهي  »األخ السوفياتي األكبر«  يتردد 

الهجمة التي زعزعت مواقع النخب املاركسية اللينينية وكشفت عن الوجه الحقيقي للرفيق التقدمي 

الحريص قبل كل �سيء على تدعيم وتوسيع إمبراطوريته بالحديد والنار. 

يخلص عبد السالم ياسين إلى فشل الخيارين املقترحين من الغرب املتغطرس  بهذا االعتبار، 

والنابعين أصال من مذهبية مادية عمياء ال تؤمن بغير شريعة الغاب: خيار التطور عبر صراع ال هوادة 

فيه بين الطبقات والتقدم نحو مجتمع املساواة املطلقة، وآخر يؤمن كلية بحداثة نفعانية تحكمها 

م واملعوِلم. وهي الخالصة التي تدفع إلى القول بحتمية طريق ثالثة يمكن عبرها بناء 
َ
َعول

ُ
قيم السوق املـ

مجتمع الالطبقية حسب املنهاج اإلسالمي: مجتمع أخوي تبنيه لحمة من الصادقين املجاهدين في 

سبيل هللا، ال في سبيل األوهام. بذا يدعو عبد السالم ياسين إلى البعث اإلسالمي الذي يجب أن يتم 

عبر تحرير الذات قبل تحرير االقتصاد والسياسة. ويتعلق األمر بخيار معروض على البشرية جمعاء 

باعتبار خضوعها لحضارة األشياء التي قد تم�سي بها سريعا إلى هوة االنتحار الكوني.

أخيرا يذكر األستاذ ياسين، في هذه املحاضرة، مستمعيه بالواقع املتأزم الذي تبدو معامله في األفق 

بة إلى إعادة النظر في  خب املغرَّ سواء في املغرب أو في بقية دول العالم. ويدعو الهيئات السياسية والنُّ

األطروحات املضمنة في املشروع املجتمعي الذي ما فتئ يعرضه بكل يقين، مشروع املجتمع األخوي 

الذي يقطع مع مذهب العنف الجائح. 

فقد حان الوقت في نظره للقطع مع طريقة تفكير وإحساس اآلخرين. قطيعة يجب أن تتم في سياق 

العودة إلى خالق الكون واستعادة الفطرة األصلية لإلنسان التي كاد أن يبددها العقل الغربي  املتأله.
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كتاب

“ حوار مع الفضالء الديمقراطيين ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

1993م خالل مرحلة الحصار واإلقامة  سنة  الديمقراطيين«  »حوار مع الفضالء  ِتب كتاب 
ُ
ك

الجبرية التي فرضت على اإلمام رحمه هللا طيلة عشر سنوات )من 1990 إلى 2000(، وصدر في طبعته 

األولى سنة 1994م عن مطبوعات األفق بالدار البيضاء، في 240 صفحة، موزعة على سبعة فصول، 

وما يقرب من مائة عنوان فرعي، باإلضافة إلى املقدمة والخاتمة.

 وهو عبارة عن نداء لحوار وطني بين الصادقين من العلماء واملفكرين والسياسيين، إسالميين 

وعلمانيين، من أجل التفاهم وتوضيح وجهات النظر وتقريب الرؤى فيما يخص القضايا املشتركة: 

والتي  الديموقراطية والتغيير والتعليم والتنمية وحقوق اإلنسان والشريعة اإلسالمية..الخ.  مثل 

تتطلب تعاونا مشتركا بين الجميع من غير إقصاء وال استحواذ.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

بهذا الكتاب افتتح اإلمام رحمه هللا سلسلة كتبه الحوارية، التي يلح فيها على ضرورة الحوار مع 

املخالفين، بما هو استراتيجية للتواصل وتقريب وجهات النظر مع جميع األطراف املهتمة باإلصالح 

والتغيير في املغرب، من مفكرين ومثقفين وسياسيين، وخاصة الفضالء منهم ممن يؤمنون بالحوار مع 

اآلخر، ويقبلون -بمستويات متفاوتة بينهم- باالختالف وضرورة تدبيره وتنظيمه. 
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وهي:  تأليفه،  من  صاحبه  ومقاصد  مضامينه  تتبين  السبعة،  فصوله  عناوين  خالل  ومن 

تعليـم  وتغيير،  تعبئة  والشورى،  الديمقراطية  للحوار،  أرضية  السيا�سي،  والصراع  اإلسالميون 

تنمية تفك رقابنا، حقوق اإلنسان. وهي نفسها القضايا املركزية ذات الشأن اإلشكالي في  يحـررنا، 

الحوار بين اإلسالميين والعلمانيين في الوطن العربي بأكمله. 

وفي الكتاب أكد اإلمام مقترح امليثاق اإلسالمي باعتباره أرضية لعمل توافقي تنسيقي، وأساس 

لكتلة تاريخية كفيلة بإنجاز التغيير املجتمعي السلمي في املغرب. 

وقد أعلن فيه بأنه يبشر بدعوة سلمية مجددة في الوسائل والغايات، تتعاون مع جميع األطراف 

وال تلغي أحدا، حيث قال: »ذلك أننا لنا دعوة نريد أن نبلغها للعاملين. وهي دعوة رفق ال عنف، وصدق 

وأفضل مناخ لتبليغ رسالتنا هو السالم في العالم  واختيار ال إكراه.  وترغيب ال ترهيب،  ال نفاق، 

والتواصل والتعارف والرحمة »)1)، متسائال في الوقت نفسه: »على أية أرضية نحط الرحال لنلتقي؟ 

ثم على أي بساط نجلس؟«)2) مع املثقفين بأصنافهم، العضويين املناضلين بإخالص عن الحريات 

العامة والخاصة وعن حقوق اإلنسان، املسلمين منهم إسالما موروثا، والالئكيين الالدينيين الذين 

يقصون الدين وَيفصلونه عن الحياة العامة والشأن العام، تقليدا لالئكية مستوردة.

األرضية التي يقترحها اإلمام رحمه هللا هي مرجعية اإلسالم الذي ينضوي تحته وينتمي إليه 

الجميع، وال يدعي أحد أنه وحده يمثله أو يحتكره أو يعرف تأويله بمفرده. أي جماع كليات الدين 

اإلسالمي ومطالبه الكبرى التي ال تختلف فيها القلوب السليمة والعقول القويمة، من قبيل: العدل 

والرحمة واإلحسان والحرية والكرامة والرفق والعلم...الخ، باإلضافة إلى أنه داخل املؤسسات الحزبية 

والثقافية الالئيكية أفراد مؤمنون وذوو مروءات مناضلون صادقون هم ملح تلك التنظيمات، 

ومعهم يكون الحوار أكثر فائدة وجدوى.

فحتى الالئيكي املتشدد في الئيكيته الرافض  بل إن اإلمام لم يغلق باب الحوار في وجه أحد، 

للدين، له معه حوار فيما هو مشترك ونافع في إنجاز مهام التنمية والتغيير والبناء، إذ يقول: »اآلخرون 

حيث الحوار مفتوح  ما في الييكيتهم شبهة وال لنا عن حوارهم غنى«)3)،  هم الالييكيون األقحاح، 

ومتاح للجميع، وليس منة من أحد على أحد. شرطه األوحد أن يكون على مرأى الشعب وبموافقته 

على  مخرجاته.

)1) عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 217.

)2)  املصدر نفسه، ص 32.

)3)  املصدر نفسه، ص 37.
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وقد أجمل املقصد من الكتاب في عرض املشروع املجتمعي اإلسالمي للنقاش، حيث قال: »إن 

هذه الصفحات، وإن جاءت تحت عنوان حواري موّجه لفئة من الناس، قصدها األول والثاني عرض 

القضية اإلسالمية ومشروع املجتمع املسلم على جمهور املسلمين الذين ُيساوم على َوالئهم متنصلون 

نا َزَهادّيا رهبانيا  من الدين الييكيون مغربون، وآخرون الّدين عندهم تطرف وإرهاب إال أن يكون تديُّ

يقبع في ركن املسجد لُيسبح ويحوقل ما شاءت له استقالته بين يدي الفضالء الديمقراطيين الخبراء 

بشؤون الدنيا، القادرين عليها، املتحزبين يمينا ويسارا ووسطا في جغرافية الحياة. وللمسجد وأهل 

املسجد مهمة التكفل بتكفين األموات«)1).

)1)  عبد السالم ياسين، حوار مع الفضالء الديموقراطيين، م. س، ص 6.
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كـتــاب

“ الشورى والديمقراطية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

بع كتاب »الشورى والديمقراطية« أول مرة سنة 1416ه/1996م، عن مطبوعات األفق بالدار 
ُ
ط

تب فيها-، في 372 صفحة من الحجم املتوسط، موزعة على خمسة 
ُ
البيضاء -في نفس السنة التي ك

لإلنسان  األرصدة التاريخية-  واالستجابة-  النداء  املساق الديموقراطي-  )سياق الشورى-  فصول 

مساق(، باإلضافة إلى املقدمة والخاتمة.

ويختزل عنوان »الشورى والديمقراطية« إشكاالت كثيرة تتعلق بمواقف اإلسالميين من مفاهيم 

لط واملجتمع املدني والحريات العامة  الديموقراطية والالئيكية واملواطنة ودولة القانون وفصل السُّ

سة.  والخاصة وحقوق اإلنسان، وعرضها على التصور اإلسالمي املستمد من مصادره املؤّسِ

وقد صرح املؤلف في مقدمته بالغرض من تأليفه قائال: »في هذا الكتاب نتحدث عن املذهبية 

ونحاِور  سِمع الناس، 
ُ
ذلك لن الالت.  وعن تحديد املصطلحات والكلمات واملفاهيم والدَّ واملبادئ، 

الناس، من شاء من الناس«)6). واعتبارا ملا سبق فقد اُعتبر الكتاب متمما وموضحا ملضامين كتاب 

»حوار مع الفضالء الديموقراطيين« الذي صدر قبله بسنتين، والذي أثار نقاشا كبيرا بين املثقفين، 

ومفصال في قضية شائكة من قضايا هذا الحوار، وهي قضية الديمقراطية وعالقتها بالشورى.

)6)  عبد السالم ياسين، الشورى والديموقراطية، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 5.
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ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

في الفصل األول تناول الكاتب السياق اإليماني للشورى، من إيمان باهلل واليوم اآلخر واالستجابة 

لندائه واتباع رسوله صلى هللا عليه ويسلم، ومن صالة وزكاة وانتصار على البغي، وغيرها من القيم 

املؤسسة للتصور اإلسالمي.

من قومية  عرض املساق الديمقراطي وخصائصه الجوهرية والتاريخية،  وفي الفصل الثاني: 

ل مالحظاته الجوهرية على  وعقد اجتماعي ومجتمع مدني ومواطنة ودستور وقوانين وحريات...وسجَّ

فلسفة الديموقراطية التي ال تجيب عن أسئلة املعنى من الحياة واملوت والوجود واملصير.

اإللهي واستجابة اإلنسان املؤمن بالتصديق والطاعة  وفي الفصل الثالث تحدث عن النداء 

واالتباع، في مقابل إعراض الكافرين واملنافقين وصدهم عن سبيل هللا، ِكبرا أو تعنتا أو إلحادا..

 لحقيقة الديمقراطية في التطبيقات الغربية 
َ
 التاريخية

َ
وساءل اإلمام، في الفصل الرابع، األرصدة

املعاصرة، وعيوبها هناك وهنا عندما يتبنى املسلمون خطاب الديموقراطية ويتشوفون إليها بوصفها 

يف وتهلكها آفة الوراثة.  آلية إلنجاز التغيير املرجو في بلدانهم التي يحكمها السَّ

أما الفصل الخامس واألخير، فقد خصصه ملساق اإلنسان الديمقراطي الليبرالي الذي ال تهمه 

سوى الدنيا، في مقابل املؤمن القائم هلل الشاهد بالقسط الذي تعمه الشورى بوصفها عبادة من 

يمارسونها وقد تحققت فيهم شروطها اإليمانية  يمارسها املؤمنون بسياقها ال خارجه،  العبادات، 

اجتهدت اإلنسانية في إنشائها  »ديمقراطية«  والعاطفية الجامعة، وال ضير آنذاك أن تأخذ بآليات 

دنا بشكل من أشكال  »هللا عز وجل ما تعبَّ ذلك أن  وتطويرها وإعمالها في تدبير شؤونها العامة، 

الشورى، وال ألزمنا بتشكيل حياتنا لتطابق حياة جيل غير جيلنا«)1).

في جميع فقرات الكتاب تجد اإلمام رحمه هللا ُمعوال على الحوار واالحتكام إلى العقل للتواصل 

ماركسية كانت أو  والتفاهم مع النخب املثقفة التي تبنت مفاهيم واختارت شعارات مستوردة؛ 

ليبرالية، وأقصت كل ما يتعلق باإلسالم وشعاراته ومفاهيمه، مبينا مواطن االلتقاء وأسس البناء، 

ومن غير  بوضوح الواثق بالحل املشترك،  في آن واحد،  ومنتقدا آفات كل من التغريب واإلقصاء 

أبنائنا وبناتنا الذين  لعُقوِل  َساِوّيِ 
ْ
ِمن الواِقع املأ نهُرُب   

َ
»ال حيث يقول:  للطرف اآلخر،  استجداء 

 وهميا نعبر عليه ويعبرون 
ً
وُه فجِهلوا. وال نلَعُب بالكلمات لُنلِقَي ِجسرا

ُ
ل ّربوا، وُجّهِ

َ
ّرِبوا عن ديِنهم فتغ

ُ
غ

لُنالِطف  جاِل  الّسِ  
َ
ة

َ
غ

ُ
بمقت�سى آداب العقالنية ل لنلتقي على أرضية »عقالنية« مشتَركة، وال نطرُح 

ف.
َ
ستلط

ُ
حتى ن

)1)  عبد السالم ياسين، الشورى والديموقراطية، م. س، ص 258.
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لطة املتمسلمة باإلسالم الرسمي،  »إن الخروج من سراديب التعتيم »الثقافي«، ومن شعوذة السُّ

ومن جحور التعاطف والتآلف والتحالف في الظالم بين املَعّتمين واملشعوذين، يقت�سي منا الوضوح 

من  ونا 
ّ
وخل الرسمية،  فة  املزيَّ الديمقراطية  هامة  نعة حول 

َ
املصط الهالة  من  ونا 

ُّ
ل
َ
خ والتوضيح. 

أحالم الديمقراطيين املخلصين لصريح الديمقراطية، ذلك الصريِح املليِح في عين ُعشاقه، املرغوَب 

املطلوب، املمتِنع بعُد في بالدنا.

ونتأمْل  الصدق على الشورى والديمقراطية،   
َ
في صفحات هذا الكتاب أسئلة وتعالوا نطرْح 

ها حّقها وال نستهيُن بمزاياها. تعالوا 
ُ
ِمط

ْ
 الديمقراطية: ال نغ

ْ
نصف

ُ
ونحتكْم إلى العقل املنصف. تعالوا ن

أن يتبناها  هما أشبُه  أيُّ املمتِنعة أيضا في بالدنا.  في حقيقة الشورى املطلوبة املرغوبة أيضا،  ْر 
ُ
ننظ

املسلمون واملسلمات في هذا البلد، وأيهما أجدر أن يتعّبأ لها وبها املسلمون واملسلمات«)1). 

ونا، وتعالوا نحتكم إلى العقل املنصف« يعرج في الكتاب على التقاءات الشورى 
ُّ
بمنهجية »خل

مبرزا مآخذه الجوهرية على املفهوم والفلسفة وخطاب دعاة  مع الديموقراطية وافتراقاتها معها، 

الديموقراطية باملوازاة مع إبرازه ملزايا اآللية الديموقراطية والفضالء الديموقراطيين.

وختم اإلمام الكتاب بدعوة جميع الفضالء األحرار إلى مائدة املشترك األخالقي الجامع الذي يلتقي 

فيه الجميع، إخوة في الدين وفي اإلنسانية، حيث قال: »تعالوا إلى كلمة سواء. تعاَل، ال تكن العاجَز 

! تعال، فإن الالييكية إن كانت حررت أوربا من ربقة الكنيسة وتوجت 
َ
التابَع. تعال، ال تكن اإلّمعة

اها دون أن نستحضَر 
َ
فإنها إن استوردن ومناهضة الظلم،  بمعايير اإلباء   

ً
 مجيدا

ً
ثورتها نضاال حّرا

تاريخها، وما دفعته من خرافة كنسية كهنوتية تضع على الرؤوس امللكية تيجان الخلود، وما عنته 

وتعنيه من تحرر النصارى األوربيين، ودون أن نميز بين دين تحتكره كنيسة ودين ال كنيسة فيه وال 

دِة. تعال، فإن لك حياة واحدة، وأمامك مستقبل مؤكد واحد هو حفرتك  ِ
ّ
كهنوت، لكنا كالِقرَدة املقل

بعد املوت. وما ينبئك بما بعد املوت إال القرآن وكلمة هللا املوحى بها إلى رسول هللا. رسوِل هللا إليك 
وإلّي وإلينا«.)2)

)1)  عبد السالم ياسين، الشورى والديموقراطية، م. س، ص 7-6.

)2)  املصدر نفسه، ص 159.
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كتاب

“ حوار الماضي والمستقبل ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

عن  1997م،  سنة  األولى  طبعته  في  وصدر  1996م،  سنة  واملستقبل«  املا�سي  »حوار  تب 
ُ
ك

348 صفحة من  في مجموع  ويتوزع الكتاب على تسعة فصول،  مطبوعات األفق بالدار البيضاء، 

الحجم املتوسط، مع مقدمة ومدخل وخاتمة.

يعالج كتاب »حوار املا�سي واملستقبل«، مسألة ما�سي األحزاب السياسية وحاضرها واملستقبل 

ليات املشروع املجتمعي اإلسالمي على مستقبل املغرب واألمة اإلسالمية 
ُ
ليطرح ك الذي تنشده، 

ويستأنف  مستحضرا أهمية املشروع اإلسالمي ومختلف اإلكراهات التي تعيق تطبيقه.  والعالم، 

الحوار مع النخبة العلمية والفكرية باملغرب في مجمل القضايا ذات االهتمام املشترك، حوارا ابتدأه 

من ثمانينيات القرن املا�سي حينما ألقى محاضرته املشتهرة باللغة الفرنسية في دار الثقافة في الرباط 

تحت عنوان »حوار مع النخبة املغربة«.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

يفصل الكتاب القول في مسألة ما�سي األحزاب السياسية املغربية وحاضرها اليوم واملستقبل 

املنشود، وقد بين في مقدمته الغرض من تأليفه، فقال: »يطرح هذا الكتاب، إن شاء هللا، سؤال 

وإلى أي مستقبل يؤهلها  من أْيَن جاءت،   
َ

املستقبل اإلسالمي على حاضر األحزاب الوطنية لُيعَرف

طريقهم  بْت 
َّ
إيمان-أو تنك -وكانوا أهَل  كهم 

َ
ما�سي جهاد رواد الحركة الوطنية إن هي سلكت مسل
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وتخاذلت عن نصرة اإلسالم. سؤال لكيال َيطِوَي عن الشعب الغشاشون ما في ملفات التاريخ القريب 

، منتِصَب 
ً
 َزَبٍد يطفو اليوَم على سطح األحداث، واثقا بنفسه، جّرِيئا متزّعما

َ
من حقائَق تكشف َزْيف

القامة في الساحة العامة، يزعم أنه وريث الكفاح الوطني، وأنه الذكي وغيُره بالدة، وأنه الوفي وغيُره 

وأنه  وغيُره التزمت واالنغالق،   
ُ
وأنه االنفتاح والحرية وأنه النور واإلسالميون الظالم،  الخائنون، 

الفكري،  وغيره الخواء  وجماهيرية طْرحه،  وقوة تركيبه،  نظرته،  املستقبل املشرق الواعد بصفاء 

واالرتجال، والعجز، والجهُل بآلياِت الحركة العاملية«)1). 

وقد تتبع الكاتب بالتحليل والنقد جملة من القضايا املعرفية واألخالقية والثقافية والسياسية، 

مثل قضية االستقالل السيا�سي املزيف، وقضية العنف الدموي الذي تفجر بعيد االستقالل بين 

الدولة واملناضلين السياسيين، وقضية الذات الوطنية املبعثرة التي تشتت والؤها بين أمجاد قومية 

وبين هذا وذاك نجد أشخاصا احتواهم النظام املخزني لكفاءتهم،  وتغريب منفصل عن الذات، 

َدَموا أنفَسُهم له على فضلهم وإخالصهم. 
ْ
وآخرين الذوا به وأخ

ثم عرج على بعض القضايا الفلسفية واملعرفية الشائكة مثل العقل والعقالنية والالئيكية 

وغيرها. ليتساءل في صميم القضايا الفكرية والتربوية، عن األسئلة الوجودية واألخالقية املصيرية 

املشتركة، منها: »كيف، وِلم، وفي أي اتجاه، وبأية آليات فكرية ودينامية سياسية اجتماعية انتقل 

جيل مخضرٌم كان على مذهب من اتخذوا ألعمالهم الجهادية شعار »اإليمان، واإليمان وحدُه« إلى 

زندقة مفلسفة، وزيغ سيا�سي، وإلحاد َسافر؟«)2).

ويبين بوضوح أصالة القول اإلسالمي في امليدان، ويدفع شبهة الطروء على الساحة التي ادعت 

عمرانها نخبة تنكرت بعقالنيتها ملاضيها املؤمن، ومحذرا من التنكر لجهود الحركة الوطنية املسلمة 

والتحول عن املسار الذي رسمته قوى املقاومة والتحرير لطبيعة االستقالل الذي كانت تجاهد من 

أجله دون أن يكتمل، فسماه محمد بن عبد الكريم الخطابي ب»االحتقالل«، وهو عنوان الفصل 

األخير من الكتاب.

)1)  عبد السالم ياسين، حوار املا�سي واملستقبل، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 4، 2018م، ص 5.

)2)  املصدر نفسه، ص 9.
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كتاب

“ حوار مع صديق أمازيغي ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب  

يقع كتاب »حوار مع صديق أمازيغي« في 300 صفحة من الحجم املتوسط، وقد صدرت طبعته 

األولى سنة: 1417هـ/1997م عن مطبوعات األفق بالدار البيضاء، ويضم تقديما وجزأين من الحوار 

وخاتمة. ويحتوي الجزء األول من الحوار أربعة فصول، بينما يشتمل الجزء الثاني على ثالثة فصول.

 وقد أشار األستاذ ياسين في تقديم الكتاب إلى أنه حوار بين زميلين، هما املؤلف واألستاذ محمد 

شفيق، أحد كبار منظري الحركة األمازيغية، اللذان جمعتهما املهنة والصداقة طيلة أربعين سنة، 

وطبع شخصيتهما الجّد والتفاهم، فكان النقاش في عنفوان الشباب حول جّديات الحياة، وتجّدد 

النقاش في مشيبهما حول قضّية أهم وأكبر هي موضوع الكتاب.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

ضم الجزء األول من الكتاب رسالة من األستاذ محمد شفيق إلى األستاذ عبد السالم ياسين، 

والتي رحب فيها بدعوة األستاذ عبد السالم ياسين للحوار، وعبر عن انتصاره لدعوته إلى مدافعة 

الظلم ومحاربة أوجه الفساد. كما حّدثه فيها عن شخصّيته التي خبرها عن كثب؛ والتي تميزت بالغيرة 

على الدين، وحمل هّم األمة، والتألم ملا آلت إليه أحوالها بسبب ظلم حكامها، وخذالن أهل الحّل 

ه مّتفق معه، إال أن ما يخالفه فيه 
ّ
والعقد فيها لحق األمة في العدل والعيش الكريم، وهو في هذا كل

هو نبذ العقل الذي عظمه القرآن، وأنعم به هللا على اإلنسان. يعّرف األستاذ محمد شفيق بنفسه 

أمازيغيا يعتّز بِعرقه كما يعتّز العربي بعروبته، مسلم عجمي، أجداده هم من ناصروا اإلسالم وآووه 
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ِخذت كذلك أهلكت  ونشروه، وهم ليسوا ضد الّدين والعربية، لكن العروبة ليست دينا، وأنها ملا اتُّ

الحرث والنسل. ثم قدم لألستاذ عبد السالم ياسين نصيحة في خاتمة رسالته بأن ال ينهج نهج انتحال 

النسب النبوي الشريف ألغراض سياسية الذي أزرى بمن سلك هذا املسلك من قبل بطرق ملتوية 

ونّيات غير سوية. 

وقد كان جواب األستاذ عبد السالم ياسين في رسالة يشكر فيها صاحبه شفيق على أن كان األول 

ثم  الذين لّبوا الدعوة للحوار كما يحمد هللا له أن ظل وفّيا لدينه وإيمانه.  والوحيد من الفضالء 

ره بالروابط الحميمّية التي جمعت بينهما في الشباب والتي هّيأ هللا لها أسباب التجّدد في املشيب. 
ّ
يذك

قة بين الديمقراطيين 
ّ
مة، أكد فيها على ضرورة الحوار الستعادة الث

ّ
ثم يقدم جوابه في مالحظات مرق

ومن ينشدون العدل لألمة، منبها إلى أن ازدواجية انتماء األمة إلى العروبة والِعرق األمازيغي ليس فيها 

ن التعّصب والحمّية الجاهلية، ألن القضّية اإلسالمية قضية 
َ
من ضير إال أن تتلّوث بسموم الكفر ونت

إنسانية تتجاوز هذه الحدود الجغرافية والِعرقية.

 أما اللغة العربية فهي لغة وحي، ولها األفضلية على كل اللغات واللهجات بما هي لغة القرآن. 

والكلمة الطّيبة »ال إله إال هللا« هي كلمة عربية قرآنية نبوية تجمعنا عربا وأمازيغا في خندق واحد ضد 

ر إلينا عبرها الطوام واأللغام سّما في دسم  مرَّ
ُ
من أرادوا أن يفّرقونا ِليُسودوا، ضد لوثة اإِلفرنج التي ت

الفكر املترجم والتعليم غير األفقي، وغير املعّمم.

في جواب األستاذ  الثاني من الحوار إلى التعليق على بعض ما جاء  ثم يعمد األستاذ في الجزء   

محمد شفيق، مستعرضا نبذة من تاريخ املغرب األمازيغي، مذكرا بأفاضل األمازيغ األمجاد أمثال 

سيدي الحسن اليو�سي وسيدي محمد بن عبد الكريم الخطابي وسيدي املختار السو�سي. ولم يغفل 

والذي تجلى سابقا في الظهير البربري والسياسة االستعمارية املفّرقة  الحوار خطر تمزيق املغرب، 

التي قام األمازيغيون ضّدها ملا علموا من خبثها الثعلبي القا�سي بأن ُيحكم البربر بالعرف البربري ال 

بالشريعة اإلسالمية، ليفرقوا املغاربة املسلمين أّمتين يحكمهما قانونان. 

من خالل ما سبق، ال يدعو األستاذ عبد السالم ياسين إلى الوحدة اللغوية والثقافية القسرية، 

كما يريد البعض أن يقول، وإنما يدعو إلى التوحيد، وأن يكون املنطلق من أرضية إسالمية قائال: »ال 

يضر تعدد اللغات واللهجات أمة إن كان ما يوحدها في اعتقاد الناس وفكرهم مشروع حياتهم أسمى 

وأشرف وأعز من الهوية الخاصة«)1).

وفي األخير يختم األستاذ عبد السالم ياسين كتابه بالتذكير بلقاء هللا وباآلخرة؛ وأن الخطر الذي 

يتهدد املسلم بحّق هو مصيره عند هللا تعالى.

)1)  عبد السالم ياسين، حوار مع صديق أمازيغي، دار لبنان للطباعة والنشر، بيروت، ط 2، 2018م، ص 220.
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كتاب

“ اإلسالم أو الطوفان ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

174 صفحة، وهي رسالة  في   2000 في طبعتها الثانية سنة  تقع رسالة »اإلسالم أو الطوفان«)1) 

إلى ملك املغرب الراحل الحسن الثاني   1974 نصيحة كتبها اإلمام رحمه هللا بمراكش صيف سنة 

وقد حرص اإلمام على توزيعها على النخبة العلمية  طبعت أول مرة بطريقة يدوية،  رحمه هللا، 

والسياسية قبل أن تصل للملك نسخته منها، وبسببها اعُتقل رحمه هللا يوم األربعاء فاتح رمضان 

1394ه/18 شتنبر 1974م، وق�سى ثالث سنوات ونصف دون محاكمة، زج به في جزء منها في مشفى 

املجانين الذي ق�سى فيه سنتين. 

وساعده في رقنها وتوزيعها رفيقاه األستاذان محمد العلوي وأحمد املالخ رحمهما هللا، فاعتقال 

بدورهما وأمضيا خمسة عشر شهرا في سجن درب موالي الشريف ال�سيء السمعة بالدار البيضاء.

وانطلق اإلمام في رسالته هاته من معاصرته لفترة االحتالل الفرن�سي وخبرته باإلدارة املغربية 

عن احتكاك وتجربة ومسؤولية، واطالعه على دواليب الفساد البيروقراطي والسيا�سي واالقتصادي 

واالجتماعي واألخالقي الذي كان يعشش في إدارات السلطة ومؤسسات املجتمع، والحظ كيف أقر 

نظام الحسن الثاني ما نتج عن نظام الحماية من إذالل للشعب وتحويل اإلسالم إلى فولكلور. 

)1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، ط2، 1420ه/2000م.
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كما جايل فتنة  وتملق النخبة،  الصوفية،  وانزواء  وسكوت العلماء،  فغاظه تمادي الحكام، 

الصراع على الحكم وعايش تطور التنظيمات السياسية اليسارية واإلسالمية، وتتبع تفاصيل أحداث 

االنقالَبْين. إذ نجا امللك من محاولتين انقالبيتين دبرهما له أصدقاؤه ومقربوه. وفي هذا السياق كتب 

رسالته للملك لتكون نصيحة بليغة وشهادة بالقسط، ودرة فريدة جسدت موقف العلماء القائمين 

إزاء الحكام املتجبرين.

االجتماعي  الطوفان  أو  وفعال،  قوال  اإلسالم  إلى  والرجوع  التوبة  بين  امللَك  الكاتُب  ر  يَّ
َ
خ وقد 

واالقتصادي إن هو رفض وتمادى في غيه. فهو ال يريد بامللك شرا، وال يقبل أن يضع يده في يد غادر أو 

خائن، وإنما دعاه ليعتبر من تلك األحداث الخطيرة، وينهض من غفلته للقيام بواجبه.

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

وابتدأت بتعريف  جاءت الرسالة عمال بفريضة النصيحة في القرآن الكريم والسنة النبوية، 

ا ابن فالٍح بربري، عاش مثل غالبية املغاربة في القلة والحرمان بعيدا  املرِسل بنفسه، بكونه إدريسيًّ

عن السلطان، قبل أن يصير أستاذا ومديرا ومفتشا وخبيرا في التربية والتعليم، ثم حصلت له يقظة 

قلبية أنهضته لطلب معرفة هللا، فشرع يبحث ويستق�سي إلى أن تداركته عناية هللا فالتقى شيخه 

الناصح سيدي الحاج العباس رحمه هللا، فُولد والدته الثانية، واستيقظ من نومته ليقرأ القرآن 

كيان  جعلته يستكشف املنهاج النبوي لتغيير اإلنسان وبناء  والنبوة قراءة جديدة بقلب جديد، 

األمة  املستخلفة.

ال رهبة  وبين الشجاعة والرفق في قول الحق،  جمعت الرسالة بين القوة واللين في الخطاب، 

 وتحذيٌر صادٌق، تعلن املحبة آلل البيت وامللك منتسب إليهم، 
ٌ
 صريحة

ٌ
فيها وال رغبة، بل هي نصيحة

وتعلن الجهر بالحق في وجه سلطان جائر، وامللك هو املتهم، إذ »املحبة التي ال تنصح والرفق الذي 

حفة بعرض التصور البديل  ّوِجت هذه الرسالة التُّ
ُ
وت ال يغرك بحلم هللا عليك خداع ممقوت«)1)، 

والنموذج الناجح، ملعالجة مسار الفساد واالستبداد في البالد.

فقد ميز اإلمام بين الحكام الصالحين والحكام الفاسدين في تاريخ املسلمين، وذكر نماذج من 

كل فريق، ف»من األمراء على مر العصور صالحون متهجدون عابدون ذاكرون« أمثال عمر بن عبد 

العزيز ويوسف بن تاشفين وصالح الدين األيوبي… ومنهم غير ذلك؛ فاسدون مفسدون وما أكثرهم 

في ماضينا وحاضرنا.

)1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، م. س، ص 52.
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تدعوه إلى التوبة،  ظالٍم،  فهي تقصد كل حاكٍم  وإن كانت الرسالة موجهة إلى امللك أصالة، 

وإن كان امللك الحسن الثاني  وإرجاع أمر األمة إليها.  وإبعاد بطانة السوء،  ورد املظالم إلى أهلها، 

ب في الرسالة، فألنه هو املسؤول عن تردي األوضاع التي يعيشها املغرب في اللحظة التي 
َ
هو املخاط

انطلقت فيها كثير من الدول الشبيهة نحو التحرر السيا�سي والتنمية االقتصادية والتفوق التكنولوجي 

والعسكري، فالكاتب الناصح يستحضر أسباب الفتنة التي تعيشها األمة ويشخصها في أزمة الُحكم 

الوراثي وأزمة الذمم الخانعة، ويقترح أنجع مداخل اإلصالح السلمي والجذري لحل هاتين األزمتين.

وأن  »رأس الفتنة الحسن«)1)،  فبالنظر الفاحص للوضع السيا�سي واالجتماعي تبين لإلمام أن 

األمل األقرب لإلصالح الجذري هو نفسه »الحسن إن نهض وتاب ونشد الرجولة«، أما إذا كان مغلوبا 

على أمره سادرا في شهواته ال رأي له وال حكم، فال معول عليه إلنقاذ البالد وتجنب الطوفان. 

وهنا ال بد أن نذكر بأن اإلمام كان يرفض اإليديولوجية االنقالبية املدمرة مع رفضه باملقابل 

دين االنقياد والطاعة املطلقة للحاكم. بالرغم من أن االنقالبية آنذاك كانت ميزة العصر، والخنوع 

للحاكم هو دين الناس.

ساءلت الرسالة مشروعية الحكم الوراثي في اإلسالم، واعتبرتها مشروعية مبتَدعة في الدين، وفتنة 

نشأت في اإلسالم »سماها الديدان ملكية وراثية أو خالفة«، وهي ليست »مشروعية استحقاق«. كما 

بينت غش امللك للشعب باحتواشه للمال وانفراده بالسلطة وتمكينه لحاشية مفسدة تستضعف 

املغاربة وتستعبدهم، وهم يعيشون في اإلمالق والحرمان والخوف، لهذا كان اإلمام صريحا ملا قال: 

ُحرمات هللا وغششتنا  وهتكَت  أموال املسلمين بغير حق،  وأقاربَك  »وإنك يا هذا أكلَت وحاشيتَك 
بدعواك، وتألهَت واستعبدَت الناس. فبأي صحيفة تلقى ربك يوم حسابك؟«)2)

إلى التوبة  امللَك  دعا اإلماُم  مترفٍة،  أمام هذا الفساد في رأس هرم السلطة وما حولها من فئٍة 

القصور الفخمة والنفخ  والكف عن التغني بأمجاد األسالف وبناء  ليقتدي به الشعب املسلم، 

في  األلقاب.

 وبالرغم من أن الرسالة كانت موجهة إلى امللك فإنها خاطبت العلماء، حيث خصصت لهم نداء 

حارا وقويا في آخرها، ألنهم من شركائه وأعوانه، سواء بتزيينهم ألفعاله الشنيعة أو بسكوتهم عنها، 

رتهم الرسالة باملسؤولية امللقاة على 
َّ
لذلك ذك إال بصالح أمرائها وعلمائها.  وألن صالح األمة ال يتمُّ 

)1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، م. س، ص 126.

)2)  املصدر نفسه، ص 49.
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وا وطرحوا كبرياء العلم، وتقدموا األمة 
َّ
حدوا وتزك عاتقهم وباألمانة التي اختصوا بتبليغها إن هم اتَّ

فجمعوا شملها وأعادوا بناء كيانها املمزَّق.

دائما وال  »كان العلماء  العلم بمكانتهم في اإلسالم وشرف مهمتهم، حيث  أهَل  ر اإلماُم 
َّ
فقد ذك

باللوم  »ديدان القراء«  كما توجه إلى طائفة منهم  يزالون في أغلبهم رجاال يخشون هللا ويتقونه«، 

والعتاب، على تضييعهم واجب النصيحة واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وتخليهم عن مسؤوليتهم 

الكبرى في الدعوة إلى هللا وحمل هم األمة املسلمة، منشغلين بجمع املال والتنافس في الدنيا، ومن 

هؤالء »الديدان جلساء امللك حين يختلي لسمره، ومنهم وجوه تمثل على مسرح الحياة العامة رجَس 

املنافقين وكذَب الدجالين. وفي صحبة هؤالء يتعلم امللك كيف يتخذ اإلسالم ذريعة لكسب ثقة األمة 

بعد أن ذابت وذهبت أدراج الرياح. إنهم يزينون للملك شهواته ويتسابقون لتبرير تحركاته، بل يفتون 

د اإلسالم وهم وهللا َيكذبون ويعلمون أنهم َيكذبون«)1). الفتاوى أن الحسن مجّدِ

بعد هذا البيان والبالغ، اقترح اإلمام حال سلميا وجذريا بديال يجنب البالد فتن العنف والظلم 

واالضطراب، وبعيدا عن لغة املؤامرة والثورات االنقالبية العنيفة والنفاق السيا�سي، الحل هو املنهاج 

النبوي مختصرا في عشر خصال هي »الصحبة والجماعة وهي خصلة واحدة. ثم الذكر ثم الصدق. 

وسبع مبادئ تطبيقية هي: البذل، والعلم، والعمل، والسمت، والتؤدة، واالقتصاد، والجهاد«)2)، وقد 

مهات الكتب )املنهاج 
ُ
لخصتها الرسالة مقارنة بما ورد في كتاب اإلسالم غدا، وما سيفصل أكثر في أ

النبوي، نظرات في الفقه والتاريخ، اإلحسان، التنوير، العدل(.

وعرضت الرسالة أمام امللك نماذج من رجاالت اإلسالم الذين تربوا على أيدي عارفين باهلل، 

صلحين، أمثال: أحمد بن عرفان الشهيد في الهند، واملهدي في 
ُ
وقدموا نماذج القادة الصالحين الـمـ

السودان وعمر املختار في ليبيا، وحسن البنا في مصر… 

بيد أن النموذج السلوكي الفريد للحاكم الذي يقترحه صاحب الرسالة -لتوحيد املسلمين وحقن 

دمائهم وتجنب الفو�سى والعنف- هو الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز رحمه هللا الذي أحيى هللا 

به األمة وأصلح أمرها بالعدل واإلحسان بعد فساٍد دام حوالي ستين سنة. ويعتبره »املخرج الشريف 

لكن  الذي يؤهل الحسن الثاني ليرقى إلى مصاف الّرِجال إن صدق واستجاب،  الوحيد املمكن«، 

ن. ة قعساء، وتواضع جّم، وتأييد من هللا بّيِ هيهات من النموذج العمري وما يشترطه من ِهمَّ

)1)  عبد السالم ياسين، اإلسالم أو الطوفان، م. س، ص 47.

)2)  املصدر نفسه، ص 134.
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كتاب

“ رسالة القرن الملكية في ميزان 
اإلسالم ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

تبت »رسالة القرن امللكية في ميزان اإلسالم«)1)، في يونيو 1982م، ونشرت في افتتاحية العدد 
ُ
ك

وهي عبارة عن نقد  44 صفحة.  قبل أن تطبع مستقلة فيما بعد في  العاشر من مجلة الجماعة، 

ملكية توجه بها امللك الحسن الثاني إلى قادة العالم اإلسالمي وعلمائه في مستهل  سيا�سي لرسالٍة 

القرن الخامس عشر الهجري. وقد أبرزت الرسالة تناقض دعوى امللك بأنه يتبنى في خطابه الدعوة 

لكنه باملقابل يحاربها عمليا ويزج بالدعاة  مهمتهم،  على أداء  ويحث العلماء  اإلسالمية ويشجعها، 

وبسبب هذه الرسالة اعُتقل اإلمام وق�سى سنتين بسجن لعلو  واملعارضين في سجونه الرهيبة. 

بالرباط )1985-1983).

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

انتقد اإلمام في هذه الرسالة ثالث وثائق سياسية، وهي:

وثيقة سرية صدرت عن لجنة تابعة لالستخبارات املصرية سميت ب»لجنة مكافحة  أوال.   •

»العرب«  ونشرتها جريدة  ُوجهت إلى الرئيس املصري األسبق أنور السادات،  التطرف اإلسالمي« 

اللندنية بتاريخ 6 أبريل 1979م، والهدف منها هو التضييق على العلماء ومنع الجمعيات اإلسالمية، 

وخاصة »اإلخوان املسلمون«.

)1)  عبد السالم ياسين، "رسالة القرن" في ميزان اإلسالم، ط1، 1982م.
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رسالة امللك الحسن الثاني، ومقارنة مضامين خطابها مع الواقع الذي يعيشه الناس،  ثانيا.   •

حيث كشف األستاذ بأسلوب تحليلي نقدي الحالة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والحقوقية 

والثقافية للمغرب، مبينا فيها ازدواجية خطاب السلطة التي تدعي نظريا أنها تحفظ الحقوق وتضمن 

الحريات العامة والخاصة، وتشجع الدعوة اإلسالمية، وهي في الواقع تمارس العكس، فتمنع الحريات 

نكل باملعارضين، سواء كانوا من اإلسالميين أو من اليساريين. وفي خضم نقده السيا�سي ذلك 
ُ
منعا وت

تقدم بمجموعة مطالب عاجلة إلى امللك ليختبر صدقه. حيث قال:

»فهاكم يا أيها القادة والزعماء، وبالتعيين حكام املغرب، ما نقترح أن يعاد لنا من حريات أعطاها 

إيانا هللا وسلبتموها.

1. حقنا في التجمع.

2. حقنا في تكوين أحزاب وجمعيات سياسية.

3. حقنا وحريتنا في إعالن رأينا.

4. حقنا في لحانا وحجاب بناتنا: حقنا في رموزنا وسنة نبينا.

5. حقنا في املساجد. حقا من عند هللا ال هوادة فيه، وأظلم الظاملين من يمنع مساجد هللا أن يذكر 

فيها اسمه ويسعى في خرابها.

6. حقنا في التحرك والسفر داخل املغرب وخارجه. فإننا نمنع من التحرك في البوادي، ونمنع من 

التجول للدعوة، ونمنع من جواز السفر.

7. رفع الحصار اإلداري عن حوائجنا التي تعرقل، والحصار السيا�سي والبولي�سي عن أشخاصنا 

حتى ال يمارس علينا اإلرهاب النف�سي والجسدي وحتى ال تشوه سمعتنا وال تهضم حقوقنا. 

وتفتح لغيرنا  أعطونا مجرد حرمة املواطنة التي تتيح لغيرنا ما تقرأونه من كفريات املجالت، 

الدسائس  وتحاك  االستعماري،  الفكر  يعشش  حيث  الجامعة  ومناصب  الدولة  دواليب 

الغتيال  اإلسالم.

8. إطالق سراح إخوتنا املظلومين املعتقلين.

ولو كانت الفرص متكافئة وكان اإلسالم هو الحاكم لطالبنا بكل اقتناع وعزيمة أن يطلق سراح 

كل املعتقلين السياسيين. ألن ديننا سياسة وسياستنا دين. ومن الدين أال يكره أحد على عقيدة«)1).

)1)  عبد السالم ياسين، "رسالة القرن" في ميزان اإلسالم، م. س، ص 27-26.
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وهي عبارة عن تحليل صحفي متحامل  »النهار العربي والدولي«،  وثيقة نشرت بمجلة  ثالثا.   •

على اإلسالميين، محرضا السلطة من أجل مساعدة ودعم العلمانيين لقطع الطريق على املعارضة 

اإلسالمية.

كان في الرسالة ما كان من بيان وبالغ وحجاج في الخطاب، وبسبب ذلك الوضوح تم اعتقال األستاذ 

والزج به في السجن هذه املرة -وليس مصحة األمراض الصدرية أو مع املجانين كما سبق في اعتقال 

رسالة »اإلسالم أو الطوفان« - وهو »سجن لعلو« الذي ُيصنف من أخطر سجون املغرب- والذي 

تقاسم بشاعته وظالمه ورطوبته اليسار واإلسالميون معا، وخاصة في ثمانينيات القرن  املا�سي. 
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كـتــاب

“ مذكرة إلى من ُيهمه األمر ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

14 نونبر  وجهت هذه الرسالة باللغة الفرنسية إلى امللك الجديد -آنذاك- محمد السادس يوم 

1999، وفيها عالج اإلمام رحمه هللا وضعية املغرب بعيد رحيل امللك الحسن الثاني رحمه هللا وغفر 

له، في 35 صفحة واقترح على امللك الجديد سبيل الخالص للشعب املغربي. 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

بأهم معالم عهد والده  امللك الشاب  ذكر 
ُ
ت الرسالة فهي  الهدف من  العنوان وحده  يلخص 

وخصائص املهمة املوكلة إليه بعد اعتالئه العرش من أجل قيادة البالد نحو الرقي الحقيقي. 

لذلك قام األستاذ ياسين بجرد حصيلة عهٍد طويت صفحته ظاهريا بدفن مِلك حكم شعبه بالحديد 

والنار، وسميت مرحلة من مراحل حكمه بسنوات الرصاص، حيث ساد فيها العنف األسود والقمع 

املمنهج، لعل من صوره معتقالت تازمامارت الرهيبة، في مقابل نفاق الواجهة الديموقراطية املزيفة.

ويتعلق األمر في الواقع بميراث ثقيل تعبر عنه اإلحصائيات املخيفة الصادرة عن الهيئات الدولية 

حسب مؤشر التنمية البشرية،   125 فمنظمة األمم املتحدة تصنف املغرب في الرتبة  )آنذاك(. 

مسبوقا بجاريه الجزائر وتونس بحيث يعيش 12 مليون مغربي تحت عتبة الفقر بأقل من 10 دراهم 

يوميا. وال يبلغ 4/3 املغاربة مستوى املعدل األدنى لألجور بأقل من 1.600 درهم في الشهر. 
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أما السكن فيكتفي عدد كبير من املغاربة بأحياء الصفيح وبينما يصل فارق األجور في أوروبا 1 إلى 

10 بل أقل، يبلغ عندنا 1 إلى 1000. وتبلغ نسبة البطالة الواضحة أو املقنعة 23 في املائة من الشباب 

مما يدفع بشريحة واسعة منها إلى تعاطي املخدرات أو املخاطرة بحياتهم على متن مراكب الهجرة 

السرية. وبينما تبلغ نسبة األمية 53 في املائة من املغاربة، يقبع أكثر من 100.000 من الحاصلين على 

الشهادات العليا واألطباء واملهندسين واألساتذة والتقنيين املؤهلين في خانة البطالة أو يعانون من 

التنكر  لهم. 

وعطل التباطؤ  وفسد الجهاز القضائي،  منهجا للحكامة،  أصبح االرتشاء  باإلضافة إلى ذلك، 

البيروقراطي مسلسل االستثمار والجهود التي قد تبذل لإلقالع االقتصادي. إذا أضفنا إلى ذلك ارتهان 

والنهب املمنهج للثروات املحلية من طرف الحاكمين  األقاليم الشمالية بزراعة القنب الهنيدي، 

والقوى االستعمارية، وسيطرة الشركة امللكية أملنيوم شمال إفريقيا )ONA( على موارد البلد، يبدو 

أفق حكم محمد السادس مكفهرا.

ورغم أن اإلمام رحمه هللا يبرئ امللك الجديد مبدئيا من تبعات هذه الوضعية باعتباره أحد 

ضحايا العهد القديم، فهو ال يتردد في تحذيره من النشوة املخدرة التي يبثها إعالم الفرجة عبر إخراجه 

ملشهد العاهل الشاب املتألق املبتسم الذي ال يبخل بالرد باملثل على االستقبال الحار لجمهوره. 

فالحملة التي قام بإعدادها وتنظيمها املخزن العميق لن تتمكن من استئصال العلة املغربية. 

فلم تعد الشبيبة التي تهتف بحياة امللك الجديد تثق بالطبقة السياسية املتواطئة مع سلفه، وال 

باإلسالم الذي يسوقه النظام، وال بالديمقراطية الحسنية التي يتستر بها االستبداد البشع. 

ولن تمكن عقيدة الوطنية كما تعرضها وسائل اإلعالم وال ثقافة التصدق العمومية من تحقيق 

القطيعة التامة مع املا�سي. وستظل مثل هذه الخطوات الهامشية املتقطعة غير ذات جدوى.

لذلك بادر اإلمام ياسين إلى اقتراح الخيار الوحيد الذي يمكن أن يخرج البلد من مأزقه. فبعد 

ْين الخارجي يشكل ثقال كبيرا على امليزانية، ويمنع كل محاولة تقويمية جادة،  التذكير بأن حجم الدَّ

يذكر امللك بالثروة الهائلة التي ورثها هو واألمراء واألميرات من والده ويقترح عليه رصد هذه الثروة 

لتسديد ومحو هذا الدين الثقيل. 

من مقاومة  »أمنية حاملة«،  ورغم ما ستعترض هذه املبادرة التي سيعتبرها الكثيرون مجرد 

التي  الوحيدة  فهي  للبالد.  املحتوم  االنهيار  لتفادي  الوحيد  الخيار  تظل  فإنها  وداخلية،  خارجية 

ستكفل انطالق االستثمار العمومي والتحرر االجتماعي والجغرافي للمناطق املهمشة وامتصاص كتلة 

البطالة. بذلك يمكن للعاهل الشاب بعد أن يكسب النفوذ الحاسم أخالقيا وسياسيا أن يستهدف 

بالعالج آفة الفساد والجفاف األخالقي السائدين. 
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كـتــاب

“ الرسالة العلمية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

»الرسالة العلمية« كتاب تبلغ عدد صفحاته خمسا وثمانين صفحة من الحجم املتوسط، لم 

يقسمه إلى فصول ومباحث كالعادة في مصنفاته، بل رقم فقراته من 1 إلى 233، وقد أنهى كتابته بـ: 

سال ليلة األحد 24 رمضان 1417هـ. وقدم له الدكتور عبد العلي املسئول املشرف آنذاك على الهيئة 

بفاس،  1421هـ  العلمية لجماعة العدل واإلحسان، عشية الخميس السابع من ذي القعدة سنة 

وتمت طباعة الكتاب املرة األولى بمطبوعات الهالل بوجدة، في مارس من سنة 2001.

ف باعتباره مرشدا عاما لجماعة العدل واإلحسان  ِ
ّ
هها املؤل وهي في األصل رسالة في فلسفة العلم وجَّ

إلى »أعضاء الهيئة العلمية« خاصة ولكافة املهتمين بالعلم عامة، تضمنت توجيهات تخص أساسا 

الشق العلمي والتعليمي، والذي يعتبر مركزيا في تصور اإلمام للنهوض باألمة نحو خالصها الجماعي 

وترقي سبل القرب من هللا وصوال إلى الخالص الفردي.

ومع املهتمين بعلم الكالم  لكن الرسالة فتحت أيضا أبوابا حوارية مع أهل العلم والخطابة، 

فالرسالة في مجملها لألمة  السلطان وغيرهم..  ومع علماء  ومع املثقفين املغربين،  وأصول الفقه، 

جمعاء وإن صبغت بصبغة داخلية خاصة.
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ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

لخص الدكتور عبد العلي املسئول - عضو مجلس إرشاد جماعة العدل واإلحسان -األهداف التي 

تطمح إليها الرسالة فيما يلي)1):

• توجيه العناية لالهتمام بالقرآن الكريم حفظا وفهما وسلوكا، وبكالم النبوة رواية ودراية وتأسيا، 

وباللغة العربية كتابة ونطقا.

العالم  الراسخ القدم في علوم الشريعة،  واعظ الحلق ومربي الناشئة،  إيجاد عالم املسجد:   •

الزاهد في الدنيا،  الحاضر في مجالس الناس ومنتدياتهم،  بعلوم عصره ومقتضيات واقعه، 

الفقيه في مصالح الخلق، املريد بفقهه وجه هللا تعالى.

• استفراغ الوسع لالرتفاع عن حضيض الفقه التجزيئي املوروث، إلى يفاع الفقه الجامع الشامل.

• التصدي للفكر اإللحادي، وإزاحته بالحجة الدامغة.

• السعي نحو تجديد الفكر اإلسالمي.

• تبيين أن العلم ليس بكثرة املسائل والروايات، إنما العلم والحكمة نور يضعه هللا في القلب، 

ويهدي به هللا من يشاء من عباده.

• سلوك سبيل العلم الداعي إلى مخالطة الناس والصبر على أذاهم، ال العلم الداعي إلى االنزواء 

والتفرغ املميت للقلب. العلم املحرض على الجهاد، العلم الراسم معالم السلوك إلى هللا تعالى 

عبر محطات الجهاد.

• التنبيه على أن اإليمان ليس مدركه الكالم واألدلة املحررة والتقسيمات، إنما اإليمان نور يقذفه 

هللا في قلب العبد، وهو محتاج إلى تجديد كي ال يخلق، وإلى تنمية كي ال ينقص، وكل ذلك موقوف 

على صحبة من يقيك عثرات الطريق، ومؤمنين يشاركونك في مشروعك الجهادي، حيث يؤلف 

هللا بين الجميع، ويجمعهم عليه، إنه عزيز حكيم.

• التذكير بأن املوعد هللا والدار اآلخرة، إذ العلم الذي ال يتطلع به القلب إلى النبإ العظيم خداج، 

واملعرفة التي ال تفتح البصيرة للقاء هللا شوهاء.

)1)  عبد السالم ياسين، الرسالة العلمية مطبوعات الهالل، وجدة، ط1، 2001، ص 8-7.
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وقد اعتمد اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا في تسطير الكتاب الذي نحن بصدد التعريف به 

على منهج تحليلي يستحضر أبعادا ثالثة:

ويظهر ذلك أساسا في الكمية الهائلة من التوجيهات املنهجية العميقة التي  البعد التوجيهي: 

دعا املستهدفين من الرسالة إلى اتباعها، بدءا من ضرورة حفظ القرآن واالهتمام به قراءة وتدبرا 

واستنباطا وتطبيقا، وإلى التمكن من علوم اآللة وفي مقدمتها اللغة العربية مفتاح فهم الوحي الرباني ؛ 

مع التمكن من اللغات الحية وفي مقدمتها اإلنجليزية لالطالع على ما يصل إليه الناس من املستجدات 

العلمية فهي ضالة املؤمن؛ واالشتغال الحثيث بتزكية النفس وتهذيبها مخافة السقوط في امراض 

العجب والغرور والتعالي والتكبر؛ وحسن التواصل مع أهل العلم مهما كانت مشاربهم ومواقفهم؛ 

واإلنفاق من العلم من خالل تعليم االجيال القادمة ما ينفعهم من العلوم النقلية والعقلية...

البعد التنزيلي التطبيقي: اعتمد املؤلف رحمه هللا على استحضار نماذج عملية من القضايا التي 

ينبغي على املشتغلين بالعلم أن يتدارسوها ويعمقوا البحث حولها، وهي منهجية تجعل القارئ ينتقل 

من التوجيهات النظرية إلى االشتغال التطبيقي وفق نماذج يمكن النسج على منوالها:

حيث فتح اإلمام النقاش حول قضايا علمية من مثل قضية خلق آدم عليه السالم وموقف 

األستاذ عبد الصبور شاهين منها وما يتفرع عنها من قضايا عقدية تستحق االعتبار، 

للفيلسوف جان جطون تلميذ برغسون الذي  وأرسل إلى اللجنة العلمية كتاب »هللا والعلم« 

يتضمن قضايا غير معهودة في مجال الفيزياء السكونية والكوانطا، مشيرا إلى قضايا املادة والزمن 

التي تحدث عنها الفيزيائي األملاني بالنك، ويقينيات أينشتاين أبي القنبلة الذرية الكارثة.. حيث وجه 

إلى ضرورة التخصص في هذه العلوم الفيزيائية املادية من أجل هداية الناس، حين تظهر محدودية 

وعجز العقل البشري أمام قدرة الخالق سبحانه وعظمته.

ودعا إلى تجديد علم الكالم من خالل تجديد قضاياه ومنهجية التعامل معها.

البعد اإليماني التربوي: وذلك دأبه رحمه هللا في كل مكتوباته ومسموعاته ومرئياته، حيث ال يغيب 

هذا البعد األساس عنها، فقد درج على الكتابة بَنفٍس إحساني عال، فيربط بشكل سلس وعجيب 

الفرد والجماعة واألمة باملصير األخروي وبضرورة تزكية النفس وتهذيبها لتستحق املكانة العظمى 

عند هللا عز وجل وتنال بجدارة أحقية اإلمامة الفردية والجماعية.. وقد دعا إلى قراءة املبحث الخاص 

بالعلم والعلماء من كتاب »إحياء علوم الدين« كما وجه إلى قراءة كتابه »اإلحسان« الذي يتحدث 

فيه عن ماهية السير إلى هللا، ووالية هللا، والقرب من هللا والكمال واالكتمال.
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كتاب

“ رسالة تذكير ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

صفحة من   40 حيث ال يتجاوز  هو أصغر مؤلفات األستاذ املطبوعة،  »رسالة تذكير«  كتاب 

الحجم الصغير، وقد كتبه بمناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج ليلة الجمعة 27 رجب 1415ه املوافق 

لـ 30 دجنبر 1994م، وصدر الكتاب في طبعته األولى عن مطبوعات األفق بالدار البيضاء سنة 1995م. 

عنوان »رسالة تذكير« دال على أن املقصد من الرسالة هو تذكير أعضاء الجماعة والوافدين 

عليها والسائلين عن منهاجها، بثوابت منهاج العدل واإلحسان في التربية على اإليمان والعمل في امليدان 

)الخصال العشر(، والتحذير من أساليب الدروشة والحماسة والعنف التي تتهدد الدعوات التغييرية 

إسالمية كانت أو غير إسالمية. 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

توجه اإلمام من إقامته اإلجبارية برسالته أوال إلى:

العدل  إخوة  »إلى  قال:  حيث  العمل،  بمبادئ  لتذكيرهم  واإلحسان،  العدل  جماعة  أعضاء 

واإلحسان وأخوات العدل واإلحسان مذكرة ملن ين�سى، وتبصرة للوافد والوافدة اللذين ملا ينكشف 

لهما من أمرنا ما تكنه القلوب، وتنطوي عليه الجوانح، وقد يقصر مدى الصحبة وربما سوء التفاهم 

.(1(»
ً
 شاهدا

ً
 ماثال

ً
عن إبالغه حيا

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة تذكير، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 1995م، ص 4.
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لتنبيههم إلى أخطار الطريق في الدعوة إلى هللا،  العاملين في حقل الدعوة اإلسالمية في العالم، 

حيث قال: »إلى إخوتي في هللا من أهل اإلسالم والغيرة على الدين رسالة مبادئة ودعوة وشرح -يشرحه 

هللا عز وجل- ملا في الصدور«)1).

جميع املسلمين واملسلمات، لُيحسنوا اتباعهم ملنهاج اإلسالم، تأسيا برسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص.

واتخذ من مناسبة ذكرى اإلسراء واملعراج تذكرة واعتبارا بأحداثها في فهم واقعنا املفتون والسعي 

»ماذا في ذكرى  فتساءل:  رغم ما يعترض ذلك من عراقيل وإكراهات،  الحثيث إلصالحه وتغييره، 

اإلسراء واملعراج من عبرة وأسوة للعاملين على نصر دين هللا عز وجل في عالم يموج فتنة، ويستنسر 

فيه األعداء، يتآمرون على أهل اإليمان؟ وماذا في الُجمعات تمر بنا ونحن غافلون عن هللا من استنارة 
ترجى للقلوب املتعرضة لنفحات هللا؟«)2)

أفرادا  ليؤكد على أن العبرة من الذكرى هي تحصيل االستقامة والسير على املنهاج النبوي، 

ُيفيضها  الكرامة  هي  النبوي  املنهاج  على  وسيرنا  النبوي  الهدي  على  ف»استقامتنا  وجماعات، 

وتلك نتيجة التعرض في  وتلك عبرة الذكرى وأسوتها،  هللا سبحانه على قلوب العباد الصادقين. 

واستطابة  الهوى  وسادة  على  ويرقد  الغافلون  ُفُل 
ْ
َيغ حين  لنفحات هللا،  املنورة  املباركة  الليالي 

الهوان  الـَمهينون«.

في مقابل ذلك انتقد اإلمام رحمه هللا أطماع املثقفين والسياسيين الذين انهزموا في مشوار 

اإلصالح وتخلوا عن مسؤوليتهم، بل منهم من انخرط في جوقة املفسدين وزين الظلم للظاملين، فهم 

»قوٌم اصطلحوا مع العصر والقوى املهيمنة في الدنيا، املستكبرة فيها، فهم هناك على كرا�سي الُحكم 

. اليهود أولياؤهم وأحباؤهم. كيف نصاول هؤالء املردة العصاة 
ً
رها

َ
 وش

ً
كرا

ُ
 ويفسدون ن

ً
ينطقون سفها

رانا في جماعة العدل 
ُ
ونطاولهم ونحن املؤمنين بكتاب هللا واملؤمنات أشتات، جماعات وثبات؟ أم ت

 للطاغوت بجباه تغتنم بركات الذكريات الربانية ونفحات الليالي النيرة؟«)3) وهل 
ً
واإلحسان نركع يوما

الجماعة من طينة تلك الدعوات املنكسرة التي لم تحافظ على مبادئها في أول امتحان لها؟ وهل تراها 

تبيع الدين الذي به قوامها بالتبن الذي يساومها به السالطين؟

ليجيب رحمه هللا بقلب امتأل والًء هلل ولرسوله ولإلسالم: »ال يدفعنا للتصدي أمام الزحف الكافر 

 وطنية. تلك شعارات 
ُ

س املنافق واملؤامرة الشيطانية هاجس حْزبي ومعارضة سياسية وبواعث والدَّ

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة تذكير، م. س، ص 4.

)2)  املصدر نفسه، ص 5.

)3)  املصدر نفسه، ص 10.
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ينت�سي بترديدها وتلوينها وتشكيلها والخطبة بها غيُرنا. ما ينبغي للمؤمنين واملؤمنات أن يتحركوا بالنية 

الساقطة فتحَبط أعمالهم. ما ينبغي أن يستخفنا من يريدون الدنيا عن إرادتنا اإليمانية لآلخرة، وال 

أن تحجب عنا هذه وتلك مقعد الصدق عند هللا، الذي ُيكرم هللا به من آثر هللا على ما سواه، ولم 

يخش إال هللا، ولم تُحْل بينُه إرادة وبين إرادة وجه هللا«)1).

بتعريفها تعريفا  بعد ذلك لخص مشروع الخصال العشر كما هي مبثوثة في أمهات الكتب، 

مبسطا وواضحا، ثم ختم الرسالة بوثيقة »يوم املؤمن وليلته« والتي تتكون من برنامج إيماني يومي 

تيب ُمستقل. 
ُ
للمؤمن واملؤمنة، ويتكون من 12 مادة. وقد طبعت هذه الوثيقة في ك

ثم ختم الرسالة والبرنامج بقوله: »واعلم أن الوقت الذي تندم عليه والت ساعة ندم هو وقت 

ضيع وقت 
ُ
لم تذكر فيه هللا تعالى باللسان والقلب والجهاد لنصرة دينه. اقتصد في وقت نفسك وال ت

إخوتك بالزيارات الطويلة وبقلة ضبط املواعد«)2).

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة تذكير، م. س، ص 11.

)2)  املصدر نفسه، ص 35.
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كـتــاب

 “ رسالة إلى الطالب والطالبة،
إلى كل مسلم ومسلمة ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

تبت في أوقات مختلفة وبمناسبات متنوعة، ثم 
ُ
الكتاب عبارة عن رسالة تضم مجموعة رسائل ك

جمعت وطبعت في طبعتها األولى سنة 1995م في مجموع من 66 صفحة من الحجم الصغير، موزعة 

على سبعة عناوين باإلضافة إلى املقدمة والخاتمة.

»رسالة إلى الطالب والطالبة، إلى كل مسلم ومسلمة«، موجهة إلى الطلبة في الجامعات املغربية، 

واإليديولوجيات  الفكرية  املشاريع  وتتحاور  بينها،  فيما  الطالبية  الفصائل  تصطدم  كانت  حيث 

ألن  يغيب فيه الرفق وتقل الحكمة.  ويتطور الحوار أحيانا إلى شجار عنيف،  بحماسة الشباب، 

كيف أخرج من هذه الدنيا سعيدا بسعادة أهل الجنة؟  »السؤال املطروح في هذه الرسالة هو: 

كيف أعبر مخاضة حياة أنا فيها مظلوم مكبوت مقهور؟ بأية عقيدة؟ ألية غاية؟ ألية أهداف؟ مع أي 

سرب؟ بأية أخالق؟«)1).

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

تخاطب الرسالة جمهور الطلبة في الجامعات املغربية، وخاصة الطلبة اإلسالميين منهم، وقد 

في وسط تحتدم فيه املواجهات الفكرية بين الفصائل الطالبية،  أضحى حضورهم قويا ومؤثرا، 

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة إلى الطالب والطالبة، إلى كل مسلم ومسلمة، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط1، 
1995م، ص 7.
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مما يوجب ضرورة التتبع والتوجيه والتذكير، حتى ال يحيد  وتتوالى املعارك النضالية مع اإلدارة، 

العمل النضالي عن ِسكته ويتيه عن مقصده. 

وقد صرح اإلمام رحمه هللا في مقدمتها بأنه متوجه إلى الطلبة بمختلف اهتماماتهم وانتماءاتهم، 

ومستحضرا مستقبلهم في بلد يعج بطاقات ُسرقت ثروتها وعطلت كفاءاتها في واقع كريه وأفق مظلم، 

فتوجه برسالته إلى الجميع »طالب الخبز واملسكن والزواج والشغل والكرامة واالستقرار. إلى طالب 

العلم واألمن والسالم. إلى طالب الحق والعدل. إلى طالب السعادة في الدنيا واآلخرة. إلى طالب الجنة. 

إلى طالب القرب من هللا. »منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد اآلخرة«)1)، ليذكرهم بمعنى إنسانية 

اإلنسان ومصيره ومسيره، ويحذرهم من مزالق العنف ومهاوي السرية ومفاسد االنحالل األخالقي. 

كما تحدث عن ضرورة التثبت وتحصيل الوعي بواقع العمل الحركي، قبل اإلقدام على فعل االختيار 

واالنتماء لهذا الفصيل أو ذاك، فقال رحمه هللا متسائال: »هل أختار سالمة االصطفاف مع إسالم 

الظلم  وأرفَض  وأنصر املظلوم،  ألدافع عن الحق،  على خطر،  أم أندفع،  رسمي شديد الشكيمة، 

والظاملين؟ اختيار! مهنة علماء البالط مريحة!

»هل أنخرط في حركة قبل أن أستتم معرفتي بمواقع أقدامي، ودون أن أحسب عواقب مواقفي؟ 

أم أندفع بالغضب الثائر على الظلم فأعتنق أّول إيديولوجية تحارب النفاق الرسمي والظلم املوروث 

كما يلتقط املرء أول َعًصا ليحارب بها الحية الصائلة، ويستيقظ ضميره يوما فيجد أنه أضاع دينه 

كراهية لدين املنافقين الظاملين.

ض بي الليل والنهار ركضة العمر؟ هل يكفي ليكون ملروري من على َوجه األرض معنًى 
ُ
»إلى أين يرك

ِة الضائعة، وألعمل على استرداد الخصوصية الحضارية  ه بالُهَويَّ َد مع املتجندين ألنّوِ وقيمة أن أتجنَّ

بها، مجاهدا لفك رقبة األمة من أغالل املهانة التي َيرزح تحتها   
ً
اإلسالمية واألصالة والحرية معتزا

املسلمون؟ أم أبحث عن باعث أسمى أحقق به آمال أمتي وكمال شخصيتي؟ ماذا يجديني إن ناضلت 

من أجل قضية إنسانية شريفة وأضعت مصيري األخروي؟ أبحث عن َمسلك في الحياة، عن عهد مع 

هللا تعالى قبل كل �سيء، تنتظم به حياتي في الدنيا بمصيري في اآلخرة«)2).

ثم يستأنف املؤلف التوجيه واإلرشاد للصف اإلسالمي إلى تجديد النية وصدق الطوية وشحذ 

العزيمة من أجل الحضور اإليجابي املسؤول، والصمود القتحام العقبات املحيطة من كل جانب 

وفي كل حين، دون يأٍس من إكراهات الواقع، وال توثٍب إلى املناصب من أجل تحصيل الجاه والسلطة 

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة إلى الطالب والطالبة، م. س،  ص 5.

)2)  املصدر نفسه، ص 13-12.



أضواء على مكـتوبات اإلمام عبد السالم ياسين |  116

نوا  »أنتم الطلبة املؤمنون والطالبات تحصَّ واملجد السريع، حيث قال موصيا الطلبة اإلسالميين: 

تخلقوا بأخالق املؤمنين واملؤمنات. كونوا َيِقظي العقل والقلب  نوا الناس بعقيدة التوحيد،  وحّصِ

وأيقظوا الناس. أرُسوا الشعور بمسؤولياتكم على دعائم اإليمان باهلل، والخوف من هللا، والصدق 

ت السفاِسف والتفاهات، 
َ
هللا بصفحة ناصعة طاهرة بعد حياة جاف إلى لقاء  والشوِق  مع هللا، 

وعَمرها الجهاد في سبيل هللا«.

ال تضيعوه وال تضيعوا وقت غيركم في مناقشات وُمحاّدات َعقيمة.  بوقتكم،  »كونوا أِشحاء 

تعلموا االنضباط في عمل منظم،  التحصيل العلمي جهاد في حد ذاته مهما َبَدت اآلفاق منسدة. 

فالجهود املبعثرة ضياع. كفوا عن ترديد خطاب اليسار املتشنج الجاف العقيم. توقعوا االستفزاز 

من كل الجوانب واستعدوا لكل االحتماالت باملواقف الثابتة الحكيمة، تَفاَدوا الصدام مع الطلبة 

فمسؤولياتكم  ال توهنوا قواكم في الصراعات الهامشية بينكم،  خاصة اإلسالميين.  الصادقين، 

املستقبلية تجلكم أن تبتذلوا أنفسكم في الخصامات الصغيرة.«.

التفتوا  ال توغلوا في املبالغات واألوهام.  وا بالواقعية في مطالباتكم النقابية وشعاراتكم، 
ّ
»تحل

برعاية وهمة وعمل دائب إلرشاد التالميذ من ورائكم. ال تتركوا امليدان حتى تذُبل زهرات وتنكمَش 

َفها الشيطان.«)1). 
َ
مواهب وتخُمد طاقات، ويخط

ويختم الكتاب بنصيحة للطلبة في ساحات الحرم الجامعي، يمكن اختصارها في قوله: »للقوة 

أرشدكم ال للفسولة، والقوة هي غشيان املعركة بالوعي التام لشروطها وتبعاتها. ومن كان منكم ما 

يزال في طور التجربة والخطإ ال يحب أن يستفيد من تجارب التاريخ وحكمة العاملين، فسيصل يوما 

ما لفهم ما أقصد إن شاء هللا.«)2).

لتشارك الطلبة همومهم العلمية والدعوية  تبت الرسالة في السنة السادسة للحصار، 
ُ
وقد ك

التربوية واألخالقية  باملبادئ  الرسائل تذكيرية  باقي  فهي مثل  والنضالية واالجتماعية والثقافية، 

للعمل اإلسالمي في واقع متغير ومتطور، وتنويرية للقلوب والعقول بأصول التربية اإليمانية اإلحسانية 

وخاصة في صفوف  وبمنهج الرفق في الحوار والتعاون والتدافع مع اآلخرين.  الرحيمة والحكيمة، 

العمل الطالبي.

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة إلى الطالب والطالبة، م. س، ص 29-28.

)2)  املصدر نفسه، ص 54.
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كتاب

“ يوم المؤمن وليلته ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

»يوم املؤمن وليلته« رسالة من الحجم الصغير، ألفها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا سنة 

1401ه املوافق لسنة 1981م، طبعت طبعتين أوالهما سنة 2002، وثانيتهما سنة 2007، وترجمت 

إلى أربع لغات: اإلنجليزية واألملانية واإليطالية والتركية. 

يستمد مضمون الكتاب حجيته من نصوص الكتاب العزيز والسنة النبوية الشريفة، نهج فيه 

اإلمام مسلك اإليجاز واالختصار، حيث جاءت فقراته غاية في التركيز، قاصدة نقل العبد من زمن 

العادة إلى زمن العبادة. 

داللة واضحة على أنه برنامج عمل للمؤمن في يومه  »يوم املؤمن وليلته«  يدل عنوان الكتاب 

فهو  القلب والجوارح.  يخدم عمَل  يستغرق أوقات الليل والنهار،  يشمل الفرض والنفل،  وليلته، 

منظومة حياة تخفف وطأة التجاذب بين الواجبات، وتنظم األعمال بين األوقات بانسياٍب ُييسر هللا 

به للمؤمن القوي األمين االهتمام بلب األمور وجوهرها، فتتعود النفس إْسالس القياد بإذن ربها، مع 

ما يواكب ذلك من محاسبة للنفس وتجديد للتوبة ومناجاة هلل تعالى على الدوام. 

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

فما بين ميالده وموته فرصة للعمل  يولي الكتاب أهمية بالغة لعمر اإلنسان فهو رأس ماله،   

لذلك عليه أن يعرف ما يتطلبه الوقت من عمل القلب واللسان والجوارح  ربه،  استعدادا للقاء 
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ويتحراه ويجتهد في القيام به حتى يقع موقعه من املوافقة للمقصود، ومن القبول عند هللا عز وجل. 

وبناء عليه فقد اشتمل الكتاب على أعمال جليلة القدر تروم تحقيق مقاصد متعددة، منها:

أوال ـ االرتقاء في مدارج اإليمان: ذلك أن من شأن انتظام عمل املؤمن في يومه وليلته ارتقاءه في 

مدارج اإليمان واإلحسان، فهو في وصال مستمر بربه فيعمل إلرضائه كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن 

هللا يراه. ومن تجليات ذلك ارتقاؤه في عالقاته بربه وبالناس واألشياء.

ثانيا. التوازن في تدبير الوقت واألعمال: حيث يتعين أن تكون للمؤمن في حياته اليومية معالم 

لتكون قدمه راسخة في زمن العبادة واالجتهاد ال في زمن العادة واللهو. فتنجمع بذلك أعمال املؤمن 

في تكامل وانسجام مهما تنوعت مقاصدها، وتتخذ بعدا تعبديا يحقق فيه األركان الثالثة املطلوبة في 

شخصية املؤمن القوي األمين: اإلسالم واإليمان واإلحسان، في حصن حصين وسد منيع من الوقوع 

في براثن ظلمات االفتتان من خالل القدرة على الحفاظ على الفطرة ووقايتها باإلحياء املستمر لجذوة 

اإليمان وتجديدها.

 ثالثا. الخروج من زمن الغفلة والعادة إلى زمن اليقظة والعبادة: وبهذا ترسخ قدم املؤمن في عبادة 

هللا، قائما بين يديه ال يفتر، مجاهدا في سبيله ال يكل وال يمل، يخرج من ظالم الغفلة إلى نور اليقظة 

ويصبح عبدا ذاكرا هلل، ينتقل من أعمال الجوارح إلى أعمال القلب، ويربى على لزوم باب العبودية 

امتثاال ألمر هللا عز وجل، وحضورا قلبيا عند ذكره، ووقوفا دائما بالباب وتذلال بين يدي رب األرباب. 

م فيه للمؤمنة 
ّ
سطر اإلمام رحمه هللا برنامجا عمليا نظ ولتحقيق املقاصد السالفة الذكر، 

واملؤمن أوقات عمل اليوم والليلة، وهي على سبيل االختصار:

1. أوقات املهنة واملدرسة واألسرة والشغل والتحصيل العلمي.

2. أوقات للتقرب إلى هللا عز وجل بالفرض والنفل، ابتداء بإقامة الصالة املفروضة في الجماعة 

وفي املسجد، رأس األمر وعماد الدين، وصالة الليل األشد وطأ واألقوم قيال، ورواتب الصالة 

ونفلها.

3. أوقات لتالوة القرآن الكريم وحفظه ليرفع هللا به الدرجات، واإلكثار من ذكر »ال إله إال هللا« 

يجدد هللا بها اإليمان، والصالة على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يخرج هللا بها من الظلمات إلى النور، فضال 

عن االستغفار والتسبيح.

4. وقت لحضور مجالس الذكر واإليمان، حيث يتملق العبيد هلل ويرتعون في رياض هللا، ويحصل 

فيها التجالس في هللا، والتزاور فيه، والتحاب فيه، والتباذل فيه والتناصح فيه، والتصافي.
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5. أوقات للدعوة إلى هللا والجهاد في سبيله سبحانه وتعالى، يهدي بها هللا على يدك رجاال تجدهم 

ذخرا لك يوم القيامة، وتتخللها صحبة للمؤمنين، وجهاد في صفهم، وصبر للنفس معهم، وذلة 

عليهم، وخدمة لهم، وأدب معهم، ودعاء لهم، حتى يقوي هللا صف الدعوة ويحقق به موعوده.

6. أوقات للدعاء مخ العبادة، وقرب العبد من مواله عز وجل، تصحب املؤمن طيلة يومه وليله، 

دعاء الرابطة ودعاء املسألة ودعاء العبادة الذي يشمل جميع القربات الظاهرة والباطنة. 

وبذلك، تعّد رسالة »يوم املؤمن وليلته« لب دعوة اإلمام رحمه هللا، فهي األساس العظيم الذي 

خطه نثرا في مؤلفاته ونظمه شعرا في دواوينه، وكان دائم التذكير به، فهي رسالة مذكرة موقظة غايتها 

بناء مؤمن شاهد بالقسط قوي أمين، قائم هلل ثابت في جماعة املؤمنين ال يتزعزع مهما كانت  العقبات.
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كـتــاب

“ وصيتي ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

)وصيتي( رسالة من الحجم الصغير، فرغ اإلمام منها كتابة وتسجيال قبل إحدى عشرة سنة من 

وفاته رحمه هللا )توفاه هللا يوم الخميس 28 محرم 1434ه/13 دجنبر 2012م(، فهي بذلك وصية 

بعت في طبعتها األولى سنة 2013، خالل أيام قليلة من 
ُ
مسطورة نثرا وشعرا ومسجلة بصوته، وقد ط

وفاته رحمه هللا.

 بدأ اإلمام كتابتها على الساعة الرابعة والنصف قبل فجر الجمعة 23 ذي الحجة 1422، وختمها 

نثرا على الساعة الثالثة والنصف ليلة األحد 25، وأتمها نظما على الساعة الخامسة فجر األربعاء 28 

من نفس الشهر والعام، كتبها في جوف الليل على عادة أهل العلم والعرفان. وقد ترجمت الوصية إلى 

خمس لغات: اإلنجليزية واإلسبانية والتركية واإليطالية والفرنسية.

ُموِر. وهي عهد 
ْ
َمأ

ْ
ْفع ِلل

َ
ْرِكِه مما ِفيِه ن

َ
ْو ت

َ
اسم الكتاب )وصيتي(، فهي وصية تدل على فعل �َسيء أ

بين صاحب الوصية واملو�سى له. وهي في اآلن ذاته وصلة بينهما بعد رحيل املو�سي إلى الدار اآلخرة. 

وهللا تعالى يو�سي عباده، واألنبياء يوصون أقوامهم، والعلماء والعارفون والصلحاء يوصون أتباعهم 

. ووصية اإلمام رحمه هللا  َحّقِ
ْ
ِريِق ال

َ
 َيِحيُدوا َعْن ط

َ
ْن ال

َ
اِس ِبأ ًفا َعْنُهْم ِفي النَّ

َ
ل
َ
وَنُهْم خ نُّ

ُ
وخلفاءهم ومن َيظ

دعوة إلى مكارم األخالق ومحاسن العادات، والتذكير باألوامر والنواهي الربانية والنبوية.
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ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه الفرعية

وصية اإلمام رحمه هللا كانت وصية عامة على سنن وصايا األنبياء والصلحاء، لم تكن من قبيل 

وصايا األموال أو االستخالف إذ لم يوِص بأمر من يخلفه وإنما ترك األمر شورى بين أبناء الجماعة. 

فجعل لوصيته مقصدين اثنين: 

أولهما: الترحم عليه، قال »مرمى وصيتي هذه وغايتها أن يقف عليها مؤمن وتقف عليها مؤمنة، 

يسمعانها بصوتي مسجلة أو يقرآنها مسطورة؛ فيترحمان علي ويترحمان على ثاٍو في قبره أسير لذنبه 

راج عفو ربه. تلك أولى املقاصد«)1). 

وثانيهما: التذكير والتذكر، حيث قال: »والقصد الثاني أن يتذكر متذكر خالصة ما إليه دعونا ملا 

كنا من سكان أرض الدنيا عابرين إلى دار البقاء«)2). 

نَّ َرُسوَل 
َ
ُه َعْنُهَما أ

َّ
ِه ْبِن ُعَمَر َر�ِسَي الل

َّ
وبعد تأصيله رحمه للوصية بما رواه البخاري َعْن َعْبِد الل

ُتُه   َوَوِصيَّ
َّ

ِإال َتْيِن 
َ
ْيل

َ
ل َيِبيُت  ُه �َسْيٌء ُيو�ِسي ِفيِه، 

َ
ل اَل: »َما َحقُّ اْمِرٍئ ُمْسِلٍم 

َ
َم ق

َّ
َوَسل ْيِه 

َ
َعل ى هللُا 

َّ
ِه َصل

َّ
الل

ع  بها من يسمع ويعقل، وأمله أن ترّجِ ِعْنَدُه«)3)، أفصح رحمه هللا عن أشياء يريد اإليصاء   
ٌ
ُتوَبة

ْ
َمك

أجيال العدل واإلحسان مضامين وصيته وتعمل على ترديدها لآلخرين، قال: »أال وإن لي أشياء أو�سي 

بها من يسمع ويعقل، صدًى وترجيعا يبلغه هللا عز وجل آذانا واعية وقلوبا صاغية. إن شاء ربنا الولي 

الحميد. صدى ترجعه إن شاء هللا أجيال العدل واإلحسان إلى يوم الدين«.)4) 

هذه الوصية هي آخر ما كان كتبه رحمه هللا بعد عشرات الكتب والرسائل وعلى امتداد عقود 

من عمل العقل والقلب والروح والجسد، وبعد أن أنهى هذا املشوار الحافل من التأليف والتنظير 

1 ذي  والنصيحة هلل وكتابه ورسوله واملسلمين بكتاب »أسلمة الحداثة« الذي ختمه يوم السبت 

القعدة 1418 املوافق لـ 28 فبراير 1998، ورسالة »مذكرة إلى من يهمه األمر« التي أتّم كتابتها يوم 

األحد 5 شعبان 1420 املوافق ل 14 نونبر 1999.

وهذه الوصية هي خالصة ما دعا إليه اإلمام رحمه هللا تعالى، فهي لب دعوته وعصارة نظريته 

في  التغيير.

)1) عبد السالم ياسين، وصيتي، ط 1، 2013، ص 9.

)2) املصدر نفسه، ص 9.

)3) البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، كتاب الوصايا، باب الوصايا وقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »وصية الرجل 
مكتوبة عنده«، رقم: 2738.

)4) عبد السالم ياسين، وصيتي، م. س، ص 10.
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كـتــاب

“ أحاديث في العدل واإلحسان..
من محاضرات اإلمام المجدد ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب 

ربيع  الكتاب يضم إحدى عشرة محاضرة قدمها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا مستهلَّ 

)املغرب(،  ة من اإلخوان في بيته بمدينة سال 
َّ
ل
ُ
بين يدي ث  ،1989 املوافق لشهر نونبر   1410 الثاني 

بْيل فرض اإلقامة الجبرية على اإلمام املجدد رحمه هللا، 
ُ
ل من هذه املجالس ق وَّ

ُ
عقدت التسع األ

لتا خلف أسوار الحصار.   أواخر شهر دجنبر 1989، أما االثنتان الباقيتان فقد ُسّجِ

ّرِغت هذه الدروس، مع بعض التصرف، فاستوت كتابا من 140 صفحة من الحجم املتوسط، 
ُ
ف

ر بمقدمة وصفية  1443هـ/2021م في دار لبنان للطباعة والنشر ببيروت. وُصّدِ طبع ألول مرة عام 

لهذه املجالس ومحتواها وخصوصيتها، في بسط التصور املنهاجي وترسيخ الفهم، لدى الثلة األولى 

من أعضاء جماعة العدل واإلحسان، ذوي السابقة في تأسيس العمل وبناء الدعوة والجهاد، ثم ملن 

ي، بنبرة صوته وحركاته وسكناته وأحواله، األثَر البالغ  يأتي بعدهم من أجيال. ثم إن ملثول املعلم املرّبِ

 املحركة في تبليغ املعاني وترسيخ الفهم واستنهاض الهمم، بالحال قبل املقال.
َ
والطاقة

ثانيا: املقاصد الكبرى للكتاب وقضاياه

 بسطت هذه املجالس نظرة اإلمام املجدد رحمه هللا لتاريخ املسلمين، ورؤيَته ملستقبل الدعوة 

وبناء دولة اإلسالم، وما على جند هللا من واجب بناء أمة اإلسالم، وما ينتظرهم من جهاد وصبر. قدم 

لذلك بقوله رحمه هللا: »نتحدث في أحاديثنا هذه عن العدل واإلحسان. نعرض فيها لنظرتنا إلى ما 
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ينتظرنا من واجب البناء، بناء أمة اإلسالم وبناء دولة اإلسالم. نساهم في هذا البناء، فلسنا وحدنا في 

امليدان، وإنما نحن فرع من هذه الشجرة الطيبة املباركة الزكية، شجرة اإلسالم التي أخذت دوحتها 

الشريفة تزهر وتثمر في كل بقاع األرض. مساهمتنا، أهَل العدل واإلحسان، في تبليغ كلمة اإلسالم تبدأ 

من العبد وهو يسمع نداء ربه عز وجل يخاطب اإلنسان، كلَّ اإلنسان... من هنا يبدأ تفكيرنا ومن هنا 

يبدأ عملنا ومن هنا تبدأ حركتنا«.

ولضرورة معرفة املؤمن املجاهد إلقامة دين هللا في األرض لنفسه وللعالم وما يدور فيه، وللكون 

ونواميسه التي وضعها هللا عز وجل، ثم الشروط التي بها يكون عمل املؤمنين صالحا في ميزان الشرع، 

فقد توسع الكالم ليشمل الحديث عن الحكم والسياسة  نافعا ذا جدوى في معمعان الجهاد، 

والصراعات العاملية، وموقف اإلسالم من القضايا اإلنسانية ومن مستقبل البشرية ومن حاضرها. 

ة كاملة بما فيها عبادة الفرد، ونظام املجتمع، والحكم وتسيير  قال رحمه هللا: »نريد أن نعرف الُسنَّ

االقتصاد، وحضور األمة في العالم، ثم معرفة معنى اإلنسان ورسالة املسلم في هذا الوجود«.

ال بد لها  الراجية جزاَءه سبحانه،  ية ألمر هللا عز وجل،  ذلك ألن اإلرادة املتجهة إلى الخير امللّبِ

لتخطط  وأن تنظر في النفس وفي العالم وفي العمل وشروطه،  أن تستنير بخبرة العقل وبتجربته، 

 ثانية على منهاج النبوة بعد مراحل العض والجبر. 
ً
ر به املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص خالفة

ّ
ملستقبل اإلسالم الذي بش

 ،
ً
وقد اتخذ اإلمام رحمه هللا حديث الوعد النبوي بالخالفة الثانية على منهاج النبوة دليال وِنْبراسا

د الذي كان عليه زمان  ل في انتقاض عروة الحكم وانتقاله من الشَّ فشرح معانَيه ومرامَيه، وفصَّ

النبوة والخالفة الراشدة إلى انحالل، انتقاضا في الَعقد الشرعي الذي عليه ينبني الحكم في اإلسالم، 

بين الحاكمين واملحكومين. 

ت 
َّ
ل

ُ
ف فيهم عقلية الخنوع واالستكانة للظلم، فش

َّ
عاش املسلمون في ظل حكم السيف قرونا خل

اإلرادات وانكمشت العقول وتعطل االجتهاد، وإن الرجوع إلى ما قبل الفتنة، وإلى ما كان أثناءها، وما 

ِهَي املفاتيح لفهم 
َ
تخلف عنها من أحداث، وإن تجديد الوعي بهذا التحول الخطير في تاريخ املسلمين ل

مَّ االستعداد ملستقبل الخالفة على منهاج النبوة إن شاء هللا تعالى. قال رحمه 
َ
ماضينا وتاريخنا، ومن ث

هللا: »تلك فترة حساسة من الضروري أن ننكب عليها لنعرف كيف انحرف اإلسالم، وكيف انتقضت 

عراه منذ االنقالب األموي«.

كما تناولت هذه املجالس أيضا مسألة الشورى والبيعة في ضوء القرآن والسنة النبوية، والدعوة 

الشورى  بين  والعالقة  الفتنة والجاهلية،  في مفهومي  لت  وفصَّ بينهما من عالقات،  والدولة وما 

ثم بسط اإلمام رحمه هللا الكالم بعد ذلك عن دولة اإلسالم في مستقبل الخالفة  والديمقراطية. 
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املجتمع اإلسالمي وإعادة تأسيسه،  وكيفية تعامل الدولة بعد قيامها وبعد بناء  الثانية املوعودة، 

وكيف يكون السلطان مؤيدا وناصرا ووازعا مع القرآن، قال رحمه هللا: »لغد اإلسالم نريد أن تكون 

الدعوة هي السيدة، والدولة تخدمها وتيهئ لها املناخ املناسب لتربية األجيال إلقامة املجتمع األخوي 

نموذُجه العالي العمران األخوي الذي قدمه اإلسالم لإلنسانية في عهد البعثة  اإلسالمي املنشود، 

والخالفة الراشدة«.

ر في كل وقت وحين بمصير العبد وعالقته بربه، فـما يغني البحث والحديث في املنهاج  ِ
ّ
ك

َ
وكان ُيذ

ولم تسطع فيها شمس  النبوي وفي الخالفة على منهاج النبوة إن لم يبزغ في القلوب نور اإليمان، 

ك الكالم عن تاريخ م�سى،  نَّ
َ
دا للسير. يقول: »يا أخي، ال يْفِتن اإلحسان، ولم يكن التقرب إلى هللا مسّدِ

وحاضر مؤلم، ومستقبل هو في طي الغيب، عن نفسك ومصيرها بعد املوت!«.
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ديوان

“ شـــذرات ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

شذرات ديوان شعري لإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا، صدر في طبعته األولى سنة 1992، 

وهو كتاب ذو حجم صغير، يتألف من ديباجة ومائة وإحدى وعشرين ثالثية.

ٌع من 
َ
ر: ِقط

ْ
ذ تدل لفظة شذرات على معان نفيسة؛ ففي قاموس لسان العرب نتبين أن: »الشَّ

ومما يصاغ من الذهب فرائد يفصل بها اللؤلؤ  من املْعِدن من غير ِإذابة الحجارة،   
ُ
ط

َ
ق

ْ
الذهب ُيل

ولقد كانت املعاني الشعرية التي اكتنزها هذا الديوان آللئ نفيسة التصالها بصراط  والجوهر«، 

عليهم  حب  والصَّ واآلل  للرسول  املحبين  تعالى،  من هللا  للقرب  املشتاقين  املجاهدين  املحسنين 

سالم  هللا.

ثانيا: مقاصد الديوان ومعانيه

• في هذا الديوان، يعثر القارئ على مجموعة من املعاني الشعرية الرائقة السامية:

• دعوة القارئ إلى صحبة األخيار املتبتلين الذاكرين املجاهدين.

• التحسر على تفتت األمة اإلسالمية وضعفها، تحسرا يبعث على العمل والقيام هلل مع املقسطين.

• االستجابة لنداء الحق، والسير على صراط االستقامة والهدى.
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• التجافي عن أماني النفس وغرورها، وتجديد التوبة والعزم.

• الوقوف بباب املولى سبحانه ليال ونهارا، بالذكر والتوبة واإلنابة.

ديوان شذرات لبنة من لبنات بناء الشخصية اإليمانية اإلحسانية، وخطاب شعري جميل يتخذ 

الوعظ فيه منزلة رفيعة، وتتوسطه معاني الحب في هللا والتطهر والتوبة والشوق والجهاد لتكون األمة 

اإلسالمية شاهدة بالقسط حاملة لرسالة الرحمة إلى العاملين. وقد وظف اإلمام هذه األشعار في ختم 

فقرات كتابه »اإلحسان« بجزأيه.
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ديوان

“ قطوف ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

مه اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا سنة 
َ
»قطوف« ديواٌن شعري يتألف من عشرة أجزاء، نظ

1989 )1410-1409(، وطبع على امتداد عقدين )2000 -2021(، ويقع هذا النظم في بحور مختلفة، 

وضمنه اإلمام رحمه هللا ديباجة وملحقا لشرح الكلمات الصعبة. 

وتشتمل األجزاء العشرة من هذا الديون الشعري على سبعمائة وثمانية وسبعين قطفا )778(. في 

عالج قضايا متنوعة بَنَفس دعوي منهض، وطعم تربوي 
ُ
كل قطف سبعة أبيات شعرية دانية الِحكم ت

ُمرغب وُمرهب، ونكهة أسلوبية جامعة بين جمال اللفظ وجزالته، وشرف املعنى وقوته.

اختار اإلمام رحمه هللا كلمة قطوف عنوانا لديوانه، مستمدا معناها مما جاء في القرآن العزيز، 

ي ثمارها قريبة التناول َيْقِطفها القاعد والقائم.«)1) 
َ
ها داِنية(؛ أ

ُ
طوف

ُ
قال سبحانه: )ق

وبهذا يكون عنوان هذا الديوان الشعري داال على حرص صاحبه على تقديم شعر صادق جميل، 

وهذا ما أفصح عنه في ديباجة  صادرة من النبع القرآني واملعين النبوي.  معانيه قريبة التناول، 

الجزء األول:

ـــِم ــ ـــكــ ــ ــِحــ ــ ــ  الـ
ُ
ــَي دانــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ــ ــ ــوِف ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــــطــ ــ

ُ
ومـــــــــــــــــــــــا أنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــالــــــــــشــــــــــــــــــــــــــــــــاعــــــــــر الــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــاِئــــــــــــِمق

)1)  ابن منظور: لسان العرب، مادة )قطف(.
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الــــــــبــــــــخــــــــاري رواه  ــــــــــــــــٌم« 
ْ
ُحــــــــــــــــك الــــــــشــــــــعــــــــر  عــــــــــــــــن املــــــــــصــــــــــطــــــــــفــــــــــى الـــــــــــســـــــــــيـــــــــــد الـــــــــــــقـــــــــــــاِئـــــــــــــِم»مــــــــــــــــن 

زور« هللا   
َ
ــــــــــــــــال

َ
خ شـــــــــــــــــــــيٍء  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلُّ 

ُ
ك  

َ
ِكـــــــــــــي الـــــــفـــــــاهـــــــِم»أال

ّ
ــَد الـــــــــــــذ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــــ ــ ــيـ ــ ــِبـ ــ ـ

َ
كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالُم ل

ً
ــــــــــــــــــــــــــه املــــــــــــــــصــــــــــــــــطــــــــــــــــَفــــــــــــــــى جـــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــَرة

ُ
ق ــــــــــــاِنــــــــــــَنــــــــــــا الـــــــــــــــــــــخــــــــــاصــــــــــِمُيــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــّدِ ويـــــــــــــــــدعـــــــــــــــــو لـــــــــــــــــــــــــحــــــــــــسَّ

ا
َ
ـــــــــِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ

َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــْم خــــــــــــــاِصــــــــــــــِملـــــــــــــَيـــــــــــــهـــــــــــــُجـــــــــــــَو أْعــــــــــــــــــــــــــــــــــَداَءنــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ف

ُ
ـــــــــــــــْل وأنــــــــــــــــــــــِشــــــــــــــــــــــْد وق

َّ
تـــــــــــــــَمـــــــــــــــث

ـــــــــــــــُدنـــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــْعــــــــــــــــــــــَر ســـــــــــــــّيِ ِ
ّ

ــــــــــــــــــــــــــَم الــــــــــــــــــــــش ِ
ّ
وَمـــــــــــــــــــــــــا يـــــــنـــــــبـــــــغـــــــــــــــي لـــــــلـــــــنـــــــبـــــــــــــــي الـــــــــهـــــــــاِشـــــــــِمـــــــــــــــــــيومــــــــــــــــــــــــــا ُعــــــــــــــــــــــــــل

صــــــــــــــــــالة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 
َ
أْوف هللا  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــَن  وأزـكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالٍم نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد دائــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِمعـــــــــــــــلـــــــــــــــيـــــــــــــــه 

ثانيا: مقاصد الديوان ومعانيه

في هذا الديوان الشعري دالالت إيمانية وإحسانية عميقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنداء اإللهي إلى 

اإلنسان ليعرف ربه سبحانه، ويتقرب إليه، ويفر إليه من غفلته واعتداده بنفسه، ويدخل في زمرة 

عباد الرحمن املتقربين إليه بالفرض والنفل والجهاد في سبيله، وحمل رسالة الرحمة إلى العاملين.

ــِمســــــطــــــا عــــــلــــــيــــــِك الــــــــــــَهــــــــــــَوى يـــــــــا نــــــــفــــــــُس فـــــــابـــــــَتـــــــدري ــ ــ ــِحـ ــ ــ ــَتـ ــ ــ ــْقـ ــ ــ ــيـــــم ُمـ ــ ــــمـ ُرْجـــــــــــَعـــــــــــى إلـــــــــــى هللا فـــــــــي تـــــصـ  

ْيـــــــــــــــــــِل أمــــــــــــيــــــــــــن الـــــــــــــــوحـــــــــــــــي ســـــــيـــــــدنـــــــا
َ
ـــــــــــــــِهـــــــــــــــِملــــــــــــــــــــــــوذي بـــــــــــــــــــذ ِ

ّ
ـــــــــــــــل

ُ
خـــــــــــلـــــــــــق هللا ك خــــــــــــــيــــــــــــــِر  مـــــــــــحـــــــــــمـــــــــــٍد 

ـــــــــــــَمـــــــــــــُه
َّ
َعـــــــــــــل بـــــــــــكـــــــــــتـــــــــــاب هللا  ـــــــــِمواســـــــــــــتـــــــــــــْمـــــــــــــِســـــــــــــكـــــــــــــي 

َ
ـــــــــل

َ
بـــــــــالـــــــــق لـــــــلـــــــمـــــــحـــــــبـــــــوب  ــــــــــــة  الــــــــــــَبـــــــــــــــــــــــــِريَّ ربُّ 

ـــــــــِتـــــــــِه 
َّ
ـــــــــــــــــــن مــــــــــــن مـــــــعـــــــنـــــــــــــــًى ومــــــــــــــــن كــــــلــــــِم واســـــــتـــــــعـــــــِصـــــــمـــــــــــــــي بــــــمــــــتــــــيـــــــــــــِن الـــــــــــــهـــــــــــــدِي ُســـــــــن ـــــــــبـــــــــّيِ

ُ
ومــــــــــــــــا ت

إن املعاني الشعرية مرصودة لحث القارئ على شحذ الهمة وتوجيه اإلرادة إلى االستجابة للنداء 

في توحيد صف املؤمنين واملؤمنات  والسير على منهاج النبي األكرم عليه الصالة والسالم،  اإللهي، 

الشورى  الكبرى:  املطالب  تحقيق  إلى  والسعي  وشامال،  متوازنا  بناء  املسلمة  األمة  بناء  إلعادة 

والعدل  واإلحسان.

»املنظومة الوعظية«  يتكامل هذا الديوان مع األعمال الشعرية التي أبدعها اإلمام رحمه هللا: 

وهو خدمة البيان القرآني والبالغ  مقيم وعظيم،  وهي أعمال أدبية تنطوي على هّمٍ  و»شذرات«. 

وفق املنهاج النبوي القائم على أصول وغايات ووسائل وسبل عملية أوضحها اإلمام في  النبوي، 

مؤلفاته الغزيرة.
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ديوان

“ المنظومة الوعظية ”

أوال: القراءة الوصفية للكتاب

»املنظومة الوعظية« ديوان شعري من الحجم الصغير، نظمه اإلمام عبد السالم ياسين رحمه 

هللا سنة 1417هـ/1996م، وطبع فيها طبعته األولى بمطبوعات األفق بالدار البيضاء.

بسط فيها باختصار  ـ  شكلت أكثر من ثلث الكتاب  ـ  استهل اإلمام الديوان بمقدمة نفيسة   

ليخلص إلى ديوانه الشعري املنظوم بنظام الشطرين  وعمق رؤيته التجديدية لألدب اإلسالمي، 

ص فيه معاني املعالم الكبرى للمنهاج النبوي املتمثلة في الخصال 
ّ
حيث لخ على بحر الخفيف، 

العشر، وهي: الصحبة والجماعة والذكر والصدق والبذل والعلم والعمل والسمت الحسن والتؤدة 

واالقتصاد  والجهاد.

وتجدر اإلشارة إلى أن اإلمام رحمه هللا لم يخترع روي نظمه وال اختار بحره، وإنما عثر على البحر 

والروي في نظم منسوب إلى اإلمام البخاري رحمه هللا، فتنسم من نفسه واقتبس من قبسه، وقد 

نسبهما أبو  و بيتين عثرت عليهما، 
ْ
فيها حذ وُت 

َ
»هذه منظومة وعظية حذ أفصح عن ذلك إذ قال: 

العباس املقري لإلمام البخاري رحمه هللا. ذكر ذلك املحبي في »خالصة األثر«.

قال اإلمام البخاري:

ـــــــــــــــــــــْضـــــــــــــــــــــَل ركــــــــــــــــــوع
َ
ـــهاغــــــــــــتــــــــــــنــــــــــــم فــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــراغ ف ــ ــتـ ــ ــغــ ــ بــ ــــــــــــــــك 

ُ
مــــــــــــــــوت يــــــــــــــكــــــــــــــون  أن  فــــــــعــــــــســـــــــــــــــى 
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ــــــــــــَتــــــــــــه«)1)كــــــــــــــــــــْم صـــــــــــــــــــحـــــــــيـــــــــٍح قـــــــــــــــد مــــــــــــــــــــات قــــــــــبــــــــــل ســـــقـــــيـــــم
ْ
ذهــــــــــبــــــــــت نـــــــفـــــــســـــــه الــــــنــــــفــــــيــــــســــــة فــــــــــــل

بنظم  وهو أبيات موزونة مقفاة أشبه �سيء  عنوان الديوان الشعري هو املنظومة الوعظية، 

نظم  املعلمين رحمهم هللا هدف،  منظومة لها هدف كما كان لنظم الفقهاء  وأرجوزاتهم،  الفقهاء 

هدفه تنبيه نفس راقدة على وسادة الغفلة إلى لحظة موت تنتظره ال شك فيها. 

علها تسارع إليها أفئدة من  إنها منظومة وعظية مطمئنة باإليمان باهلل ورسله وباليوم اآلخر، 

الناس في دنيا القلق والسرعة والغفلة.

ثانيا: مقاصد الديوان وقضاياه

اشتمل ديوان »املنظومة الوعظية« على قضايا ذات أبعاد متنوعة، منها:

البعد التأصيلي: حيث أكد اإلمام رحمه هللا أن األدب اإلسالمي موجود منذ فجر الرسالة   .1

النبوية، حيث كان الشعر وسيلة للدفاع عن الدعوة اإلسالمية أمام خصومها من املشركين، وقد 

َحة بالشعر والتصدي 
َ
الدعوة املناف وطلب من حسان بن ثابت وغيره من شعراء  باركه النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

ألعداء هللا، وقال له »اهُجهم ومعك روح القدس«، فهي دعوة صريحة من النبي ملسو هيلع هللا ىلص لحسان وغيره 

ألن يوظف لسانه وفنه، إلعالء كلمة هللا، وأن يسد ثغرة من ثغور الدعوة.

كما أكد اإلمام رحمه هللا على أن اقتران كلمة أدب بسمة إسالمي، هو من باب تحصيل الحاصل، 

ذلك أن األدب اإلسالمي ليس عرضا في واقعنا، وال في تاريخنا، ولكنه جزء ال يتجزأ من جوهر كياننا 

الحضاري املمتد عبر مسيرته الطويلة، فهو يكسب سعته من مصدره الرباني املتمثل في الفطرة التي 

فطر هللا الناس عليها، ومن توجهه اإلنساني الذي يتجاوز كل طائفة وعرق.

2. البعد النقدي: حيث قدم اإلمام، في ثنايا حديثه عن األدب اإلسالمي، نقدا كليا شامال وجذريا 

لألفكار املرتبطة بالفلسفات املادية واآلداب الدوابية التي طرحت مسألة املوت جانبا وأغفلتها، 

باعتبارها سؤاال ميتافيزيقيا غيبيا ال يعنيها في أي �سيء.

3. البعد الدعوي: ويتلخص في اآلتي: 

تنبيه اإلمام رحمه هللا إلى أن لألدب رسالة جمالية ال تتجزأ عن الرسالة الجمالية الجامعة    •

التي هي الدعوة إلى هللا، فاألدب وسيلة لصناعة التاريخ والحياة واإلنسان، ال صناعة لغوية وفنية 

)1) عبد السالم ياسين، املنظومة الوعظية، مطبوعات األفق، الدار البيضاء، ط 1، 1996م، ص 34.
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جوفاء من أي محتوى إنساني راشد، قال رحمه هللا: »ال خير في أدب ينعت إسالميا إن جرى في مضمار 

السباق مع اآلداب اإلنسانية، يلهب األحاسيس بالتشبيهات البارعة، واملبالغات الفنية، والزخارف 

مت لحظة في  ِدغ وصورا حوَّ
ْ
ثم ال تجد له مضمونا إال خياال ُدغ والنصاعات البيانية،  اللفظية، 

املخيلة، ثم احترقت كما يحترق الفراش الهائم. ال خير في أدب يجول في عرصة الدنيا وعرسها يداعب 

يؤجج مشاعر الناس وتؤججه غافال مغفال عن  يثير مشاعر الناس وتثيره،  الناس وتداعبه،  أهواء 
املآل، عاجزا مثبطا لعزمات الرجال.«)1)

•  بيان اإلمام أن األدب وسيلة من وسائل التعبئة وسالح من أسلحة املدافعة، وحكمة من حكم 

املداراة واملصانعة، وليس ترفا لغويا بعيدا عن هموم األمة. وإذا كان األدب إحسانا وإتقانا وجمالية، 

فإن هذا املعيار الجمالي اإلحساني يرتبط ارتباطا عضويا بالجانب العدلي الذي يضمن لإلنسان 

حريته وكرامته، في الحكم والقضاء والقسمة. 

تأكيد اإلمام على أن مسألة املوت واليوم اآلخر هي من املفاهيم املركزية التي يتأسس عليها    •

األدب اإلسالمي.

•  إملاع اإلمام رحمه هللا للسمات املميزة لألدب اإلسالمي، ومنها:

من سمات األدب الرسالي التي يؤكد عليها اإلمام أن يكون موصوال بالبيان القرآني  األصالة:   -

والبالغ النبوي، إذ »ال قدرة لألدب اإلسالمي على املنافسة إن لم يكن ترياقا أصيال موصوال بالشفاء 

القرآني ليبطل فعل السموم. إن لم يكن عافية باستقائه من النبع النبوي تقدم للمر�سى بالبؤس 

البائس والبؤس املتخم«.)2) 

ال يخرج في خطه عن اإلنسان  الصدق: حيث يرى اإلمام أن األديب في سيرورته اإلبداعية،   -

املؤمن املقتحم، الطالب وجه هللا عز وجل، فهو على ثغرة من ثغور الجهاد، جهاد بالكلمة والفن، 

يعبئ كل طاقاته الفكرية والحسية والجمالية لخدمة املشروع العمراني اإلحساني، وال يمكن لألديب 

أن يسير متوازنا في خطه التبليغي التربوي الحامل لرسالة القرآن، إذا لم يكن صادقا، أمينا شجاعا، 

يحمل أدبه بكل قوة وصدق، »صدق املضمون وبيان الحقيقة هما الكيف الذي به يكسب األدب 

اإلسالمي قوته ونفوذه وفضيلته ليغزو ضمير اإلنسان في عالم التجارة العمالقة.«)3) 

)1) عبد السالم ياسين، املنظومة الوعظية، م. س، ص 9-8.

)2) املصدر نفسه، ص 12.

)3) املصدر نفسه، ص 12.
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وإنما  ينص اإلمام على أن األدب اإلسالمي ليس أداة تسلية وبضاعة استهالك،  القصدية:   -

القصد منه أن يكون »وسيلة تربية وكلمة هادفة تأخذ من العصر وسائله، وتروضها وتتزين بزينة 

تلطف مبعوث أصحاب  العصرية كما  التعبير  أدوات  املقبول شرعا من  بأشكال  وتتلطف  هللا، 

تربية ومساهمة في  الكهف ليق�سي حاجة أصحاب الكهف من سوق كانوا يخشون غائلة أهلها. 

تربية ينبغي للخطاب اإلسالمي عامة ولألدب اإلسالمي خاصة أن يتحلى لها وفيها بجمالية املبنى ولين 

القول لفرعون العصر دون أن يخضع بالقول الستكبار العصر، دون أن يتبنى نغمة الثقافة العاملية 

األمريكية الهوليودية«)1).

حيث عمد اإلمام إلى نظم معاني الخصال العشر بَنَفس وعظي يسهل من  البعد الوعظي:   .4

خالله طرق مسامع القلوب لتحيا حياة اإليمان والعبودية هلل تعالى، يقول رحمه هللا: »لعل املوعظة 

لعلها  لعلها تطرق في ليل الغفالت أبواب القلب.  املكتسية حلة شعرية تنفذ إلى أعماق النفس. 

من نمط عيش إلى  من حال لحال،  تسري باملستيقظ على ضربات التذكير باآلخرة من دار لدار، 

حياة  إيمان«)2).

إن األدب اإلسالمي عند اإلمام عبد السالم ياسين؛ ال يمكن فهمه إال داخل النسق العام ملشروعه 

فاألدب اإلسالمي عنده رحمه هللا يتعين أن يكون رسالة خادمة للمشروع  التجديدي التغييري. 

التغييري لإلنسان واألمة، ويعّد هذا الديوان لبنة من لبنات تأسيس رؤيته التجديدية في مضمار 

األدب اإلسالمي.

)1) عبد السالم ياسين، املنظومة الوعظية، م. س، ص 16-15.

)2) املصدر نفسه، ص 5-4.
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الفصل السابع

الكتب البيداغوجية والتربوية

لقد كانت لإلمام ياسين رحمه هللا مشاركة فعالة وقوية في بناء املنظومة 
بيداغوجية موجهة  إصدار عدة كتب  من خالل  باملغرب،  التعليمية 
خاصة للطلبة في مدرستي املعلمين واملفتشين ملا كان مفتشا ثم مديرا 
ملدرسة املعلمين ثم ملدرسة املفتشين، كما أسهم في وضع كتب مدرسية 

ملستويات تعليمية مختلفة باالشتراك مع مؤلفين آخرين.
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“ النصوص التربوية لمدارس 
المعلمين والمعلمات ”

صدر هذا الكتاب سنة 1961 في 106 صفحة من الحجم املتوسط وكتب الناشر أحمد السلمي 

معرفا بالكتاب: »لعلنا ال نبالغ إذا قلنا بأن هذا الكتاب يكون مفخرة من مفاخر الخزانة املغربية بل 

مفخرة من مفاخر الخزانة العربية ألنه يعالج مادة من أصعب املواد العلمية التي عرفناها، وألنه 

يمس موضوعا من أخطر املواضيع وأعظمها شأنا. وليس بغريب أن يكون صاحب الكتاب هو األستاذ 

عبد السالم ياسين ألننا عهدناه من أولئك األساتذة القليلين الذين قضوا زهرة شبابهم في الدراسات 

ولسنا نريد أن ننوه بالكاتب أو نطريه ولكنها  واألبحاث وباألخص الدراسات التربوية والنفسية.  

الحقيقة نجهر بها كما عرفناها وكما نحس بها في أعماق أنفسنا وفي قرارة وجداننا.  هذا وكل أملنا هو 

أن يحظى هذا الكتاب بالنجاح الذي يليق به، وأن يكون من الكتب التي يشرف املغرب أن ينشرها، 

ويمأل املغاربة زهوا وفخرا وإعجابا أن تنسب إليهم. ولعلنا قبل أن نختم هذه العجالة يجدر بنا أن 

نهمس باألخص في آذان مديري مدارس املعلمين ومديرات املعلمات أن هذا الكتاب من خير ما تهديه 

إليهم »دار السلمي« في هذه السنة الدراسية«. 

»وكان من غايات التأليف عنده وضع عدة النصوص التربوية التراثية والعربية واملترجمة مختارة 

وتيسير حصول  بعناية بين يدي املكونين بمراكز التكوين اقتصادا في الجهد وتقريبا للتصورات، 

الطالب واألستاذ املؤطر على نصوص ودعامات مطبوعة سهلة املناولة«)1).

)1)  كتاب عبد السالم ياسين وجهوده في بناء املنظومة التربوية املغربية، كتاب جماعي، ط 1، 2018، ص 10. 
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“ كيف أكتب إنشاء بيداغوجيًا؟ ” 

180 صفحة من الحجم املتوسط و»كانت الغاية األولى من  في   1962 صدر هذا الكتاب سنة 

تأليفه تدريب الطلبة واألساتذة املقبلين على امتحانات التخرج من املراكز واألساتذة املقبلين على 

والتدريب على فهم السؤال  امتحانات الكفاءة املهنية على مبادئ الكتابة وتحليل النص التربوي، 

واستيعاب املطلوب، وأرشفة االمتحانات السابقة للتخرج من املراكز أو الكفاءة التربوية«)1).

)1)  كتاب عبد السالم ياسين وجهوده في بناء املنظومة التربوية املغربية، كتاب جماعي، ط 1، 2018، ص 11. 
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“ مذكرات في التربية ”

150 صفحة من الحجم املتوسط وكتب الناشر أحمد السلمي  في   1962 صدر هو اآلخر سنة 

معرفا بالكتاب: »إذا كان األستاذ املؤلف قد دفعه التواضع إلى أن يسمي هذا الكتاب »مذكرات في 

التربية« فإن من حقنا أن ننوه بقيمة هذا الكتاب ونتنبأ بما سيكون له من مساهمة فعالة إيجابية في 

توجيه املعلم املغربي، التوجيه املوضوعي السليم، لالستغناء عن التبعية البيداغوجية التي عاشت 

في عقولنا وأذهاننا مليا، بل كادت تطغى فتقتل مواهبنا، وبالتالي تق�سي على شخصيتنا. غير أن تلك 

السنوات التي أعقبت استقالل بالدنا، جعلتنا نتفاءل لحد كبير، بالتحرر من املركب الذي نرجو أن 

نكون قد ساهمنا، وسنساهم بعون هللا في مواراته ... وإلى األبد. وبين يديك اآلن، قارئي العزيز، كتاب 

»مذكرات في التربية« ملرب مغربي أوقف حياته على االهتمام بمشكالت التعليم والتربية في بالدنا، 

وقد خاض غمار الكتابة فيها مستوحيا فكره من تجاربه الخاصة والعامة، ومستندا على مبادئ علم 

التربية العامة، فجاء كتابه هذا تبسيطا لتلك املبادئ، حيث جعلها في متناول طالب مدارس املعلمين 

واملرشحين لشهادة الكفاءة في التعليم العربي في أحسن تقويم وأسهل سبيل«.

يوحي هذا الكتاب بمجموعة من اإلشارات والدالالت، منها بث التواضع واألدب العلمي الرفيع، 

واإلسهام في التأسيس لنقاش علمي منفتح حول قضايا التربية والتعليم. ومنها أيضا التهمم العميق 

بمشكالت التعليم واالنخراط الكلي في مشروع بناء منظومة تعليمية رائدة، وتقديم خالصة تجربة 

وعصارة فكر وخميرة بحث وممارسة، والتأريخ لدروس معدة بشكل دقيق وبمهنية عالية استغرقت 

سنوات عديدة«)1).

)1)  كتاب عبد السالم ياسين وجهوده في بناء املنظومة التربوية املغربية، كتاب جماعي، ط 1، 2018، ص 19-18. 
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خـاتـمـة

لقد عمل اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا من خالل هذه املؤلفات وما خلفه من مئات من 

التسجيالت السمعية البصرية التي تشتغل قناة »بصائر«)1) اإللكترونية على بث نماذج منها ، وعبر 

ما يزيد على أربعة عقود من عمل القلب والعقل واليوم والليلة، على بسط مشروعه في اكتشاف 

املنهاج النبوي لتغيير اإلنسان وحثه على الخالص الفردي بطلب الغاية اإلحسانية، تدرجا في مدارج 

السلوك إلى هللا تعالى ونيل رضاه؛ والخالص الجماعي لألمة باستشراف الهدف االستخالفي العدلي، 

لبناء مجتمع العمران األخوي الذي يوفر أجواء عبادة هللا تعالى، باعتبارها الغاية العظمى من خلق 

 ِلَيْعُبُدوِن( )الذاريات 56).
َّ
ِجنَّ َوٱإِلنَس ِإال

ْ
ْقُت ٱل

َ
ل
َ
الكون: )َوَما خ

ولم يكن رحمه هللا في بسطه لهذا املشروع العظيم عبر هذه املؤلفات وغيرها، ممن يقلدون من 

سبقهم، ويستنسخون كالم األولين واآلخرين، مع التقدير الذي ُيكنه للجميع، بل كان في ذلك بانيا 

َل التراث املوروث، والبناء 
ْ
خ

َ
لنظرية متكاملة ولصرح تربوي سيا�سي حضاري، بنَفٍس تجديدي، يروم ن

َح منه، وفي الوقت ذاته االنفتاح على التراث اإلنساني ومناقشته واالستفادة منه؛ ليس من 
ُ
على ما َصل

منطلق انهزامي، بل من منطلق الواثق بربه واملعتز بدينه وانتمائه.

كما أنه رحمه هللا لم يكن في هذه املؤلفات وفي كل مشروعه، مجرد منظر ومفكر، بل كان قبل 

والنصح هلل ولرسوله وللمسلمين  مربيا غايته األساس الداللة على هللا عز وجل،  ذلك ومعه وبه، 

عامتهم وخاصتهم. يقول رحمه هللا في كتاب اإلحسان: »وأنا أسعُد الناس ِإْن كان ِلشهادتي سامعون 

ْوا عن الحياة 
َ
جاف

َ
وت ظوا يقظة القلب، 

َ
ق يَّ

َ
وت الغفلة ِلَصْرختي هذه الهادئة،  وا من ُسباِت  واعون َهبُّ

 إْن حصل في ميزان حسناتي 
ً
الدنيا، وفزعوا إلى من يدلهم على هللا حتى يعرفوا هللا. أنا أسعُد الناس إذا

ْنُت لهم صوتا يقول: ِمْن هنا الطريق، من هنا البداية«)2).
ُ
أفواٌج من املحسنين ك

ر بالقضية املركزية في مشروعه كله،  ِ
ّ
وما انفك، رحمه هللا وأجزل له العطاء، يحض ويلح وُيذك

وعبر كل جوانبه وثناياه، وهي قضية التربية أوال ثم التربية آخرا ثم التربية دائما، إنها قضية مصير 

ووظيفته في تحقيق العبودية الخالصة  واسمه في امللكوت األعلى عند هللا،  اإلنسان بعد املوت، 

واملخلصة هلل تعالى. 

.https://www.youtube.com/c/AbdessalamYassine أو  https://yassine.tv 1)  يمكن مشاهدة قناة بصائر(

)2)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، م. س، ج 1 / ص 20.
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لكنه في اآلن نفسه، يستحضر الهدف االستخالفي العدلي، ويقف بجرأة وقوة وهدوء في وجه كل 

ظلم سيا�سي واجتماعي واقتصادي يروم استعباد الناس وتحريفهم عن الغاية اإلحسانية التي خلقوا 

لها. يقول رحمه هللا في »رسالة تذكير«: »إنه سوء تفاهم فظيع إن كان يتوق إلى العدل واإلحسان من 

لم تتم يقظته القلبية، أو هب هبة ثم نام، أو عثرت به عاثرة فما نهض وال استقام.

»إنه عمرك! إنها قضيتك!  إنه قبرك! إنه بعثك! إنها جنتك أو نارك! إنه ربك! كيف صدتك الصواد 

صَمتْتَك نداءات »َهَوس العالم« عن سماع منادي هللا؟ لفظ بال معنى 
َ
عن طلب موالك؟ أم كيف أ

أنت؟«)1).

اإليمانية  للتربية  مشروعه  في  املطلقة   
َ
واألسبقية  

َ
األولوية هللا  رحمه  اإلمام  ُيعطي  عموما، 

اإلحسانية، ويجعلها منطلقا وشرطا الزما للتغيير، ويعتبر أن مطلب العدل واإلحسان بدايته الوحيدة 

وهو منهاج يجمع التربية اإليمانية اإلحسانية بالجهاد  الصحيحة هي التربية ثم التربية ثم التربية، 

بأبوابه املتعددة، ويجمع الهمَّ الفردي بالهم الجماعي، ويجمع العقَل بالقلب، ويجمع مطلَب العزة 

 باالنفتاح على متطلبات 
َ
والكرامة لألمة بتشوف الفرد إلى الدرجات العلى في اآلخرة، ويجمع األصالة

العصر واملستقبل، وهو منهاج يتميز بالتكامل والشمولية واألصالة والغائية.

إن األمة اليوم في حاجة ماسة الكتشاف معالم هذه التربية اإليمانية اإلحسانية، وُصوى السلوك 

اإلحساني املبثوثة في كتاب هللا وسنة نبيه وسيرة األكابر من الصحابة واآلل والعلماء العاملين. كما أن 

اإلنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى اكتشاف منهاج تربوي يعطي للوجود اإلنساني معناه الحقيقي، 

وٌيخرجه من ريبة الشك وسجن العقالنية ومحدودية البراغماتية وَبالدة اإللحاد، وسيولة الحداثة إلى 

نور الفطرة وحالوة اإليمان ووالدة القلب ويقين اإلحسان. 

يقول اإلمام املجدد في كلمة جامعة تلخص جوهر مشروعه وماهيته: »فطوبى لغرباء أزمنتنا إن 

شمروا لاللتحاق بركب األخيار على متن الجادة الجهادية التي سلكها الصحابة في غربة اإلسالم األولى، 

حتى نصروا الدين وأقاموا لإلسالم دولة وصرحا شامخا. تلك الجادة أوسع وأبعد مناال وأوفر نورانية 

ألنها جمعت بين الجهاد لتحقيق مطالب األمة وبين املجاهدة لتحقيق املطلب اإلحساني الفردي«)2).

وختاما، يجدر التأكيد أن التربية في تصور اإلمام ياسين رحمه هللا ليست كالما ونصوصا، بل 

هي سلوك يومي فردي وجماعي على مدارج شعب اإليمان في ِحْضن صحبة ربانية، وفي صف جماعة 

مجاهدة من أجل بلوغ الغاية اإلحسانية الفردية وتحقيق الهدف االستخالفي العدلي الجماعي. وهي 

)1)  عبد السالم ياسين، رسالة تذكير، م. س، ص 16-15.

)2)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، م. س، ج 1 / ص 46-45.
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 ملشروعه، ورسالَته لعامة املسلمين، وخاصة فصائل الحركة اإلسالمية، 
َ
 األساسية

َ
تجسد الهوية

األساس  لهذا  والفكري،  السيا�سي  التدافع  وخاصة  االهتمامات،  باقي  مزاحمة  أغلبها  ُيعاني  التي 

العظيم من أسس ديننا الحنيف، إلى حد اإلقصاء أو اإلهمال، أو اعتباره مجرد شأن فردي متروك 

لِهَمِم األعضاء وذممهم.

ل، وجعله محوَر دعوته تنظيرا وتنزيال، واعتبره أسمى 
َ
وقد ركز اإلمام رحمه هللا على هذا األمر الَجل

زا مقصودا، من دعاة الصوفية. يقول رحمه هللا 
ْ َ
أ أو مل

َ
ط

َ
وأجلَّ ما دعا إليه، حتى إن البعض صنفه، خ

في كتاب اإلحسان، »لسُت أدعو إلى التصوف، وال أِحبُّ ااِلسَم والشكَل، ألني ال أجدهما في كتاب هللا 

وسنة رسوله، بعد أن اخترُت ِجواَر القرآن والجلوَس عند منبر الحبيب املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص. ال، وال حاجة 

لي باملصطلحات املحدثة، فلي ِغَنى عنها بلغة القرآن وبيان إمام أهل اإلحسان. لكن الحق الذي مع 

الصوفية، حق حب هللا تعالى، وابتغاء وجهه، وإرادة الوصول إليه، والتماس الطريق ملعرفته، وما 

َض  َعرَّ
َ
ِفْين من عباده، حق ثابت في القرآن والسنة، ثابت في حياة من ت

َ
يكرم به الحنان املنان املصط

ثا بنعمة هللا عليهم،  َحدُّ
َ
ِهد به الرجاُل ت

َ
لنفحات هللا، وَصَدَق في هللا، وذكر هللا وسار إلى هللا. ذاك حق ش

وا من ُسباِت الغفلة ِلَصْرختي هذه الهادئة،  وأنا أسعُد الناس ِإْن كان ِلشهادتي سامعون واعون َهبُّ

ْوا عن الحياة الدنيا، وفزعوا إلى من يدلهم على هللا حتى يعرفوا هللا. 
َ
جاف

َ
ظوا يقظة القلب، وت

َ
ق يَّ

َ
وت

ْنُت لهم صوتا يقول: ِمْن هنا 
ُ
 إْن حصل في ميزان حسناتي أفواٌج من املحسنين ك

ً
أنا أسعُد الناس إذا

الطريق، من هنا البداية«)1).

وبذلك، سيكتشف قارئ اإلمام، أن وراء كل هذه املكتوبات خيطا ناظما، يمسك بأطرافها ويربط 

وهو مطلب حث عليه القرآن الكريم في قوله سبحانه وتعالى:  بينها ويفتل في تكاملها وانسجامها، 

»إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان«، وهي أجمع آية في القرآن الكريم كما قال سيدنا ابن مسعود ر�سي 

هللا عنه: »ما في القرآن آية أجمع للخير والشر من هذه اآلية )وذكرها( أخرجه الحاكم في املستدرك. 

وروى البيهقي في شعب اإليمان عن الحسن أنه قرأها يوما ثم وقف فقال: إّن هللا جمع لكم الخير كله 

ُقْربى َوَيْنهى َعِن 
ْ
ِْحساِن َوِإيتاِء ِذي ال

ْ
َعْدِل َواإل

ْ
ُمُر ِبال

ْ
َه َيأ

َّ
والشر كله في آية واحدة، هي قوله تعالى: ﴿إنَّ الل

ُروَن﴾ )النحل 90))2).
َّ
ك

َ
ذ

َ
ْم ت

ُ
ك

َّ
َعل

َ
ْم ل

ُ
ك

ُ
ِي َيِعظ

ْ
َبغ

ْ
ِر َوال

َ
ْنك

ُ ْ
َفْحشاِء َوامل

ْ
ال

والحمد هلل رب العاملين، وصلى هللا وسلم على املبعوث رحمة للعاملين، سيدنا وحبيبنا املجتبى 

وموالنا محمد، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.

)1)  عبد السالم ياسين، اإلحسان، م. س، ج 1 / ص 20-19.

 / 3 1974، ج  )2)  اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، مطبعة الهيئة املصرية العامة للكتاب، طبعة 
ص 182.
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الملحق األول

الئحة مؤلفات اإلمام عبد السالم ياسين رحمه الله

املؤلفات بالعربية:

اإلسالم بين الدعوة والدولة، 1972. 1

اإلسالم غدا، 1973. 2

اإلسالم أو الطوفان )رسالة مفتوحة إلى امللك الراحل، وقد كان طبعها وتوزيعها بطريقة لم . 3

يقصد بها عموم الناس(، 1974

رسالة القرن امللكية في ميزان اإلسالم، 1980. 4

املنهاج النبوي تربية وتنظيما وزحفا، 1982. 5

اإلسالم وتحدي املاركسية اللينينية، 1987. 6

الرجال )الفصل األول من كتاب »اإلحسان«(، 1988. 7

مقدمات في املنهاج، 1989. 8

اإلسالم والقومية العلمانية، 1989. 9

نظرات في الفقه والتاريخ، 1989. 10

شذرات )ديوان شعر(، 1992. 11

محنة العقل املسلم بين سيادة الوحي وسيطرة الهوى، 1994. 12

حوار مع الفضالء الديمقراطيين، 1994. 13

رسالة تذكير )الرسالة األولى من سلسلة »رسائل اإلحسان«(، 1995. 14

في االقتصاد: البواعث اإليمانية والضوابط الشرعية، 1995. 15

»رسائل . 16 )الرسالة الثانية من سلسلة  إلى كل مسلم ومسلمة  رسالة إلى الطالب والطالبة، 

اإلحسان«(، 1995

تنوير املؤمنات )في جزأين(، 1996. 17

الشورى والديمقراطية، 1996. 18

املنظومة الوعظية )الرسالة الثالثة من سلسلة »رسائل اإلحسان«(، 1996. 19

حوار املا�سي واملستقبل، 1997. 20
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حوار مع صديق أمازيغي، 1997. 21

اإلحسان، الجزء األول، 1998. 22

»دروس املنهاج . 23 )الكتاب األول من سلسلة  كيف ننصح هلل ورسوله  كيف نجدد إيماننا، 

النبوي«(، 1998

الفطرة وعالج القلوب )الكتاب الثاني من سلسلة »دروس املنهاج النبوي«(، 1998. 24

اإلحسان، الجزء الثاني، 1999. 25

سالمة القلوب )الكتاب الثالث من سلسلة »دروس املنهاج النبوي«(، 1999. 26

اقتحام العقبة )الكتاب الرابع من سلسلة »دروس املنهاج النبوي«(، 1999. 27

العدل: اإلسالميون والحكم، 2000. 28

قطوف )ديوان شعر في عشرة أجزاء(، من 2000 إلى 2021. 29

الرسالة العلمية، 2001. 30

الخالفة وامللك، 2001. 31

رجال القومة واإلصالح، 2001. 32

يوم املؤمن وليلته، 2002. 33

الثمن )الكتاب الخامس من سلسلة »دروس املنهاج النبوي«(، 2004. 34

سنة هللا، 2005. 35

مقدمات ملستقبل اإلسالم، 2005. 36

إمامة األمة، 2009. 37

القرآن والنبوة، 2010. 38

جماعة املسلمين ورابطتها، 2011. 39

 وصيتي، 2013. 40

شعب اإليمان )في مجلدين(، 2018. 41

أحاديث في العدل واإلحسان )من محاضرات اإلمام رحمه هللا(، 2021. 42

املؤلفات باللغة الفرنسية:

1. La révolution à l’heure de l’Islam, 1980

2. Pour un dialogue avec l’élite occidentalisée, 1980
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3. Islamiser la modernité, 1998

4. Mémorandum : à qui de droit, 1999

املؤلفات املترجمة للعربية:

بة، 1980. 1 حوار مع النخبة املغرَّ

مذكرة إلى من يهمه األمر )رسالة نصيحة بالفرنسية إلى امللك محمد السادس(، 1999. 2

اإلسالم والحداثة )مترجم(، 2000. 3

املؤلفات املترجمة لإلنجليزية:

1. Memorandum: To Him Who Is Concerned (An open letter in French to the 

country’s new king, Mohamed VI(, 1999

2. Winning the Modern World for Islam, 2000

3. The Muslim Mind on Trial: Divine Revelation versus Secular Rationalism, 2003

4. The Day and Night Schedule of the Believer, 2007 & 2018

5. The Last Testament Imam Abdessalam Yassine, 2014

6. Muslim Women: Jouney into the Light Volume 1, 2016

7. Muslim Women: Jouney into the Light Volume 2, 2019

املؤلفات املترجمة للفرنسية:

1. Mon-Testament, 2014

2. Histoire et Droit musulmans : Ruptures passées et à venir, 2015

املؤلفات املترجمة لإلسبانية:

1. Memorandúm a Quien Corresponda, 1999

2. El último Testamento, 2014

3. El Día y la Noche del Creyente, 2018

4. Reflexiones Sobre El Derecho Y La Historia Islámicos, 2021

املؤلفات املترجمة لألملانية:

1. Memorandum an wen es angeht, 1999
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2. Islamischer Vernunftappell an die Moderne, 2000

3. Tag und Nacht des Gläubigen, 2013

املؤلفات املترجمة للتركية:

1. Nebevi Yöntem Eğitim-Yapılanma-Hareket, 2012

2. Sünnetullah, 2012

3. Hilafet Ve Saltanat, 2012

4. Direliş Ve Islah Önderleri, 2012

5. Abdessalam Yassine vasiyeti, 2013 

املؤلفات املترجمة لإليطالية:

1. Il Giorno E la Notte del Credente, 2013 & 2019

2. Il mio testamento, 2014

3. Islam e modernità, 2015

4. Introduzione alla Spiritualità Musulmana, 2016

5. Richiamo all›essenziale, 2019

6. La Crisi Della Mente Musulmana tra rivelazione divina e razionalizmo secolare, 

2021

املؤلفات املترجمة للروسية:

1. Испытание мусульманского разума, 2014

املؤلفات املترجمة لألوكرانية:

1. Випробування мусульманського розуму, 2014

املؤلفات املترجمة لألوردية:

اسالم اور جديد يوروپي فلسفة حيات، 2017 .1

املؤلفات املترجمة للمالوية:

1. KONSEPSI FIQAH DAN SEJARAH, 2019
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الملحق الثاني

ترتيب مؤلفات اإلمام عبد السالم ياسين حسب تاريخ تأليفها

الكتاب
التاريخ الهجري 

للتأليف
التاريخ امليالدي 

للتأليف
سنة 

الطبعة 1
تب ِبـــ :

ُ
ك

عدد 
الطبعات

كيف أكتب إنشاء 
؟

ً
بيداغوجيا

1مراكش138119611962

1مراكش138219621963مذكرات في التربية

النصوص التربوية ملدارس 
املعلمين واملعلمات

1مراكش138219621963

اإلسالم بين الدعوة والدولة
15 ذي القعدة 

1391
1الرباط31972 يناير 1972

اإلسالم غدا
15 ذي القعدة 

1392
21 دجنبر 

1972
1الرباط1973

اإلسالم أو الطوفان
ليلة الثالثاء 17 

رجب 1394
2مراكش61974 غشت 1974

شعب اإليمان: املنهاج 
النبوي لتجديد اإلسالم

بدأ كتابته يوم 
االثنين 25 ربيع 

النبوي 1395
2مراكش72017 أبريل 1975

Mémoire à S.M le ROI

27 ربيع الثاني 
1397 بعد أن بدأ 
كتابتها في 11 من 

نفس الشهر

لم تطبع17 أبريل 1977

مستشفى 
املجانين 

بمراكش، وهي 
منشورة على 
املوقع ولم 

تطبع

 

La révolution à l'heure 
de l’Islam

بداية شهر شعبان 
1399

1مراكش11980 يوليوز 1979

Pour un dialogue avec 
l'élite occidentalisée

 1الرباط271980 يونيو 131980 شعبان 1400

املنهاج النبوي تربية 
وتنظيما وزحفا

2سـال41982 يونيو 1981فاتح شعبان 1401

رسالة القرن امللكية في 
ميزان اإلسالم

الثالثاء 8 شعبان 
1402

1سـال11982 يونيو 1982
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في االقتصاد: البواعث 
اإليمانية والضوابط 

الشرعية

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
و27 رمضان 1403
وكتب مقدمته ليلة 
االثنين 7 شعبان 

1415
وخاتمته ليلة 

األربعاء 9 شعبان 
1415

4سـال81995 يوليوز 1983

الخالفة وامللك

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403

وكتب مقدمته ليلة 
االثنين 6 شعبان 

1420

4سـال82001 يوليوز 1983

رجال القومة واإلصالح

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403 
وكتب "بين يدي 
الكتاب" ظهر 
الثالثاء 17 ذي 

الحجة 1421 )13 
مارس 2001)

4سـال82001 يوليوز 1983

مقدمات ملستقبل اإلسالم

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403

2سـال82005 يوليوز 1983

إمامة األمة

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403

2سـال82009 يوليوز 1983
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القرآن والنبوة

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403

2سـال82010 يوليوز 1983

جماعة املسلمين ورابطتها

فصل من كتاب 
دولة القرآن الذي 
كتب بين 19 صفر 
27 رمضان 1403

2سـال82011 يوليوز 1983

مقدمات في املنهاج

الجزء األول من 
كتاب اقتحام 

العقبة الذي طبع 
في ثالث كتب وكتب 
بين ليلة الثالثاء 11 
رجب و28 شعبان 
1405 الساعة 2 

ليال

191989 ماي 1985
سجن العلو 

بالرباط
2

اإلسالم والقومية العلمانية

الجزء الثاني من 
كتاب اقتحام 

العقبة الذي طبع 
في ثالث كتب وكتب 
بين ليلة الثالثاء 11 
رجب و28 شعبان 
1405 الساعة 2 

ليال

191989 ماي 1985
سجن العلو 

بالرباط
1

اإلسالم وتحدي املاركسية 
اللينينية

الجزء الثالث من 
كتاب اقتحام 

العقبة الذي طبع 
في ثالث كتب وكتب 
بين ليلة الثالثاء 11 
رجب و28 شعبان 
1405 الساعة 2 

ليال

191987 ماي 1985
سجن العلو 

بالرباط
1

2سـال252005 ماي 81988 شوال 1408سنة هللا
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اإلحسان - الرجال
)الفصل األول من كتاب 

اإلحسان(

الجمعة 23 صفر 
1409

سـال71988 أكتوبر 1988

اإلحسان
)في جزأين(

بدأ الكتابة فيه يوم 
الخميس 10 شوال 
1408 وانتهى منه 
بعيد صالة صبح 
الجمعة 23 صفر 
1409 خال املقدمة 

التي كتبها يوم 
االثنين 27 رجب 

1414

26 ماي 1988
7 أكتوبر 1988

2سـال1998

شذرات )ديوان شعر(
الخميس 20 
رمضان 1409

1سـال271992 أبريل 1989

حوار شامل مع األستاذ 
املرشد

األحد 7 ذي القعدة 
1409

112014 يونيو 1989
طبع بعد 

25 سنة من 
إجرائه

قطوف )ديوان شعر طبع 
منه لحد اآلن 9 أجزاء من 

(10

بدأ الكتابة صبيحة 
السبت 30 رمضان 
1409 وانتهى مع 

أذان الظهر األربعاء 
11 صفر 1410

13 شتنبر 1989
-2000
2019

1سـال

4سـال140919891989نظرات في الفقه والتاريخ

كيف نجدد إيماننا، 
كيف ننصح هلل ورسوله؟ 

)الكتاب 1 من سلسلة 
»دروس املنهاج النبوي«(

140919891989

من 40 درس 
ألقاهم املؤلف 

رحمه هللا 
في املسجد 

مطلع القرن 
الخامس عشر 

ثم نقحها 
لتالئم املطبوع

1

الفطرة وعالج القلوب 
)الكتاب 2 من سلسلة 

»دروس املنهاج النبوي«(
1409198919891

سالمة القلوب )الكتاب 3 
من سلسلة »دروس املنهاج 

النبوي«(
1409198919901

اقتحام العقبة )الكتاب 4 
من سلسلة »دروس املنهاج 

النبوي«(
1409198919901

الثمن )الكتاب 5 من 
سلسلة »دروس املنهاج 

النبوي«(
1409198920041



|  153مـــالحـــــق

العدل: اإلسالميون والحكم

بدأ الكتابة فيه 
في الساعة الثانية 
من ليلة الجمعة 
11 صفر الخير 

1411 وانتهى منه 
ليلة الخميس 16 

جمادى األولى 
1411 خال الخاتمة 

التي كتبها ضحى 
االثنين 2 ذي 
الحجة 1413

3سـال62000 دجنبر 1990

تنوير املؤمنات )في جزأين(

بدأ الكتابة فيه 
في الثانية بعد 
منتصف ليلة 

الجمعة املباركة 
20 شعبان 1413 
وانتهى منه ظهر 
األحد فاتح ذي 
الحجة 1413

4سـال221996 ماي 1993

حوار مع الفضالء 
الديمقراطيين

الخميس 19 صفر 
1414

12 غشت 
1993

4سـال1994

محنة العقل املسلم بين 
سيادة الوحي وسيطرة الهوى

4سـال141419941994

رسالة تذكير
ليلة الجمعة 27 

رجب 1415
30 دجنبر 

1994
1سـال1995

رسالة إلى الطالب والطالبة، 
إلى كل مسلم ومسلمة

1سـال201995 يونيو 211995 محرم 1416

الشورى والديمقراطية

كتب صيف 1416
كتب مقدمته في 
ذي القعدة 1416
وخاتمته صبيحة 
األربعاء 27 ذي 
القعدة 1416

4سـال171996 أبريل 1996

حوار املا�سي واملستقبل

كتب صيف 1416
ومقدمته يوم 

السبت 14 محرم 
1417

4سـال11997 يونيو 1996



أضواء على مكـتوبات اإلمام عبد السالم ياسين |  154

املنظومة الوعظية

بدأ كتابتها يوم 
األحد 30 محرم 

1417 وانتهى منها 
عصر الجمعة 11 

صفر 1417

2سـال281997 يونيو 1996

حوار مع صديق أمازيغي
كتب مقدمته ظهر 
الخميس 23 رجب 

1417
1سـال51996 دجنبر 1996

الرسالة العلمية
ليلة األحد 24 
رمضان 1417

1سـال22001 فبراير 1997

Islamiser la modernité

بدأ كتابته في 12 
والنصف من ليلة 

الجمعة 15 جمادى 
األولى 1418

وانتهى منه يوم 
السبت 1 ذي 
القعدة 1418

1سـال281998 فبراير 1998

Mémorandum à qui de 
droit

بدأ كتابتها في 
11 ليال من ليلة 
االثنين 22 رجب 
1420 وانتهى من 
كتابتها ليلة األحد 
5 شعبان 1420 

الساعة الثالثة إال 
ربع ليال

1سـال141999 نونبر 1999

وصيتي

كان َبْدُء كتابتها على 
الساعة الرابعة 
والنصف قبل 

فجر الجمعة 23 
ذي الحجة 1422، 
وخْتُمها نثرا على 
الساعة الثالثة 
والنصف ليلة

األحد 25، واالنتهاء 
من الوصية نظما 

على الساعة 
الخامسة فجر 
األربعاء 28 من 

نفس الشهر والعام

1سـال132013 مارس 2002
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الملحق الثالث

بعض الدراسات التي صدرت حول مكتوبات اإلمام

أوال: كتب أصدرتها مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين لألبحاث والدراسات

كتاب مؤتمر »مركزية القرآن الكريم في نظرية املنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم   .1

1 و2 دجنبر / كانون األول  1434هـ املوافق لـ  17 و18 محرم  الذي نظم بإستانبول يومي  ياسين«: 

2012م، والكتاب في ثالثة أجزاء وألفي صفحة من الحجم الكبير.

»التغيير في نظرية املنهاج النبوي عند اإلمام عبد السالم ياسين:  كتاب املؤتمر الدولي   .2

2016م  كانون الثاني   / يناير  و17   16 الذي نظم بإستانبول يومي  مفهومه وإشكاالته وقضاياه« 

أولهما يضم البحوث العلمية  ويتألف من مجلدين اثنين؛  بشراكة مع جامعة صباح الدين زعيم. 

باللغة العربية فيما يقرب من 800 صفحة، وثانيهما يشتمل على البحوث باللغتين التركية واإلنجليزية 

في 250 صفحة. باإلضافة لدليل يضم ملخصات البحوث بلغات املؤتمر الثالث.

3. Religion And Mind: Revisiting Imam Abdessalam Yassine’s Thought: 

Conference Book in 218 pages.

4. كتاب املؤتمر الدولي »الُبعد اإلنساني في الفكر اإلسالمي املعاصر، اإلمام عبد السالم ياسين 

نموذجا«، وهو كتاب املؤتمر العلمي الدولي الثالث الذي نظمته مؤسسة اإلمام عبد السالم ياسين 

تزامنا مع فعاليات  2020م،  دجنبر  و20   19 يومي  )املغرب(،  لألبحاث والدراسات بمدينة الرباط 

الذكرى الثامنة لرحيل اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا. وقد شارك في أشغاله أكثر من عشرين 

باحثا وباحثة في تخصصات علمية مختلفة، ومن جامعات ومراكز علمية متنوعة بكل من املغرب 

والجزائر وتونس وفلسطين وقطر وتركيا وماليزيا والهند واململكة املتحدة وهولندا وإسبانيا والواليات 

املتحدة األمريكية وكندا، وتابع أشغاله التي تم تنظيمها عن ُبعد بسبب آثار جائحة كورونا جمهور 

واسع من مختلف دول العالم. طبع الكتاب في 430 صفحة من الحجم الكبير ويضم البحوث العلمية 

باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

5. كتاب »لغة القرآن في خطاب األستاذ عبد السالم ياسين« للدكتور الصادق الرمبوق، يقع 

2015. ويتضمن مقدمة وخاتمة وأربعة فصول،  248 صفحة من الحجم الكبير، الطبعة األولى  في 

للقومية والوالء  العربية بين الوالء  ماهية الوحي،  اللغة املشرفة جزء  أم املطالب والرغائب،  وهي: 
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ف والطاغي للغة 
َّ
للقرآن، لغة النزال.. واالستقبال. ومما جاء في مقدمة املؤلف: “إن الحضور املكث

القرآن في هذا الخطاب، يدفع املتتبع إلى دراسة مكانة لغة القرآن الكريم في مؤلفات كاتب مكثر، 

ر، ويغريه بتق�سي طبيعة هذا الحضور وأبعاده ومراميه، ويحفزه الستجالء إجاباته عن 
ّ
د منظ ومقِعّ

اإلشكاالت التي تطرحها، كعالقة اللغة بالقومية، واملوقف من التعدد اللغوي، واملراهنة على اللغة 

باعتبارها رافعة البنيان الحضاري، وقدرة هذه اللغة على استيعاب العلوم وتوطينها".

6. كتاب »الجهاز املفاهيمي في نظرية املنهاج النبوي عند األستاذ عبد السالم ياسين« للباحث 

الحسن السال�سي رحمه هللا، يقع في 192 صفحة من الحجم الكبير، الطبعة األولى 2015. ويتضمن 

ستة فصول هي: مميزات الفكر املنهاجي، بناء الجهاز املفهومي، املفاهيم الوسائل، املفاهيم الغايات، 

مفاهيم بانية في دولة القرآن، مفاهيم ذات الصلة.

ويمثل هذا الكتاب أحد األبحاث العلمية القليلة التي انبرت ملقاربة مبحث من أهم مباحث التراث 

الفكري الزاخر لإلمام ياسين رحمه هللا؛ وهو مبحث املفاهيم بناء وتركيبا وتوظيفا. وقد بنى الباحث 

»أن كتابات األستاذ عبد السالم تضمنت جهازا  هذا الكتاب على مجموعة من املنطلقات منها 

مفهوميا متآلفا ومنسجما يمهد إلشكالية تربط املقدمات بالنتائج وترتبها عنها وفق ضوابط الوضوح 

والدقة والشمولية، ويسهم في تذليل الطريق للتفاهم مع القارئ والباحث واملختص والسيا�سي«. 

ودعاة وحكاما وباحثين منطلقات ومقدمات  »أن النظرية املنهاجية قدمت للمسلمين علماء  ومنها 

ومدخالت لبناء أمتهم ورص صفوفها بعد أن تجددت البواعث اإليمانية في النفوس.”

كما انطلق الباحث في كتابه هذا من فرضية مؤداها أن الفكر املنهاجي ركز على القرآن الكريم 

في تأصيله للمفاهيم والقضايا واألفكار، فاتجه إلى دراسة هذه العالقة، وتحليلها وبيان تقاطعاتها 

وتبايناتها لرصد كيف تأسس الجهاز املفهومي في النظرية، وكيف انتظم.

إن األهمية البحثية لكتاب »الجهاز املفهومي في نظرية املنهاج النبوي« تعود باألساس إلى طبيعة 

املوضوع )خصائص املشروع الفكري لإلمام عبد السالم ياسين(، ثم إلى السبل والطرائق املنهجية 

التي توسل بها الباحث في مقاربته، وأخيرا إلى النتائج والخالصات التي انتهى إليها؛ من جملتها كون 

الجهاز املفهومي في فكر األستاذ عبد السالم ياسين ينبني على القرآن الكريم ويتأسس عليه، وهو 

يتدرج من املفاهيم الوسائل إلى املفاهيم الغايات في نسق مترابط منسجم محكم. كما يتميز بالجدة 

والصرامة والدقة العلمية، وينفتح على كل النظريات والعلوم واألفكار واملعارف القديمة والحديثة.
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ومما ال شك فيه أن هذا الكتاب ُيتيح للباحثين في الفكر اإلسالمي املعاصر فرصة اكتشاف بناء 

تاح له فرصة االنتشار بين القراء واملهتمين في العالم العربي واإلسالمي عامة، وبين الباحثين 
ُ
ا ت

َّ َ
نظري مل

واألكاديميين في الفضاءات البحثية الجامعية خاصة.

7. كتاب »وحـدة األمة في فكر اإلمام عبد السالم ياسين« وهو كتاب جماعي في 358 صفحة من 

وتنسيق الدكتور باسل  2015، من تقديم الدكتور إدريس مقبول،  الطبعة األولى  الحجم الكبير، 

خلف حمود الزبيدي عن جامعة املوصل بالعراق والدكتور يونس علوي املدغري عن املعهد األوربي 

أبو صهيب أحمد   - محمد رفيع  ومشاركة مجموعة من الباحثين:  للعلوم اإلسالمية ببروكسيل، 

- الذوادي بن بخوش  - السا�سي بن محّمد الضيفاوي  قنديل - هشام القي�سي - خالد ناصر الدين 

قوميدي - الحسن السال�سي - رشيد عموري - عبد القادر أنكير.

»يحتل لدى اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا موقعا  ويتناول الكتاب مفهوم األمة الذي 

مركزيا من فكره السيا�سي، وهو يكاد يكون الرهان األكبر الذي ال رهان على غيره في عملية التصحيح 

والشك أن أمتنا اليوم  فاألمة حين تتوحد يعني أنها تولد من جديد والدة فاعلة بانية،  التاريخي، 

تنتظر من يعيد تنظيمها حتى تظهر على خريطة العالم  عبارة عن مجموعة من املقومات املبعثرة، 

قوة حضارية حقيقية، تمارس دورها الشهودي املطلوب، وبذلك ستكون الوسيلة والتجسيد الحي 

للثقافة اإلسالمية في جميع تفاصيلها، وهي مصدر التجميع أو ما يسميه ماكس فيبر مصدر الوحدة.

8. كتاب »من أجل تعليم يحررنا: التربية والتعليم في املشروع املجتمعي لإلمام عبد السالم 

ياسين« للدكتور مصطفى شگري، وهو كتاب يقع في 166 صفحة من الحجم الكبير، الطبعة األولى 

2018. ويتضمن أربعة فصول هي: التربية والتعليم في سياق مشروع التغيير املجتمعي عند اإلمام املجدد، 

أزمات التدبير في مجال التربية والتعليم، مداخل التغيير وآفاق التحرير، مضمون التعليم ومنهاجه.

ويمثل هذا الكتاب أحد األبحاث العلمية القليلة التي انبرت لدراسة واجهة غير معروفة من 

فاملعروف عن اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا تعالى أنه أحد العلماء  حياة اإلمام رحمه هللا. 

األجالء واملفكرين الكبار؛ في حقل الدعوة إلى هللا تعالى والجهاد في سبيله، لكن ما ال يعرفه كثير من 

املتخصصين والباحثين في الحقل البيداغوجي بله عامة الناس، أن الرجل أحد املؤسسين للمنظومة 

فهو الخبير في املجال التربوي  التربوية التعليمية في العالم العربي في ستينيات القرن العشرين، 

البيداغوجي املبّرز فيه، امللّم باملدارس التربوية وطرق التدريس، تشهد على ذلك تجربته الغنية في 

سلكي التدريس واإلدارة، ومكتوباته القيمة في الباب.
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9. كتاب »التغيير االجتماعي عند اإلمام عبد السالم ياسين« للدكتور مجدي محمد قويدر، وهو 

كتاب يقع في 146 صفحة من الحجم الكبير، الطبعة األولى 2018. ويتضمن تمهيدا عن مفهوم التغيير 

االجتماعي وفصلين من عدة مباحث وهما: وسائل التغيير االجتماعي ومقومات التغيير االجتماعي.

ويمثل هذا الكتاب أحد األبحاث العلمية التي أبرزت مركزية تغيير اإلنسان في نظرية اإلمام رحمه 

هللا في التغيير. حيث يقول الكاتب في املقدمة إن اإلمام عبد السالم ياسين »خير من فِقه سنة التغيير في 

 منها، حيث ركز 
ً
األنفس واملجتمعات، وأدرك سرها، وسَبر غورها، فأسس مشروعه التغييري منطلقا

على التغيير الجوهري لإلنسان الفرد بوصفه أساس عملية التغيير، وصانع التغيير، وما املجتمع إال 

السقف العلوي لهذا األساس، وأحاط مشروع اإلمام التغييري اإلنسان من جميع جوانبه العقدية، 

والفكرية، والسلوكية، واالجتماعية، والسياسية وغيرها، مما جعل نظريته للتغيير تتميز بالشمولية، 

وتجمع بين األصالة واملعاصرة، برؤية تجديدية جامعة بين الغايتين اإلحسانية واالستخالفية«.

كتاب جماعي أصدرته مؤسسة  ياسين«  السالم  اإلمام عبد  في فكر  »فلسطين  كتاب   .10

اإلمام وقد صدر بالرباط، يقع في 182 صفحة )2019(، من الحجم الكبير، ويضم ثالثة عشر مقاال 

تناولوا  الفلسطيني من فلسطين والعراق ومصر واملغرب وتركيا،  في الشأن  ألكاديميين وباحثين 

املوضوع من جوانبه املختلفة التي أثارها اإلمام في كتبه ورسائله، باإلضافة إلى مقدمة للدكتور عمر 

أمكاسو رئيس املؤسسة، وخاتمة هي عبارة عن حوار يحمل عنوان »الصابرون في غزة« كان قد أجرته 

قناة الحوار بلندن مع اإلمام رحمه هللا بتاريخ 20 يناير 2009م.

السالم  عبد  اإلمام  عند  والفقهي  واألصولي  املقاصدي  التراث  في  »مراجعات  كتاب   .11

ياسين«، لألستاذ الدكتور محمد رفيع، هذا الكتاب هو الحائز على الرتبة األولى في النسخة األولى من 

جائزة املنهاج النبوي )2019( / فرع الكتب.

يعتبر حسمها  وقد جال فيه صاحبه بين عدة قضايا شائكة في تاريخ وحاضر الفكر اإلسالمي، 

مفتاحا لحقبة جديدة في مسار األمة وطريق نهضتها من كبوتها العلمية والقيمية والحضارية. واشتمل 

وخصص األول منها ملراجعات في  مثلت عماده وأركانه األساسية،  هذا العمل على أربعة فصول، 

التراث العلمي عند اإلمام ياسين عند اإلمام ياسين مقصدا ومنهجا، وتناوله من زاويتين: زاوية مقاصد 

مراجعات التراث العلمي عند اإلمام عبد السالم ياسين، وزاوية األصول املنهجية لتلك املراجعات. 

وانبرى في الفصل الثاني ملعالجة قضايا املراجعة في التراث املقاصدي انطالقا من املراجعة النظرية 

للدرس املقاصدي، وصوال إلى املراجعة التطبيقية لهذا الدرس. فيما أفرد الفصل الثالث لقضايا 

املراجعة في التراث األصولي، من خالل داعي القول بمراجعة الدرس األصولي أوال، ومراجعة في تثمين 
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الدرس األصولي أصالة ومنهجا ثانيا، ثم مراجعة مبحث االجتهاد ثالثا. لينتهي في الفصل الرابع إلى 

مناقشة قضايا املراجعة في التراث الفقهي في شقيها املنهجي واملعرفي.

فضال عن مقدمة خصصها لبسط إشكال ومنهج هذه الدراسة وأهدافها وخطوطها العريضة، 

ثم مدخل منهجي تناول فيه بالتدقيق واإليضاح أبرز املفاهيم املستعملة فيها، وخاصة منها املتدخلة 

في تركيب العنوان بوصفه صيغة مركزة إلشكالية الكتاب وقضاياه الكبرى. وأخيرا خاتمة، ضمنها 

وأنهى عمله بالئحة ثرية من املصادر واملراجع التي كان عليها مدار  أهم نتائج وتوصيات الدراسة. 

التحليل واملناقشة.

12. كتاب »اجتهادات اإلمام عبد السالم ياسين في تجديد وتفعيل مقاصد اإلسالم، نحو بناء 

اإلنسان وتحقيق العمران« لألستاذ وسيم عوني أبي حسن: هذا الكتاب هو الحائز على الرتبة األولى 

في النسخة األولى من جائزة املنهاج النبوي )2019( / قسم الرسائل الجامعية، وقد طبع سنة 2021 

في 198 صفحة من الحجم الكبير، واشتمل على خمسة فصول ومقدمة وخاتمة. تناول في الفصل 

وخصص الفصل الثاني للمباني التأسيسية  األول مفهوم االجتهاد ومتعلقاته عند اإلمام ياسين، 

لنظرية املقاصد عند اإلمام ياسين، بينما عرض في الفصل الثالث ملباحث قصد الشارع عند اإلمام 

ثم  وأفرد الفصل الرابع للمراجعات التي قدمها اإلمام ياسين في موضوع قصد الشارع،  ياسين، 

خصص الفصل الخامس للصيغة املطلبية التي اقترحها اإلمام ياسين ملقاصد الشريعة.

13. كتاب »صناعة الحرية.. في التجربة السجنية لألستاذ عبد السالم ياسين« للدكتور أحمد 

الفراك، يقع في أكثر من 350 صفحة من الحجم الكبير وهو من إصدارات مؤسسة اإلمام في 2021م. 

التي قضاها بالسجون والحصار  يلقي فيه الكاتب أضواًء على جانب من تجربة اإلمام رحمه هللا، 

واالبتالءات، في محاولة لإلملام بها وتقديمها للقارئ حتى يتن�سى له التعرف عن قرب بقامة إسالمية 

مغربية لم تنل ما تستحق من االهتمام واملتابعة.

الكتاب يتطرق للتجربة السجنية لإلمام، وملحنته مع السلطة قبل تأسيس الجماعة وبعدها، 

وذلك في خمسة فصول؛ األول كان عن مرحلة )1974- 1978م( في »سجن« املجانين بمراكش، أما 

الفصل الثاني فكان عن مرحلة )1983- 1985م( في سجن لعلو بالرباط، والفصل الثالث عن مرحلة 

في سجن الحصار بسال. فيما كان الفصل الرابع عن تجربة الكتابة والتأليف في  )1989- 2000م( 

السجن والحصار. وأورد املؤلف في آخر فصل مالحق تتضمن وثائق ورسائل وبيانات.

ومما أورده املؤلف في مقدمته: “ظن البعض أن التجارب السجنية للعلماء واملفكرين والفالسفة، 

تشكل استثناء في حياتهم، بما أنها لحظات منع وتعطيل واضطهاد، وقد ال يلتفت إلى قيمتها وأثرها، 
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غير أن املتفحص في تلك التجارب سرعان ما ينتبه إلى أهميتها القصوى وهو يمعن النظر في مجمالت 

منهم صاحب  كان  من  أصحابها،  أجلها  من  التي سجن  واملجتمعية  الفكرية  املشاريع  وتفاصيل 

فكرة  ومشروع”.

القا�سي مصنعا للحرية ومختبرا  وفي الوقت الذي نّوه إلى أن »رهبة السجن قد تصّير االبتالء 

فيحدث أن تنقلب املحن والباليا في  فال تزيد أصحاب العزائم القوية إال صالبة وثباتا،  للرجولة، 

حقهم منحا وعطايا«، ذكر بأنه خّصص كتابه للدرس والنظر في التجربة السجنية لإلمام عبد السالم 

ياسين »رجل يصنع حريته من سجنه وحصاره«.

الذي ق�سى سنوات  وقد اختار املؤلف لتقديم الكتاب املعتقل املغربي الشهير أحمد املرزوقي، 

طواال في سجن تزمامارت الرهيب، والذي وصلته أخبار األستاذ ياسين وهو في معتقله هذا بعدما بعث 

اإلمام رسالته املشهورة »اإلسالم أو الطوفان« إلى الحسن الثاني.

 إياه ذاك »الرجل العظيم املصلح الذي 
ً
وذكر املرزوقي ملحات مما عرفه وسمعه عن اإلمام، معتبرا

ضرب األمثال لألجيال الالحقة في الشهامة والشجاعة وحب الوطن، ولم يلق »السالح« إال بعد أن 

 بعدما ترك من بين صدقاته الجارية، علما ينتفع به، 
ً
ناداه ربه إلى جواره، فلبى النداء راضيا مرضيا

ورجاال أقحاحا يحفظون عهده ويصونون ذكراه ويمشون على هداه«.

ثانيا: كتب جماعية أصدرتها مؤسسة مواقع اإلمام، وهي: 

تناول مواضيع   ،2016 »فقه التربية عند األستاذ عبد السالم ياسين« صدر سنة  كتاب   .1

مختلفة، رامت بسط التصور التربوي عند اإلمام رحمه هللا من جوانب مختلفة، بمشاركة بعض 

اإلخوة واألخوات، الذين صحبوا اإلمام واستمعوا إليه، وجالسوه، منهم األستاذ محمد عبادي األمين 

العام لجماعة العدل واإلحسان، وبعض أعضاء مجلس اإلرشاد، وإحدى بنات اإلمام الدكتورة مريم 

ياسين، وبعض السادة األساتذة والدكاترة. وقد قدم له األستاذ حسن قبيبش عضو مجلس إرشاد 

جماعة العدل واإلحسان.

بين  وجمع   ،2017 صدر سنة  »قضايا أسرية عند األستاذ عبد السالم ياسين«  كتاب   .2

بمشاركة عدد  دفتيه مقاالت عديدة تعالج موضوع األسرة وموقعها في مشروع اإلمام رحمه هللا، 

وقد قدم له األستاذ محمد بار�سي عضو مجلس إرشاد جماعة  من املتخصصين واملتخصصات، 

العدل  واإلحسان.
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3. كتاب »عبد السالم ياسين وجهوده في بناء املنظومة التربوية املغربية«: صدر سنة 2018، 

وجمع مساهمات عدد من الباحثين والباحثات في موضوع: »جهود اإلمام عبد السالم ياسين في بناء 

وكتب مقدمته األستاذ محمد حمداوي عضو مجلس إرشاد جماعة  املنظومة التربوية املغربية«، 

العدل واإلحسان.

ثالثا: كتابان أصدرهما موقع الجماعة نت، وهما: 

1. كتاب »اإلمام عبد السالم ياسين بعيون رجال صحبوه«: أصدرته هيئة تحرير موقع الجماعة 

بمناسبة الذكرى الثانية لرحيل   ،2014 سنة  )املوقع اإللكتروني لجماعة العدل واإلحسان(  نت 

ويعرض جوانب من سيرة اإلمام ومسيرته ومساره  108 صفحة،  يقع في  اإلمام املجدد رحمه هللا. 

التربوي والدعوي والتعليمي والفكري والسيا�سي. عبر سلسلة من الحوارات التي أجراها املوقع مع ثلة 

من الرجال الذين صحبوا اإلمام وعايشوه ردحا طويال من الزمن.

األمة«  »اإلمام عبد السالم ياسين.. جوانب تجديدية من فكره ومشروعه إلحياء  كتاب   .2

وهو في األصل عبارة عن مقاالت نشرها املوقع بمناسبة  162 صفحة،  ويقع في   2015 صدر سنة 

سلط  والذي شارك فيه اثنان وعشرون باحثا.  الذكرى األولى لرحيل اإلمام عبد السالم ياسين، 

الضوء على قضايا متنوعة عرضها الرجل في مشروعه الفكري؛ تبتدئ من طبيعة التجديد ومجاالته 

وتعرج على مسائل التربية وأصول الفقه ومقاصد الشريعة والتعليم واملرأة والطفولة  وقضاياه، 

والفكر السيا�سي واالقتصاد واإلعالم وحقوق اإلنسان، وال تنتهي عند اللغة واألدب والشعر

رابعا: كتب ودراسات أخرى

صدرت عدة دراسات وكتب تناولت بالتحليل واملقارنة والتفصيل كتَب اإلمام ياسين رحمه هللا، 

ونخص منها بالذكر كتاَبْي الدكتور إدريس مقبول: 

1. كتاب »سؤال املعنى في فكر عبد السالم ياسين« صدر عن إفريقيا الشرق بالبيضاء/املغرب 

240 صفحة من الحجم املتوسط، قدم للكتاب املفكر األملاني املسلم األستاذ  2014، يقع في  سنة 

الدكتور مراد هوفمان رحمه هللا. وعالج الكتاب قضايا تسع توالت وفق الترقيم التسلسلي للمؤلف 

يمكن تصنيفها على النحو التالي:

مقدمات: ضمت ثالث قضايا:

- ياسين مفكرا: إثباتا لغزارة فكر الرجل ورحابة اآلفاق التي ارتادها
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- سؤال املعنى: بيان لإلشكال املركزي في الكتاب وملركزيته في فكر األستاذ ياسين

- املنهاج النبوي: بيان لإلطار املعرفي واملنهجي والعملي لفكر األستاذ ياسين

قضايا املوضوع الفلسفية: وهي على التوالي أربع:

- فلسفة املعرفة

- فلسفة اإلنسان

- فلسفة التاريخ

- فلسفة الجمال

وهي محاور تحليل نظرية املنهاج النبوي في موضوع املعنى)1). وقد قدم املؤلف تلخيصا مركزا 

لكتابه هذا بقوله)2) »رجل فكر ثاقب وروحانية عالية، متميز بحرصه على أن يخاطب فيك كل 

األبعاد وكل الحواس وكل القدرات، وأن يدخل على قارئه من كل املداخل املمكنة، وإن تأملت 

جيدا تجده ال ُيفلت الفرصة، وهو يتحدث إليك حديث الخبير بقضايا الفكر والفلسفة والعقل 

واملجتمع والتاريخ…”

2. كتاب »ما وراء السياسة.. املوقف األخالقي في فكر عبد السالم ياسين« صدر عن دار أفريقيا 

لألستاذ الدكتور إدريس مقبول رئيس مركز ابن غازي لألبحاث والدراسات   2016 الشرق سنة 

االستراتيجية، وجاء الكتاب في حوالي 440 صفحة، موزعة على سبعة فصول باإلضافة إلى مقدمة 

وخاتمة، مع تقديم للبروفسور ماسيمو كامبانيني من جامعة ترنتو بإيطاليا.

طريقا للقراءات املنصفة ملشروع اإلمام عبد   - في تقدير املؤلف   - ويأتي هذا الكتاب ليدشن 

السالم ياسين الذي عز نظيره في عاملنا املعاصر، والذي كان يمتلك باإلضافة إلى اطالعه الكبير على 

كبرى النظريات السياسية الغربية، القدرة على الجمع بين عمق التربية اإليمانية اإلحسانية ودقة 

ومفاتيح القومة ضد الظلم السيا�سي،  النقد الفلسفي واألخالقي للتصورات واملفاهيم الشائعة، 

لينشد نموذج اإلنسان املكرم من غير استغالل وال ترذيل.

)1) . انظر تقديم الكتاب في رابط:
https://www.yassine.net/ar/2014/10/تقديم-كتاب-سؤال-املعنى-في-فكر-عبد-السال/

شوهد بتاريخ 10 دجنبر 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=CAnCRlQDJYQ  :2)  انظر الشريط على قناة بصائر(

شوهد بتاريخ 15 دجنبر 2020.
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الملحق الرابع

منابر إعالمية أصدرها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه الله

1. مجلة »الجماعة«:

إذ صدر العدد األول منها سنة  بلغت أعداد املجلة ستة عشر، 

1399 هـجرية املوافق لسنة 1979ميالدية، في حين كان صدور العدد 

االخير سنة 1406 هـجرية املوافق لسنة 1985 ميالدية.

ال  واضحا،  تحريريا  خطا  املجلة  لهذه  هللا  رحمه  اإلمام  رسم 

يكتنفه غموض وال التواء. قال عنها رحمه هللا في العدد األول: »هذه 

بين  والتعارف  للتالقي  وذريعة  للتعبير  منبرا  تكون  أن  أريد  املجلة، 

ما عششت في عقولنا األوهام إال للصمت  رجال الدعوة أجمعين، 

تبنينا  كل من جانبه،  املفروض وما تفرقنا شيعا وطوائف إال ألننا، 

ضاع  التي  األجيال  فرقت  التي  الجذور  العميقة  املزمنة  الخالفات 

كل  الصفحات  هذه  على  ندعو  أن  آن  وقد   ... اإلسالم  عهدها  في 

االستسالم  عادات  من  الهجرة  إلى  باإليمان  ينبض  قلب  له  من 

املؤمنين«. إلى  واالنضمام  املسؤولية  حمل  مشروع  إلى  واالستقالة 

2. جريدة »الصبح«:

هي أول صحيفة أصدرها اإلمام عبد السالم ياسين رحمه هللا 

من مجلة الجماعة،   16 بعد مصادرة العدد  1404ه/1983م،  عام 

وكان شعارها قوله تعالى »إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب«، 

ولم يصدر منها سوى عدد يتيم، إذ صادرتها السلطة ومنعت طبعها 

وتوزيعها.

3. جريدة »الخطاب«:

بعد  1404ه/1983م،  عام  اإلمام  أصدرها  صحيفة  ثاني  هي 

إذ  إال عدد وحيد،  أيضا  منها  يصدر  ولم  الصبح،  مصادرة جريدة 

صادرتها السلطة ومنعت طبعها وتوزيعها.
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