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 المدخل
 مع وو�بھ مالئكتھ، لھ وأ��د روحھ، من فيھ ونفخ ��سان و�عا�� سبحانھ هللا خلق

 وما السماوات �� ما لھ و��ر البيان، وعلمھ و�ختيار، �رادة حر�ة والعقل �دراك قوة

والْبحرِ ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر ( سبحانھ: فقال منھ؛ جميعا �رض ��

 .)1( )70(�سراء )من الطَّيبات وفَضلْناهم علَى كَثيرٍ ممن خلَقْنا تفْضيلًا ورزقْناهم

 أن ل�م أراد قد سبحانھ خالق�م فإنَّ  سدى، ���وايُ  ولم عبثا خلقوايُ  لم آدم ب�� أن غ��

َدُ�م بل توجيھ، دون  َيَدْعُ�م فلم ضال�ن؛ غ�� م�تدين حيا��م يحيوا ِبِرعاَيِتھ.  َخَلَقُ�ْم  ُمْنُذ  �َع�َّ

 ُوِ�بوا إنما أ��م ل�م و�ب�نون  �خر، و�اليوم بھ �يمان إ�� يدعو��م ورسلھ أن�ياءه ف��م فبعث

 �و وذلك واختيار، طواعية عن خالق�م ل�م أراده ما وفق دنيا�م يحيوا أن أجل من ا��ياة

وما خلَقْت الْجِن ( �عا��: هللا قال املرسل�ن؛ ُ�لُّ  دعا وإل��ا أجل�ا، من خلق�م ال�� العبادة مع��

االو(وندبعيإِلَّا ل سالذار�ات ن)ي كُلِّ ( :سبحانھ وقال ،)56ا فثْنعب لَقَدوةولًا أَنُ أُمسوا اَهللا  ردباع

(وا الطَّاغُوتنِبتاجالنحل و)عا��: فقال واختبارا، ابتالء الدنيا ا��ياة ل�م جعل وقد .)36� 

)يرٍء قَديلَى كُلِّ شع وهو لْكالْم هدي بِيالَّذ كاربت ،الْم لَقي خكُمالَّذأَي  وت والْحياةَ ليبلُوكُم 

إِنا ( وجل: عز لقولھ مصداقا ،حملو�ا ال�� �مانة يؤدوا ل�ي وذلك ،)2- 1(امللك أَحسن عملًا)

رضِ والْجِبالِ فَأَبين أَنْ يحملْنها وأَشفَقْن منها وحملَها مانةَ علَى السماوات واالَعرضنا االَ

كَانَ اال هانُ إِنسن(ولًاها جحزاب ظَلُوم�) 72(. 

ر ولقد  عبدوا �م إن �خرة �� عاقبة وُحسِن  الدنيا �� طيبة بحياة آدم ب�� الرسُل  �شَّ

وْا، أعرضوا �م إن معا و�خرة الدنيا �� املآل سوء وأنذرو�م أمر، كما هللا فتلك ��  وتَولَّ

                                                 
م��وظة: تم �عتماد �� ضبط �يات وترقيم�ا ع�� ���ة امل��ف ا��مدي الشر�ف، الطبعة الثانية ـ  1

 اململكة املغر�ية. ،، مؤسسة دمحم السادس ل�شر امل��ف الشر�ف، مدينة ا��مدية2011
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� الذي �نذار �و وذلك ؛ال�شارة رسلًا ( �عا��: قال كما ،ودعوا��م الرسل خطابات م�َّ

ل رِينذنمو رِينشبمي(ِلسالر دعةٌ بجلَى اِهللا حاسِ علنكُونَ لال�ساء لَّا ي)مسؤولية �� وتلك ،)165 

 .)38(املدثر كُلُّ نفْسٍ بِما كَسبت رهينةٌ)( �عا��: قال ،كسبھفيما  و�خرة الدنيا �� ��سان

ٌد سيدنا  الناس إ�� �عا�� هللا رسل آخر �ان وقد  هللا �عثھ وسلم، عليھ هللا ص�� محمَّ

 وجعلھ ،)28(سبأ وما أَرسلْناك إِلَّا كَافَّةً للناسِ بشيرا ونذيرا)( فقال: �افة إل��م سبحانھ

 هللا ص�� فقام ..)106(�ن�ياء للْعالَمين) وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً(�عا��:  فقال للعامل�ن رحمة

غ املب�ن، البالغ من بھ هللا أمره وسلم بما عليھ  حقَّ  هللا �� وجا�د �مانة وأدى الرسالة فبلَّ

 ومن التوحيد، نور  إ�� الشرك ظلمات من الناَس  بھ هللاُ  وأخرج اليق�ن، أتاه ح�� ج�اده

�وا إْن  ما �عده من ف��م ترك ثم وحده؛ هللا عبادة إ�� العباد عبادة أبدًا:  َيِضّلوا نل بھ تمسَّ

 ال ك��اِر�ا ليُل�ا البيضاء، امل��ة ف�ما وسلم؛ عليھ هللا ص�� ن�يھ وسنة �عا�� هللا كتاب

باع �ديھ ع�� بالثبات �الك. وأو��� إال ع��ا يز�ُغ  ر س�تھ، واّتِ  �� والتفرُّق  �بتداع من وحذَّ

وأَنَّ هذَا صراطي مستقيما فَاتبِعوه ولَا تتبِعوا السبلَ فَتفَرق ( �عا��: لقولھ مصداقا الدين

�عام  بِكُم عن سبِيله ذَلكُم وصاكُم بِه لَعلَّكُم تتقُونَ)
َ
 الصالة عليھ أو��� وقد .)154(�

ِ�ي فَعْن  الكر�م، القرآن أو��� ما بمثل والسالم
َ
�َ  ُ�َرْ�َرةَ  أ � هللا َر��ِ

َ
 َسِمْعُت : َقاَل  َعْنھُ  َ�َعا�

َمْرُتُكْم  َوَما ،َفاْجَتِ�ُبوهُ  َعْنھُ  َ�َ�ْيُتُكْم  َما«َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلص ِهللا  َل َرُسو 
َ
ُتوا ِبِھ  أ

ْ
 اْسَتَطْعُتْم؛ َما ِمْنھُ  فأ

َما ْ�َلَك  َفِإنَّ
َ
َ�ةُ  َقْبِلُكْم  ِمْن  الذين أ

ْ
ْنِ�َياِ�ِ�ْم  َعَ�� َواْخِتالُفُ�ْم  َمَساِئِلِ�ْم  َك�

َ
 .)1(»أ

 البدعو  ات�نحراف ووقوع الف�ن بظ�ور  وسلم عليھ هللا ص�� الن�� أنذر وكما

َر  فقد �عده، من والضالالت  تحر�ف �سالم عن ينفون  الذين املص���ن بظ�ور  �شَّ

 قال: قال العذري  الرحمن عبد بن إبرا�يم فعن .ا��ا�ل�ن وتأو�ل املبطل�ن وانتحال الغال�ن

َ�َذا اْلِعْلَم ِمْن ُ�ّلِ َخَلٍف ُعُدوُلُھ َيْنُفوَن َعْنُھ  ْحِمُل يَ « وسلم: عليھ هللا ص�� هللا رسول 

                                                 
 مسلم: كتاب ا��� عن أ�ي �ر�رة �. و��يحكتاب �عتصام بالكتاب والسنة،  :البخاري ـ ��يح 1
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ُْبِطِل�َن َوَتْحِر�َف اْلَغاِل�َن 
ْ
ِو�َل اْ�َ�اِ�ِل�َن َواْنِتَحاَل امل

ْ
وسلم  عليھ هللا ص�� �شر كما .)1(»َتأ

دين ون  الذين با��ّدِ  عليھ هللا ص�� فقال ر�تھ،غُ  �سالم عن و�رفعون  ،دي��ا لألمة يجدّدِ

ُد َلَ�ا ِديَ�َ�ا« وسلم: ِس ُ�ّلِ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجّدِ
ْ
ِة َعَ�� َرأ مَّ

ُ
َ َيْبَعُث ِلَ�ِذِه �  وقال: ،)2(»ِإنَّ ا�َّ

 َغِر�ًبا َوَ�ْرِجُع َغِر�ًبا َفُطوَ�ى «
َ
يَن َبَدأ ِذيَن ُيْصِ�ُ�وَن َم ِإنَّ الّدِ اُس ِمْن ِلْلُغَرَ�اِء الَّ ْفَسَد النَّ

َ
ا أ

ِ�  يَ�ْعِد   .)3(» �ِمْن ُسنَّ

َل  عصر، �ل و�� دون  املص��ون  �ؤالء َمثَّ  الطائفةَ  وجماعات أفرادا ��م واملقتدون  ا��ّدِ

�ا ال با���ة، القائمةَ  با��ق، الظا�رةَ  َف�ا من َيُضرُّ
َ
� خال العاِلُم ا����د  ف��ا هللا؛ وعُد  يأ�ي ح�َّ

رو  ُث  املفّسِ  من أنواعٌ  . ف�م..هللا س�يل �� واملنفُق  ا��اِ�ُد  وا��نديُّ  الصا�ُ�  و�م�ُ�  والفقيھُ  وا��ّدِ

ُر  �سالم يجمع�م املؤمن�ن  �� أو واحد َبَلٍد  �� ي�ونوا أن َيْلَزمُ  وتحر�فاِ�ِ�م. وال الناس ز�ادات من ا��رَّ

ْ�ُھ �ِ « وسلم: عليھ هللا ص�� الن��ُّ  قال فقد واحدة، �يئٍة  ُ ِبِھ َخْ�ً�ا ُيَفّقِ َنا  �َمْن ُيِرِد ا�َّ
َ
َما أ يِن، َوِإنَّ الّدِ

ُ ُ�ْعِط  �ِ يَقاِسٌم َوا�َّ
ْ
� َيأ ُ�ْم َمْن َخاَلَفُ�ْم َح�َّ ِ َال َيُضرُّ ْمِر ا�َّ

َ
ُة َقاِئَمًة َعَ�� أ مَّ

ُ
ْمُر  َي ، َوَلْن َتَزاَل َ�ِذِه �

َ
أ

 ِ  .)4(»ا�َّ

 العلماِء  من طائفٍة  يد ع�� �ول  ال��ري  القرن  منذ �سالم ديَن  املْغِرُب  بلُدنا َعَرَف  وقد

عاة،  املغار�ة فيھ فدخل وتبليغھ، الدين ل�شر إليھ وفدوا الذين والفاتح�ن وا��ا�دين والدُّ

 ففتحوا غ���م، إ�� رسالتھ َحَمُلوا ما سرعان ل�م. ثم دينا وارتضوه واختيار، طواعية عن

 ُحّ�اما املغرُب  جنو�ا. وَ�ِقَي  وإفر�قيا الك��ى  ال��راء �� �سالم و�شروا شماال، �ندلس بالد

 و�حملون  الدوام، ع�� و�رتضونھ بھ و�ع�ّ�ون تار�خ�م، َعْ�َ�  باإلسالم َيدينوَن  ومح�وم�ن
                                                 

و�و حديث حسن لتعدد طرقھ.  عن عبد هللا بن عمرو وأ�ي �ر�رة. ـ الس�ن الك��ى للب��قي �� كتاب الش�ادات.1
 وروي عن أحمد أنھ قال: �و حديث ��يح.

عن 1874غ�� وز�ادتھ رقم ��يح س�ن أ�ي داود، كتاب املالحم باب ما يذكر �� قرن املئة؛ و��يح ا��امع الصـ 2
 أ�ي �ر�رة.

وقال �ذا حديث  وقال إسناده ��يح، وس�ن ال��مذي �� أبواب �يمان عن أ�ي �ر�رة 6650رقم  10مام أحمد ج مسند � ـ 3
 حسن.

 العلم، و��يح مسلم �� الز�اة عن معاو�ة. كتاب �� البخاري  ��يحـ 4
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 اْبُتُلوا ح�� �سالمي، العالم من الغر�ي ا��زء �ذا �� والنفس بالقلم عنھ الدفاع رسالة

 الصلي�ية ا��مالت ُدروِس  من استفادَ  الذي �جن�� باالحتالل �سالمية �قطار من َكَغْ�ِ�ِ�ْم 

 والصموِد  ا�ِ��اِد  وَوقوِد  املقاوَمِة  َمْصَدرِ  ُمحاَر�ِة  ع�� ا��ولة �ذه �� العزمَ  فَعَقَد  السابقة،

 َ�َشأ الذي ا��يَل  عنھُ  َيْفِصَل  أن ع�� ج�َده وَعِمَل  وسيلة، ب�ل فحاَرَ�ھُ  �سالم. َوُ�َو  �مة ��

 التا�ع التعليم وأ�شأ ،العر�ية اللغةَ  وحاَرَب  �سالمي، التعليم فحاصر ُحْكِمھ، ِظّلِ  ��

�ة و�دارة بقوان�نھ، ا��اكم والقضاء ل��امجھ،  لثقافتھ، الناشر و�عالم أنظمتھ، وْفَق  املس�َّ

 السلبية، ثماَر�ا �ستعمار�ة ا��ططات �ذه وتقاليده. فأثمرت لقيمھ املر��ة و�وضاع

 وأخرى  داخليةٌ  عواِمُل  فتضاَفَرت و�ْنِحطاط، ا��مود َعْصرِ  انحرافاِت  إ�� وانضمت

ت خارجيةٌ   أمعن وامليادين. وقد ا��االت أك�� �� �مة َتْوجيِھ  عن �سالم إقصاء إ�� أدَّ

َقھ ُمْسَتِغال�  والثقا�� الفكري  غزوه �� �ستعمار راً  العسكري، تفوُّ  السياسية سيطَرَتھ وُمَ�ّ�ِ

ُق  بما ير�ُد�ا ال�� والثقافية املدنية بالتحوالت لإلسراع بعيةَ  لھ يحّقِ  إذا وا��ضوع. ح�� التَّ

 �عد ما مرحلة ت�ون  أن ��ا وَضمن أ�َل�ا، آتت قد حملتھ �انت �ستعمار ع�ُد  انق���

 أَقّل. و�ت�لَفٍة  أفضَل  بصورةٍ  مصا�ُ�ھُ  ف��ا تتحقق إذ �ستعمار، ملرحلة امتداداً  �ستعمار

ِھ  وِصْدَق  ُيْخَلف، ال �عا�� هللا َوْعَد  لكنَّ   �ستعماُر  �ذا �ان ُيكَذب. فلقد الملسو هيلع هللا ىلص  َنِ�ّيِ

 أْفَسَده ما ت�بعوا ومجددين، مص���ن مجا�دين علماء وظ�ور  �مة، لَيَقظة َسَ�باً  نفُسھ

َ�ھ وما �نحطاط مون. ف�ان ُيصِ��ون  ؛�ستعمار خرَّ  مقاومةُ  ا���وِد  تلك ثمارِ  من وُ�َقّوِ

ن لتجديِد  ومخلفاِتھ رواِسِبھ مالحقةُ  ثم وإخراُجھ، �ستعمار ديُّ  الش�ود وتحقيق التَّ

 مجتمعاِت  َ�ُعمُّ  مباركة إسالمية ب��وة �ستعمار�ة القوى  فوِجَئْت  ا��ضاري. وقد

كما ��  شعاُر�ا ُمْبِصَرة، شامَلةً  عودةً  ال��يح �سالم إ�� العودة �� و�ش��ك ،املسلم�ن
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ِة  �ذه آِخُر  َيْصُ�َ�  لن« :عن إمامنا مالك ُل�ا، بھ َصُ�َ�  بما إال �مَّ  ال ديناً  َيْوِمئٍذ  َيُكْن  لم وما أوَّ

 .)1(»دينا اليومَ  ي�وُن 

ُ��ا ال��وةَ  �ذه تقود ال�� - �سالميةُ  ا��ركةُ  اْعُتِ�َ�ت وقد  ال��يَح  �متدادَ  - وُتَوّجِ

دين املص���نألجيال  وامتدادا  ،وا��ماعات ع�� التار�خ فرادمن �  ��م واملقتدين ا��ّدِ

بالتخلص  �ستقالل مس��ةِ  إكماَل  عل��ا وأنَّ  �ستعمار، ضد وا���اد املقاومة أيضا ��يل

  وح�� ا��االت، سائَر  َ�ْشَمَل  ح��ار �ستعمار من مختلف آث
َ
 م�اَ��ا �سالمية �مةُ  ت�بّوأ

وعد اُهللا الَّذين آمنوا منكُم وعملُوا ( �عا��: لقولھ مصداقاً  �رض أمم ب�ن الطبي��

من قَبلهِم ولَيمكِّنن لَهم دينهم رضِ كَما استخلَف الَّذين الصالحات لَيستخلفَنهم في االَ
تي ارمالَّذهلَندبلَيو مى لَهض هِمفوخ دعب نوم (ئًايرِكُونَ بِي ششنِي لَا يوندبعا ينالنور أَم )53(. 

�سالمي وج�ود �صالح املتواصلة �� �مة عموما و��  التجديد �ذا سياق و��

َسْت  وطننا، وحيد "حركةُ  :�عا�� هللا بحْمِد  تأسَّ  وحدو�ة ج�ود َثَمَرةُ  و�صالح". وِ��َ  التَّ

َجْت  سابقة، إسالمية جماعاتجمعيات و  عدة ف��ا اندمجت ْت  ال�� بالوحدة ُتّوِ  ب�ن َتمَّ

 �دى ع�� ا��ركة �ذه قامت �سالمي". وقد املستقبل والتجديد" و"رابطة �صالححركة «

 وخدمة ،ملرضاتھ وطلبا هللا وجھ ابتغاء الوحدة قرار أمضوا أبناء�ا أن ونحسب هللا، من

 و�فضل. باألحسن لدينھ

ü  

 الثا�ي ر�يع من عشر ا��امس �� �عا�� هللا بحمد و�صالح التوحيد حركة تأسست

 �صالح حركة" ب�ن اندماجية وحدة م، عقب1996 غشت 31 لـ املوافق �ـ 1417 سنة

 حركة م��ا �ش�لت ال�� امل�ونات �ذه ". و�عود�سالمي املستقبل رابطة" و"والتجديد

 العشر�ن، القرن  سبعي�يات منذ املغر�ية �سالمية ا��ركة بدايات إ�� و�صالح التوحيد

                                                 
 .88 – 87/ 2عياض �� الشفا: ��يح ثابت عن مالك، وقد نقل�ا عنھ القا��� ـ 1
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 ووالت كث��ة، وتنظيمية فكر�ة مراجعات وقادت متعددة، تنظيمية أش�اال اتخذت إذ

 من �ان ا��الي�ن. وقد واسم�ا ش�ل�ا �� هللا بتوفيق سوق�ا ع�� استوت أن إ�� تطور�ا

 عمل�ا وقطَب  وحد��ا أساَس  و�صالح التوحيد حركة جعلت أن و�عا�� تبارك هللا توفيق

  ثالثة: أُسٍس  ع��

  ؛شأ��ا ل�ل عليا مرجعيةً  والسنة الكتاب اعتماد :أول�ا

  ؛قرارا��ا التخاذ وسيلة امللزمة الشورى اعتماد :وثان��ا

 مسؤوليا��ا. لتو�� آلية �نتخاب اعتماد :وثال��ا

 إسالمي عمل ع�� تقوم إصالحية، تر�و�ة دعو�ة و�صالح" حركة التوحيد "حركة إنَّ 

 عقيدةً  �سالمية الدعوة مجال �� ت�شط ا��تمع. إ��ا وإصالَح  الدين إقامةَ ي�ت��  تجديدي

 إقامتھ �� لإلس�ام رسال��ا وُتَمّحض �سالم، بمقتضيات �ل��ام أجل من وسلو�اً  وشر�عةً 

 والدولة وا��تمع و�سرة الفرد مستوى  ع�� بھ والعمل ف�مھ وتجديد وأح�اما، أر�انا

 مشروع خالل من وذلك راشدة؛ إ�سانية وحضارة رائدة إسالمية ��ضة بناء و�� و�مة،

ُده ف�م تجديدي لكتاب ،ديموقراطي وشوري ،معتدل وإصال�� ،تر�وي  دعوي   هللا �سّدِ

  بصر بالسلف الصا��.س�وسلم، واقتداء م عليھ هللا ص�� ن�يھ وسنة �عا��

أُمةٌ قَد  تلْك( قال �عا��: .بل ب�ل إ�سان ،ب�ل جيل اخاص اإننا �عت�� التدين كسب

 .)133(البقرة خلَت لَها ما كَسبت ولَكُم ما كَسبتم ولَا تسأَلُونَ عما كَانوا يعملُونَ)

ودعوتنا لالقتداء بالسلف الصا�� �� دعوة إ�� إعمال من���م �� التعامل مع الكتاب 

والسنة، ال إ�� است�ساخ تجر���م التار�خية، و�� �ج��اد واست�باط أح�ام جديدة فيما ال 

 نص فيھ ع�� أساس مقاصد الشر�عة والضوابط العلمية والقواعد املن��ية املعتمدة.

ُر تأس�س�ا و�نظم و  ،تمارس أ�شط��ا بحر�ة واستقاللية يةمغر� مدنية �يئة و�� �ؤّطِ

ستور   خارجية، أو داخلية ج�ة أي عن مستقلة حركة أ��ا كما القانون.و  عمل�ا الدُّ
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 و�دعو بھ و�عمل دينھ �� يتفقھ أن ير�د الوطن �ذا أبناء من مسلم �ل وجھ �� مفتوحة

 نخبو�ا منتدى وال مغلقة، طائفية جماعة ل�ست والعصر. و�� ا��تمع ع�� انفتاح �� إليھ

 نفس�ا و�عت�� ،معھ وتتفاعل مجتمع�ا مع تندمج منفتحة، مفتوحة حركة �� بل خاصا،

 الدعوي  مشروع�ا �� تنطلق ف�� و�عطيھ. منھ وتأخذ ،وتفيده منھ وإليھ. �ستفيد منھ

 ،عند�ا مقررة حقيقة و�عت���ا وشعبا، دولة مسلم بلٌد  املغرَب  أنحقيقة  من و�صال��

 إطار�ا. وال �� و�توحدون  ��ا و�تمس�ون  املغار�ة عل��ا و�جمع ،والواقع التار�خ يؤكد�ا كما

 �� و�ختالل والفتور  الضعف ضروب من يظ�ر ما منھ ي�تقص أو الف�م �ذا ع�� يؤثر

 �شوش قد دخيلة وتوج�ات أف�ار من يظ�ر ما فيھ يؤثر ال كما وا��ما��، الفردي التدين

الوسطي املعتدل الذي عرفھ املغرب �� إطار اختيارات علمائھ العقدية  التدين صفاء ع��

 .واملذ�بية والسلوكية

 صا��ا لي�ون  وتأ�يلھ ��سان إعداد " أساساو�صالح التوحيد حركة" و�عتمد

 واملوعظة وا��كمة ،�صالح �� السن�ية بمن�� ذلك �� مل��مة و�ي�تھ، محيطھ �� مص��ا

 �فراد من غ���ا مع ا���� ع�� والتعاون  ،�يجابية واملشاركة ،السل�� والتدافع ،ا��سنة

 املسلم�ن، وتكف�� الدين �� الغلو وترفض العنف ت�بذ ذلك بمقابل أ��ا وال�يئات. كما

 م�ما ممتل�ا��م أو أم��م أو أرواح�م �� �بر�اء �س��دف عدوا�ي إر�ا�ي عمل �ل وتنا�ض

 التفر�ط �� متمثل مضاد تطرف �ل �سواء سواء ترفض أ��ا واملس��دف. كما املصدر �ان

 تجاوز�ا. أو حدوده وان��اك وأخالقھ الدين أح�ام ��

 �� �سالم إ�� ينظر رسا�� مشروع بأنھ و�صالح التوحيد حركة مشروع و�تم��

 ،وا��تمع الفرد ��ياة شامل إصالح من�َ�  باعتباره وخصيصتھ طبيعتھ �� ال�� شموليتھ

للَّه رب الْعالَمين لَا شرِيك لَه  ومماتي يآنَّ صلَاتي ونسكي ومحياقُل ( �عا��: لقولھ مصداقا

(ينملسلُ الْما أَوأَنو ترأُم كبِذَلعامو�
َ
 الرسالة شمولية ب�ن تفرق  رسالية ولك��ا .)165- 164 (�
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 الدعوة س�يل �� س��� ��ال ال�يئة�عدد وتنوع مجاالت عمل  و��ن ،�سالم رسالة �� ال��

 و�صالح.

 ال �صالح مداخل �عدد بأن وع��ا ع�� ت�ب�� و�صالح التوحيد حركة رسالية وإن

 تخصصات ف��ا ت�ساكن أن يمكن بل واحد، تنظي�� إ�اٍب  تحت �ل�ا تنضوي  أن �ستلزم

 مت�امل، إصال�� مشروع إطار �� وتتضافر وتتقاطع ،ا��تلفة و�صالح الدعوة يادينم

 أن �ع�� ذلك واستقالل. إن اختصاص من �عنيھ ما ب�ل التنظيمية �عددي��ا ع�� محافظة

تؤمن فإ��ا  ف نفس�ا بأ��ا حركة دعو�ة تر�و�ة إصالحية،و�صالح، إذ �عرِّ  التوحيد حركة

بتعدد مداخل �صالح وتنوع�ا؛ �املدخل الثقا�� والسيا��� وا��قو�� والنقا�ي وغ���ا؛ 

�� �ذه  رؤا�ا تطور  الذي الوقت �� ولك��ا�صال��؛  �ل�ا من روافد مشروع�اف�ذه 

ف��ا �ش�ل مباشر، وال �عت���ا داخلة ��  العمل تمارس ال نفسھ �ن �� فإ��اا��االت، 

 ��م�ا ما �ل��ا. و ف �نخراط ع�� و���ع�م أعضا��ا أمام الباب تفتح بلدائرة اشتغال�ا، 

 من ل�م جلبھت وما ،الناس ألوضاع إصالح من امحصل�� �� قدمھت ما�ذه �عمال  من

 مفاسد. من ع��م درؤهت أو مصا��

ü  

التوحيد.  �لمة ع�� ا��لق جمع إ�� و�تجھ بالتوحيد، ا��الق بإفراد يبدأ عندنا التوحيد إن

لَيس كَمثْله شيٌء وهو ( وأنھ وصمديتھ بوحدان�تھ �يمان �ع�� بالتوحيد سبحانھ ا��الق إفرادف

(يرصالْب يعمالشورى  الس)املرجعية بتوحيد ي�ون كما  وحده، لھ بالعبودية توحيده و��ون  ،)9 

 اّتباعَ  فيع�� التوحيد �لمة ع�� ا��لق جمع وسلم. وأما عليھ هللا ص�� ن�يھ ولسنة لكتابھ العليا

 وأ�ل التوحيد أ�ل املسلم�ن ب�ن و�ئتالف والتعاون  وال�شاور  الّتحاور  بضرورة يؤمن َنْ�ٍ� 

 الشرع مقاصد حسب غ���م إ�� يتعدى �يجا�ي الن�� بي��م. و�ذا �ختالفات �انت أيا ؛القبلة

 وضوابطھ. ا��نيف
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 كما والسالم، الصالة عل��م �ن�ياء لرسالة تا�عةامل ف�و نت�ناه، "�صالح" الذي أما

رِيد إِلَّا اُإِن ( �عا��: قال الكر�م؛ القرآن �� السالم عليھ شعيب هللا ن�� لسان ع�� جاء

اال(تطَعتا اسم لَاحود ص�)ارون أخاه مخاطبا مو��� هللا ن�� لسان ع�� جاء وكما ،)88� 

عراف اخلُفْنِي في قَومي وأَصلح ولَا تتبِع سبِيلَ الْمفِْسدين)( السالم: عل��ما
َ
 و�و .)142(�

 :  �عا�� قال منھ، واملستفيدين بھ للعامل�ن النجاة س�يل �عا�� هللا جعلھ الذي �صالح

)كُملقَب نم ونالْقُر نلَا كَانَ مي االَ وفَلَوف ادنِ الْفَسنَ عوهني ةيقأُولُو ب نميلًا مضِ إِلَّا قَلر

وما كَانَ ربك ليهلك  ،نجينا منهم واتبع الَّذين ظَلَموا ما أُترِفُوا فيه وكَانوا مجرِميناَ
 .)117- 116(�ود الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ)

 إ�� و�س�� و�نم��ا، و�قو��ا القائمة والصالح ا���� عناصر يث�ت الذي �صالح إنھ

َما ُ�ِعْثُت «وسلم:  عليھ هللا ص�� قولھ �� جاء ما غرار ع�� م��ا، مفقود �و ما إقامة َم ِإنَّ َتّمِ
ُ
أل

ْخَالِق 
َ
 .)1( »َمَ�اِرَم �

 ومدافع��ا. أسبابھ ومنع ،وإزالتھ بدفعھ الفساد يقاوم الذي �صالح و�و

ُصھُ  الذي �صالح و�و  املصا�� "جلب �� تتمثل جميعا �ن�ياء رسالة أنَّ  �� علماؤنا ُيَ�ّ�ِ

�عام  اقْتده)أُولَئك الَّذين هدى اُهللا فَبِهداهم ( ،تقليل�ا" أو املفاسد ودرء وتكث���ا،
َ
�)91(. 

 و�صالح. التوحيد حركة إليھ وتدعو تت�ناه الذي و�صالح التوحيد مع�� �و ف�ذا

ü  

 أن ألعضا��ا و�مكن �فراد، عن املستقلة املعنو�ة ��صي��ا ا��ركة ل�ذه ت�ون  وح��

 �� ومشارك��م مع�م والعمل إل��م �نضمام ير�د ملن ذلك وشرح عليھ، مجتمعون  �م ما �عرفوا

 ومن���ا مباد��ا و�و�� ا��ركة، مرجعية ليحدد امليثاق �ذا جاء فقد شأ��م، �عض

                                                 
 ��يح فقال: ا��ديث ال�� عبد ابن عليھ ا��افظ وعلق ا��لق. حسن �� جاء ما املوطأ: باب �� مالك أخرجھـ 1

 �ر�رة. أ�ي عن ��اح وجوه من متصل
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 ا��اصة التفصيلية الوثائق عليھ تب�� الذي �ساس و��وَن  عمل�ا، ومجاالت ومقاصد�ا

 العمل. و�رامج بالتصورات

 �سالمية و�صول  املبادئ من مجموعةمرتكز ع��  أنھ ع�� �ذا ميثاقنا يف�م أن و��ب��

 أعضاؤ�ا، عل��ا و�عاقد ا��ركة �� الرأي عل��ا استقر ال�� و�ختيارات �ج��ادات ومن الثابتة،

 بمع�� ميثاق �ع��. ف�و وميثاقنا الوثقى عروتنا يمثالن اللذين والسنة الكتاب من مستمدة و��

واذْكُروا ( �عا��: قال ورسولھ، هللا ألمر والطاعة السمع و�و العام امليثاق مع ي�نا�� ال خاص

 .)8  (املائدةنِعمةَ اِهللا علَيكُم وميثَاقَه الَّذي واثَقَكُم بِه إِذْ قُلْتم سمعنا وأَطَعنا)

 عليھ ف�ما وسلم، عليھ هللا ص�� هللا رسول  وسنة هللا بكتاب معقود ميثاقنا أنَّ  نؤكد إننا

 أو الدين أساسيات من ي�ون  قد مما �ذا ميثاقنا �� يذكر لم �ل�ا. وما أمورنا ُتَردُّ  وإل��ما حاكمان،

ه وا��ددين، املص���ن أعمال ضرور�ات من  ل�ما موافق َفُ�و فيھ ُذِكَر  وما ورسولھ؛ هللا إ�� فمردُّ

 ب�ن دائٌر  ا����د" بأنَّ  منا إيمانا بدليلھ، َثَ�َت  إذا ا��طأ عن للرجوع دائم استعداد مع هللا، شاء إن

  .)1("واحد وأْجرٍ  أجر�ن

ولَا ( سبحانھ: فقال كب��ة، أو صغ��ة وكتاب��ا العقود بتوثيق وجّل  عز هللا أمرنا لقدو 

 ا أَويرغص وهبكْتوا أَنْ تأَمسكُمتذَل هلا إِلَى أَجى  كَبِيرنأَدو ةادهلشل مأَقْواِهللا و دنطُ عأَقْس

يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا ( وجل: عز فقال ��ا بالوفاء توثيق�ا �عد وأمرنا ؛)281(البقرة  ترتابوا)أَلَّا 

(قُوداملائدة  بِالْع)1(. 

 �ذا مقابل ودعوتھ. و�� هللا دين س�يل �� �ان ما و�الوفاء بالتوثيق العقود وأحقُّ 

َل 
َ
 يؤصل عقد أو لإلسالم، مخالفة بدعة ع�� أ��ابھ فيھ يتعاقد َعْقٍد  ُ�لَّ  �سالمُ  أْبط

 منھ أجزاء �� �سالم حصر ير�د عقد أو �سالم، أصول  َمَحلَّ  تُحلَّ  أن ل�ا يراد أصوال

                                                 
 و�و �� ��يح» أجر فلھ فأخطأ اج��د وإذا أجران فلھ أصاب ثم فاج��د ا��اكم حكم إذا« :�ديثا� ونص 1

 مسلم كتاب �قضية عن عمرو بن العاص. �عتصام، و��يح كتاب البخاري 





               ميثاق حركة التوحيد واإلصالح             
15 

 َما« وسلم: عليھ هللا ص�� الن�� قال فقد والبغض، وا��ب وال��اء الوالء وحد�ا عل��ا ي�ون 

 ِ ِ َفْ�َو َباِطٌل َوِإْن َ�اَن ِماَئَة َشْرٍط، َقَضاُء ا�َّ ،َ�اَن ِمْن َشْرٍط َلْ�َس ِ�� ِكَتاِب ا�َّ َحقُّ
َ
 أ

ْوَثُق 
َ
ِ أ  .)1(». ...َوَشْرُط ا�َّ

 مراجعة بمحطات بدايا��ا منذ و�صالح التوحيد ��ركة والتنظي�� الفكري  املسار تم�� ولقد

 بأن ا�م� إيمانا ،ذلك �� للنظر مواسم�ا تجتمع �يئات لذلك جعلت ومسار�ا. وقد ألف�ار�ا وتقو�م

م ،مستمر�ن وتطو�ر ومراجعة دائم تجديد إ�� تحتاج �عمال
َ
 ال�� و�صالح الدعوة م�مة لِعظ

 ل�ا. نفس�ا و�صالح التوحيد حركة انتدبت

 ف��ا ل�ا واستجد و�صالح، الدعوة ميادين �� والكسوب �عمال من ا��ركة والت وقد

 مما �ساس وثيق��ا �� جاء ملا الناقد الفاحص نظرة ميثاق�ا أمام جعل�ا تقف ما �مور  من

 التحو�ر، يقت��� �عب�� قصور  فيھ ل�ا تب�ن مما أو و�نجاز، التدافع ميادين �� تجاوزتھ قد

 ع��أش�ل ف وثيق��ا نص �� غمض مما أو ،�صالح �ستلزم خلل أو عيٌب  فيھ ل�ا ظ�ر مما أو

 إشارة وجود ي�ب�� مما وأعمال�ا ا�تماما��ا ع�� طرأ مما أو إضاءتھ، فوجبت ف�مھ املتلق�ن

 إضافُتھ. فلزمت وثيق��ا �� إليھ

 وجوه تقلب والشور�ة التنفيذية مجالَس�ا املراجعات ل�ذه عقدت �طار �ذا و��

 أخرى، إ�� محطة من ��ا متدرجة مسائل�ا، مختلف �� النقاش وتفعل ،مواد�ا �� النظر

 محط��ا إ�� بوثيق��ا أوفت ح�� املالحظات، و�ستعرض �ق��احات تمحص النظر ��

 الشور�ة بطر�ق��ا ف��ا ) لتُ�تَّ 2018السادس  الوط�� العام (ا��مع �خ��ة الشور�ة

 ��ذا والف�وم القرائح فيھ تفاعلت ما بأن مؤمنة وميثاق�ا؛ عقد�ا ف��ا وت��م املع�ودة،

التوفيق بإذنھ  و�منحھ �عا�� هللا يباركھ والس�� وتحر�ر القصد، املراجعة من املقدار

 العامل�ن. رب � وا��مد ومشي�تھ،

                                                 
 البخاري: كتاب الشروط؛ عن عا�شة. ـ ��يح1
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 لتحقيق عل��ا ونرتكز م��ا ننطلق ال�� و�سس ال�ليات �ساسية باملبادئ نقصد

 نجعل وسلم. فإننا عليھ هللا ص�� رسولھ وسنة �عا�� هللا كتاب من مستمدة مقاصدنا. و��

ھَ  من��نا، وروَح  ومقاصدنا، مبادئنا ل�ل �ع�� املصدَر  والسنة الكتاب من  �س�� واملوّجِ

َناهُ  ما ونرفُع  واج��اداتنا، الختياراتنا  �عض قال وقراراتنا. وقديما وقواني�نا آرائنا فوق  تضمَّ

 وسنة هللا كتاب �� َثَ�َت  ما نقول: ُ�لُّ  . ونحن)1(»مذ��� ف�و ا��ديث �� إذا« �ئمة:

 وشرعتنا. ومذ�بنا َقْوُلنا ف�و وسلم عليھ هللا ص�� رسولھ

 ،ف��ما والتفقھ ف�م�ما �� و�ج��اد شأ��ما، وإعالء ��ما، العناية نل��م فإننا وعليھ،

فَإِنْ تنازعتم في شيٍء فَردوه ( �عا��: قال ���ء؛ �ل وفوق  ���ء، �ل قبل إل��ما و�حت�ام

ت متولِ إِنْ كُنسالروإِلَى اِهللا وت نسأَحو ريخ كرِ ذَلمِ اآلخوالْيونَ بِاِهللا ون58(ال�ساء  وِيلًا)ام(، 

 .)1(ا���رات آمنوا لَا تقَدموا بين يديِ اِهللا ورسوله)يا أَيها الَّذين ( وجل: عز وقال

دة بالطبيعة و�صالح التوحيد حركة تؤمن وإذ  فإننا وت��يال، ف�ما الدين ل�ذا املتجّدِ

 والقواعد �صول  وفق إل��ما وندعو ،و�ج��اد بالتجديد نؤمن والسنة الكتاب نطاق ��

رة،  العقول  أنتجتھ مما ومفيد، وصا�� نافع �و ما �ل مع �يجا�ي والتعامل املقرَّ

إليھ. وقد  و�دعو ذلك إ�� ��دي �سالم ألن املسلم�ن، ولغ�� للمسلم�ن ��سانية والتجارب

 ��صنا مبادئنا الك��ى �� ستة:

 ابتغاء وجھ هللا والدار �خرة.. 1

 املرجعية العليا للكتاب والسنة.. 2

 ال�دى.�سالم �و . 3

                                                 
�ـ. واملقولة عزا�ا إليھ �مام النووي �� ا��موع شرح امل�ذب،  �204و �مام دمحم بن ادر�س الشاف�� املتو�� سنة  ـ1

  وألف تقي الدين السب�ي مؤلفا سماه:  
"مع�� قول �مام املطل��: إذا �� ا��ديث ف�و مذ���". وقد ��ت �ذه املقولة عند جميع �ئمة �عبارات    

 مختلفة، واملضمون واحد.
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 �عا��. هللا إ�� الدعوة. 4

 والشورى. ا��ر�ة. 5

 املؤسسا�ي. العمل. 6

ü  

 حرُصنا، يزال وما �ان وعليھ َصَدرنا، وعنھ انطلقنا، منھ الذي �ساس مبدؤنا و�و

نَّ صلَاتي اقُل (:  و�عا�� تبارك هللا قول يحدونا  ومناشطنا، أعمالنا قياس يؤول وإليھ

يحمي وكسنآوي ياتمملُ  وا أَوأَنو ترأُم كبِذَلو لَه رِيكلَا ش ينالَمالْع بر لَّهل

(ينملسعام الْم�
َ
ھ �مر عليھ ي�ب�� الذي �سُّ  �و العظيم املبدأ �ذا إن . بل)164-165(�  عند �لُّ

 يقوم إنما مؤمنا املؤمن من يجعل الذي بالغيب �خرة. فاإليمان وأمُر  الدنيا أمُر  املسلم،

 ،� �و إنما وعمال. فالعمل وقوال وامتثاال ومراقبة وتفو�ضا طلبا ؛� �ّلھ �مر إرجاع ع��

 هللا. ثم س�يل و�� با� ت�ون  إنما وا��ركة ،با� ي�ون  إنما والس�ون  ،� �و إنما والقول 

 ،الّديان يدي ب�ن الوقوف مش�د ومراقبة ،الّرحمن إ�� الرجوع مقام �� بما �خرة الدار

َدِد الز�غ و  دون  وت��م و�ج��اد، ل���اد تحفز  و�عا��: سبحانھ لقولھ مصداقا والفساد، اللَّ

فَسادا والْعاقبةُ رضِ ولَا تلْك الدار اآلخرةُ نجعلُها للَّذين لَا يرِيدونَ علُوا في االَ(

(ينقتلْمالقصص  ل)تبارك هللا للقاء داٌر  ذلك فوق  ولك��ا وعقابا، ثوابا ا��زاء دار . و�خرة)83 

 �� بُبغيتھ املؤمن ف��ا يحظى ال�� الدار و�� وسلم؛ عليھ هللا ص�� رسولھ ومرافقة و�عا��

 وال غاية ذلك �عد ل�س إذ الكر�م،النظر إ�� وج�ھ  �� وجّل ومن�تھ عّز  هللا ر��� نيل

 مطلب.

 عملنا ع�� أجرا الناس �سأل ال أننا فمعناه و�ول، �ساس مبدأنا ذا نجعل إذ وإننا

 إ�� الدعوة يتخذ أن غ��نا من وال أنفسنا من نقبل وال ثناء، م��م ن�تظر وال ،إليھ الدعوة ��

 ع�� ما حالنا ولسان ،إليھ وندعو ا���� �عمل أن نر�د بل �����، دنيوي  لغرض مطية هللا
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إِنا نخاف من ربنا يوما ، لَا نرِيد منكُم جزاًء ولَا شكُورا( �عا��: قولھ �� الكر�م القرآن عنھ

جرِي إِلَّا اَإِن  جرٍ اَ وما أَسأَلُكُم علَيه من(:  سبحانھ وقولھ )10 -  9(ِ�ْ�سان عبوسا قَمطَرِيرا)

(ينالَمالْع بلَى رالشعراء ع)109(. 

 للمؤمن بال�سبة الدنيا�عت��  أننا فمعناه و�ول، �ساس مبدأنا ذا نجعل إذ وإننا

�عا��. وال �ستقيم أن يجعل م��ا  هللا لقاء إ�� م��ا ي�تقل ومحطة ،�خرة إ�� منھ يمر مع��ا

يوازن ب�ن  وموضوع نضالھ. ولكنھ ؛و�دف كفاحھ ؛ومنت�� أملھ ؛ومن ز�ن��ا غايَة رحلتھ

 عليھ يدل ما و�و، لآلخرة يزرعھ و�ستانا يحرثھ حقالو�جعل م��ا  ،مطالب دينھ ودنياه

من كَانَ يرِيد حرثَ اآلخرة نزِد لَه في حرثه ومن كَانَ يرِيد حرثَ ( �عا��: هللا قول 

ا نينوالد(ٍيبصن نم ةري اآلخف ا لَهما وهنم هالشورى ت)ا (وقولھ سبحانھ:  ، )18يمغِ فتابو

 آتاك اُهللا الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحِسن كَما أَحسن اُهللا إِلَيك ولَا تبغِ

 .)77(القصص َهللا لَا يحب الْمفِْسدين)رضِ إِنَّ االْفَساد في االَ

 ألعمال �صيلة والصبغة ال��يحة ال�و�ة إعطائھ �� تتج�� املبدأ �ذا أ�مية إن

 وإ��ما ،لغ��ه و�ذا � أرواح�ا. �ذا وتختلف �عمال صور  ت�شابھ ومناشطھ. فقد املؤمن

 يرو�ھ الذي عنھ هللا ر��� ا��طاب بن عمر سيدنا حديث �ان سواء! ولذلك الظا�ر لفي

 �� ُجِعل ح�� ،قدرا وأعظِم�ا �حاديث أَجّلِ  من وسلم عليھ هللا ص�� هللا رسول  عن

 ص�� املصطفى فيھ يقول  الذي و�و ،الشر�ف ا��ديث مدونات وصدور  الكتب مداخل

َما ِلُ�ّلِ اْمِرٍئ َما «وسلم:  عليھ هللا
اِت َوِإنَّ يَّ ْعَماُل ِبالّنِ

َ
َما � َنَوى َفَمْن َ�اَنْت ِ�ْ�َرُتُھ ِإَ�� ِإنَّ

ِ َوَرُسوِلِھ َوَمْن َ�اَنْت ِ�ْ�َرُتُھ ِلُدْنيَ  ِ َوَرُسوِلِھ َفِ�ْ�َرُتُھ ِإَ�� ا�َّ ٍة يَ ا�َّ
َ
ِو اْمَرأ

َ
َ�ا ْنِكُح ا ُيِصيُ�َ�ا أ

وسلم �عد  عليھ هللا ص�� ورسولھ هللا إ�� ��رة ب�ن فشتان )1(»َفِ�ْ�َرُتُھ ِإَ�� َما َ�اَجَر ِإَلْيِھ 

 إ�� غ�� ذلك. ��رة، و��ن و�تباع وس�يال للفالح وا���اد العبادة م��ان �� عمال عظيما

                                                 
 ��يح البخاري �� كتاب بدء الو��.  1
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 �� رأسا جعل�ا املسلم ع�� وجب وا��طورة ��مية من القدر ��ذا النية شأن �ان وملا

 ما أك�� العامل�ن. وما رب � إخالص�ا �� و�ج��د ،و�تحّرا�ا ،ف��ا النظر �عاود ينفك ال أمره

 يقعف ؛وج���ا ل�ا وتحول  ،أمر�ا عل��ا فسدت ال�� الدواخل صنوف من القلوب يخالط

 من �ان ذلك. وقد إ�� وما ا��لق وإرضاء السمعة وطلب والنفاق الر�اء نبراث �� املسلم

 ش�ئا بك أشرك أن من بك أعوذ إ�ي الل�م  « وسلم: عليھ هللا ص�� هللا رسول  دعاء

 .)1(»أعلمھ ال ملا وأستغفرك ،أعلمھ

 �عا��: قال بصالح�ا؛ إال �عمال قبلتُ  ال ال�� القلوب تص�� �خالص وحسن و�النية

 ص�� املصطفى وقال )89 -  88(الشعراء تى اَهللا بِقَلْبٍ سليمٍ)اَيوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ إِلَّا من (

َال َوِإنَّ �ِ «وسلم:  عليھ هللا
َ
ُھ، َوِإَذا َفَسَدْت  �أ اْ�َ�َسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَ�َ�ْت َصَ�َ� اْ�َ�َسُد ُ�لُّ

َال َوِ� 
َ
ُھ. أ  العبد علم �يمان. فإذا بتمام صالح�ا يتأ�ى . وإنما)2(»اْلَقْلُب  �َ َفَسَد اْ�َ�َسُد ُ�لُّ

 وأن ،قدير ���ء �ل ع�� وأنھ ،املو�ى يح�� وأنھ ،ا��ق �و هللا أن وعلم ،هللا إال إلھ ال أنھ

 و�عد ،ا��شر حسابا و�عد ،حشرا البعث �عد أن وعلم .القبور  �� من يبعث �عا�� هللا

 الناس. نظر إ�� �عد يلتفت ولم ،ر�ھ إ�� نظره فصرف قلبھ هللا أنار .عقابا أو ثوابا ا��ساب

 �ان فقد ،العبادات وأشرف �عمال أعظم من س�يلھ �� والعمل هللا إ�� الدعوة �انت ملاو 

 مراقب��م. وقد ومحل ،ا�تماما��م أ�م إخالص�م أمر من يجعلوا أن وأبنا��ا بأ�ل�ا حقيقا

 اِمل  وذلك ومنفق، ومجا�د قارئ  -  الشر�ف ا��ديث �� كما -  النار ��م �سعر من أول  أن علموا

 يكن فلم فخرا، ينفق وذلك سمعة، يقرأ وذاك ،ر�اء يقاتل ف�ذا الفساد؛ من نيا��م ع�� غلب

 هللا رسول  ُسِئَل  �خرة. وقد الدار �� أمال وال مرضاتھ، ابتغاء وال هللا، س�يل �� قدموه ما �ل

                                                 
أ�ي عن  33برقم:  19/ 1و��يح ال��غيب وال���يب لأللبا�ي: ج ،3731ـ ��يح ا��امع الصغ�� وز�ادتھ برقم: 1

 و��� �شعري.م
 ـ ��يح البخاري �� كتاب �يمان، و��يح مسلم �� كتاب البيوع عن الّنعمان بن �ش��.2
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 س�يل �� ذلك أيُّ  ر�اء، و�قاتل ،حمية و�قاتل ،��اعة يقاتل الرجل عن وسلم عليھ هللا ص��

ِ ِ� « قال:ف هللا؟ ِ  �اْلُعْلَيا َفُ�َو �ِ  �َ َمْن َقاَتَل ِلَتُكوَن َ�ِلَمُة ا�َّ  .)1( »َسِ�يِل ا�َّ

و�ھ ت�ّ� و�ر�� قبول�ا،  ،وعليھ ت�ب�� �ل �عمال ،و�ا��ملة، فإن �ذا املبدأ غال ونف�س

هدى للمتقين.  فيه، . ذَٰلك الْكتاب ال ريبأَلَم( قائل:قال عزَّ ِمن  ،و�ھ يتم�� املسلمون املتقون 

منونَ بِما أُنزِلَ إِلَيك وما وويقيمونَ الصالةَ ومما رزقْناهم ينفقُونَ. والَّذين يمنون بِالغيبِ والذين ي

دىلَٰى هع كونَ. أُولَٰئنوقي مه ةربِاآلخو كلن قَبأُنزِلَ م هِمبن رونَ، محفْلالْم مه كأُولَٰئ4- 1(البقرة )و( .

َل مبادئنا ونحن فإننا ُن��ِجُم وعيا بھ، وحرصا عليھ،  ،�� حركة التوحيد و�صالح إذ نجعل منھ أوَّ

وال��اما بھ �� واقعنا، وقياس كْسِ�نا إليھ، و�ج��اد �� برامجنا ال��بو�ة والت�و��ية والعملية 

يھ ألنفسنا ��سن تمثلھ وت��يلھ. وأ�م ما يجب أن نحرص عليھ �� �ذا املقام بذُل النصيحة ف

امتثاال ألمر هللا  ،وللمسلم�ن، و�ج��اد �� �لتقاء مع �ل من لھ �ذا القصدوأخواتنا وإلخواننا 

وال تعد ، واصبِر نفْسك مع الذين يدعونَ ربهم بِالْغداة والْعشي يرِيدونَ وجهه( �عا�� إذ يقول:

 مهنع اكنياعينالد اةيةَ الْحزِين رِيدت ،نم عطال تكَانَ اَ وو اهوه عباتا وكْرِنن ذع ها قَلْبغْفَلْن
اَء فَلْين شفَم كُمبن رم ققُلِ الْحطًا. وفُر هروأَمنم كْفُرواَء فَلْين ش29- 28(الك�ف  )م(. 

ü  

إن الو�َ� �ل�� مصدُر �سالم عقيدًة وشر�عًة وأخالقًا. والو�ُ� ِقسمان ع�� 

فة. ف�ما  سيد وم��اث ،لسالك�نا ن��اس التحقيق: القرآُن العظيم والّسنة النبو�ة املشرَّ

 يف��قان. ال اللذان و�صالن ال�سليم، وأز�ى الصالة أفضل عليھ املرسل�ن

من  ،وصراطھ املستقيم ،و�و حبل هللا املت�ن ا��الدة. وم��زتھ �عا�� هللا كتابف القرآنفأما 

ومن اس�نكف عنھ �ان ع�� حافة الضاللة وال�الك،  ،تمسك بھ �ان ع�� س�يل ال�داية والنجاة

منِين الَّذين يعملُونَ الصالحات وإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْم( قال سبحانھ و�عا��:

                                                 
 ��يح البخاري: كتاب ا���اد والس��، و��يح مسلم: كتاب �مارة عن أ�ي مو��� �شعري.ـ 1
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موأَنَّ لَه (اا كَبِيررسراءأَج�)  (فقال:  و�عا�� تبارك ا��ق وصفھ الذي ا��الص ا��ق �وو  .)9 هإِنو

زِيزع ابتلَك الَا ييهت (يدميمٍ حكح نزِيلٌ منت هلْفخ نلَا مو هيدنِ ييب نلُ ماطفصلت الْب)41- 40(. 

 (أيضا:  وقال
َ
 نور ال . و�و)1(�ود حكمت آياته ثُم فُصلَت من لَدنْ حكيمٍ خبِيرٍ)اُكتاب  َر لَ أ

نزلْناه اَكتاب  رلَأَ(فقال:  الكر�م القرآن عنھ عّ�� كما والباطل ا���ل ظلمة أضاء الذي البا�ر

هِمبر ورِ بِإِذْنإِلَى الن اتالظُّلُم نم اسالن رِجختل كإِلَي يدمزِيزِ الْحالْع اطروقد)2- 1إبرا�يم ()إِلَىٰ ص . 

  ا��لودَ  لھ الرحمن َضِمن
َ
. )9ا���ر ()الذِّكْر وإِنا لَه لَحافظُونَ إِنا نحن نزلْنا(فقال:  وا��فظ

س لسعاد��م  للعامل�ن و�عا�� تبارك ا��ق وصايا ع�� باالشتمال وخّصھ  معاش�م ��بما يؤّسِ

لَا ي آنذَا الْقُرثْلِ هابِم(اضٍ ظَهِيرعبل مهضعكَانَ ب لَوو هثْلونَ بِمسراء ت�)العلم املطلق  . و�و)88

وكَذَلك أَنزلْناه حكْما عربِيا ولَئنِ اتبعت (امل�يمن الذي وصفھ ا��ق تبارك و�عا�� فقال: 

 .)38(الرعد ولي ولَا واقٍ) علْمِ ما لَك من اِهللا منأَهواَءهم بعدما جاَءك من الْ

نة وأما لفِ�َ�  املشّرفة السُّ َمثُّ ملسو هيلع هللا ىلص،  �كرم الرسول  قول  �� �سالم لرسالة �كمل التَّ

شأنھ. وِ�َ� ا��كمة ال�� أوِتَ��ا الن�� ملسو هيلع هللا ىلص، وم��تھ البيضاء ليل�ا ك��ار�ا ال  وسائر وحالھ، وفعلھ،

ربنا وابعثْ فيهِم ( يز�غ ع��ا إال �الك؛ و�و ما فّسَر بھ البعُض مع�� ا��كمة �� قولھ �عا��:

مهنولًا مسهِم رلَيلُو عتي  زِيزالْع تأَن ككِّيهِم إِنيزةَ وكْمالْحو ابتالْك مهلِّمعيو كاتآي
(يمكالبقرة الْح)ما جماع املشرفة . والسنة)1(الّسنة ��ا املرادُ  �ية �� املذ�ورةَ  ا��كمةَ  بأنَّ ،)128 

 أَثَر  يقفو ،شر�ف نظر ومحلُّ  ،عظيم مبحٌث  ف�� وسلم؛ عليھ هللا ص�� هللا رسول  أمر عليھ �ان

ھ و�تحّرى  ال��ية، خ��
َ
ھ حال

َ
�ا وقال ُن  بھ يمُ�ُن  تحّرِ ُد  بھ وَ�ِ��ُّ  ،التديُّ عبُّ  وال .الّسلوك بھ و�سمو ،التَّ

                                                 
ْ�ل اْخَتَلَف  ُثمَّ « الكر�مة:  لآلية تفس��ه �� الط��ي  �مام ـ قال 1

َ
ِو�ل أ

ْ
أ ِ�� اْ�ِ�ْكَمة َمْعَ�� ِ�� التَّ  َ�َذا ِ�� ا�َّ  َذَكَرَ�ا الَّ

َْوِضع
ْ
ة... : ِ��َ  َ�ْعض�ْم  َفَقاَل  ،امل نَّ َواب : « ذلك بيان �� يقول  أن إ��» السُّ َ�ا اْ�ِ�ْكَمة، ِ�� ِعْندَنا اْلَقْول  ِمْن  ... َوالصَّ َّ�

َ
 أ

ْحَ�اِم  اْلِعْلُم 
َ
ِ�� ا�َّ  ِبأ   الَّ

َ
ُسول  ِبَ�َياِن  إالَّ  ِعْلُمَ�ا َركُيْد  ال � الرَّ َم  َعَلْيِھ  ا�َّ  َص�َّ َْعِرَفة َوَسلَّ

ْ
 ...» ِ�َ�ا َوامل
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الَّذين يتبِعونَ ( قائل: من عّز  قال للمؤمن�ن، القدوةَ  وسلم عليھ هللا ص�� الرسول  �اَن  فإنما َغْرَو 

بِالْمعروف وينهاهم  مرهمانجِيلِ يمي الَّذي يجِدونه مكْتوبا عندهم في التوراة واالاالُ َءالرسولَ النبِي
مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحيكَرِ وننِ الْمع مهنع عضيثَ وائبالْخ هِملَياالَ وعو مهري إِصغْلَالَ الَّت

 كأُولَئ هعزِلَ مي أُنالَّذ وروا النعباتو وهرصنو وهرزعو وا بِهنآم ينفَالَّذ هِملَيع تكَان مه
رضِ لَا إِلَه إِلَّا إِني رسولُ اِهللا إِلَيكُم جميعا الَّذي لَه ملْك السماوات واالَقُلْ يا أَيها الناس . الْمفْلحونَ

من بِاِهللا وكَلماته واتبِعوه لَعلَّكُم والَّذي يمي االُ ِءهو يحيِي ويميت فَآمنوا بِاِهللا ورسوله النبِي
عراف  تهتدونَ)

َ
�)157 - 158(. 

  �ذا إن
َ
 بالدار والفوَز  �عا�� هللاَ  أراد من فإن لسابقھ. امتدادٌ  الثا�ي �ساَس  املبدأ

ُدنا بھ أمر وما ،�عا�� هللا من الو�� بھ جاء ملا ْمَتِثٌل ملُ  �خرة ٌد  سّيِ  وسلم عليھ هللا صّ�� ُمَحمَّ

َمنا وفعلھ. وقد قولھ ��  برك�� تحققت إذا إال مقبولة ت�ون  ال �عماَل  أنَّ  ا��نيف ديُ�نا علَّ

 موافقة ت�ون  أن وصواُ��ا �عا��، هللا وجھ ��ا ي�ت�� أن والصواب. فإخالص�ا �خالص

 وسلم. عليھ هللا ص�� هللا رسول  �دي ع�� والسنة الكتاب باتباع للشرع

ك إ�� املبدأ �ذا و�دعونا  عليھ هللا ص�� هللا رسول  عليھ �ان الذي باإلسالم التمسُّ

�ا بالعلم يتحقق ما وأ��ابھ. و�و وسلم  ومراتب ؛الّت�ليف مستو�ات ب�ن وتمي��ا تفقُّ

ف وج�ات ؛الدين ومقاصد ؛�ح�ام  ال ح�� وسلم، عليھ هللا ص�� �عظم الرسول  تصرُّ

 املؤِمَن  وُ�ْعِنُت  املذموم، ا��الَف  َتْجُلُب  ظا�ر�ة حرفية متا�عةً  -ج�ة من - متا�عتنا ت�ون 

َت  ال �ي أخرى، ج�ة ومن .ال��يح بالشرع �ل��اِم  ر�َد ُم   ُحْسِن  ُفْرَصةَ  أْنُفِسنا ع�� ُنَفّوِ

ِتَنا وع�� وسلم، عليھ هللا ص�� رسولھ وعن هللا عن الف�م  وَسَعَتھ �سالم َسَماحةَ  أمَّ

َتھ  بدي��ا واع��اِز�ا النب�� ومتاَ�َعِ��ا �شر�ع��ا وال��ام�ا لدي��ا تطبيِق�ا من تجعل ال�� وَوَسِطيَّ

رٍ  وغ�� �سالم، ألبناء ُمْعِنٍت  غ�َ�  ُمْمكناً  أمراً   ��سان. ب�� من َيل�ِ�ْم  ِملَْن  ُمَنّفِ

 ال�� ل�و��نا ترجمة ل�و والسنة الكتاب مرجعية شأن من �ع�� الذي املبدأ �ذا وإنَّ 

ُف  د �سالم إ�� ت�َشوَّ ِبعوَن  فنحن بھ، وتتحدَّ دوَن  وال ُمْحِدثون، ُمْبَتِدعون  ال ُمتَّ  ُمَقّلِ
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باع  ع�� ف�سمو واملسلك؛ واملن�� واملقصد، بالروح ُمرَتِبطاً  ي�ون  إنما جاِمدون. فاالّتِ

 إ�� س�يَل ال  بموقوٍف  ليمسَّ  ح�� والرسوم �ش�ال ع�� إّما مداُره ي�ون  الذي �بتداع

د أو بھ، املساس  َمْنَ�ٍ�  بأصالة �عَبَث  أو فيھ، الن�ش �� َمص��ةَ  ال عنھ مس�وٍت  �� يَ�َشدَّ

 َذَ�َب  ملاٍض  استالبا يص�َ�  ح�� تقليدال ع�� موداً ج ي�ون  وقد أْسراِره.. ع�� الوقوِف  دون 

ةً ي�ون  وقد عصره. زي  �غ�� ىو���� ،زمانھ غ�� أسئلة عن يجيبف بأ�لھ،  َتحديٍث  �ّلِ  إ�� ِخفَّ

 ُوِصَف  لدواٍء  و�عاِطياً  تأصيل، غ�� ما �� أسئلتھ غ�� عن غ��ه ��واب استالباً  �ان وإنح�� 

ِتھ ِلَغْ��ِ   َتحقيق. َغْ�ِ� ما �� ِعلَّ

ü  

 ،�عا�� هللا عن الف�م بحسن ت�ون  إنما الدار�ن سعادة بأن إليماننا ترجمة املبدأ �ذا يمثل

 ونضع اج��اداتنا نب�� �ساس �ذا والسالم. وع�� الصالة عليھ ن�يھ ملن�� �تباع وحسن

 و�يمان العلم ومن املوقف، إ�� القناعة من انتقاٌل  ال�دى �و �سالم بأن قولنا اختياراتنا. إن

 مستوى  إ�� الو�� ن��اس من التلقي لدائرة توسيٌع  وفيِھ  ��ا؛ والعرفاِن  الَعَمِل  إ�� مرجعيتھ �ُسُمّوِ 

 أنَّ  أي ،)119(البقرة قُلْ إِنَّ هدى اِهللا هو الْهدى)(الرا��ة:  لقناعتنا ترجمة �و إذ عام؛ حضاري 

 ��داي��ا وا��ديُر  ،ال�شر�ة إسعاد ع�� القادُر  �و ونظاما وأخالقاً  وشر�عةً  عقيدةً  �سالمَ 

 حياةً  يحِيَ��م أن ع�� والقادر آدم، ب�� بإسعاد والكفيُل  والعدل، وا���� ا��ق طر�ق �� وقياد��ا

َبةً  �خرة.  �� ا��لد ��ياة قنطرة بحّقٍ  الدنيا و�جعل متوازنة، راشدة حضارة ول�م ��م في���� ،طّيِ

منِين الَّذين يعملُونَ الصالحات أَنَّ وإِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدي للَّتي هي أَقْوم ويبشر الْم( �عا��: قال

مولَه (اا كَبِيررسراء أَج�)(سبحانھ:  وقال )9نا محاللَ صمع نم  اُذَكَرٍ أَوم وهثَى وون نم

 .)97(النحل  أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانوا يعملُونَ) وةً طَيبةً ولَنجزِينهمفَلَنحيِينه حيا

َبةً  حياةً  ونوا�يھ أوامره امتثلت ال�� �مة ُيْح�� �سالم إن  إ�� و�نقل�ا ،الدنيا �� طّيِ

عرض عن ذكْرِي اَومن (و�عا��:  تبارك ا��ق يقول  ذلك مقابل و�� �خرة، �� أطَيَب  حياةٍ 
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 فالح الناس يجد �سالم و�� )122(طھ فَإِنَّ لَه معيشةً ضنكًا ونحشره يوم الْقيامة أَعمى)

الْيوم أَكْملْت لَكُم (�عا��:  هللا يقول  حيث عباده ع�� هللا �عمة ف�و و�خرة، الدنيا

 كُملَيع تممأَتو كُمينالْد لَكُم يتضري وتمنِعا(ايند لَاماملائدةس) 4(. 

 واملع�� ل��ائف�ن، و�مان ل��ائر�ن، ا��واب يقدم ألنھ ال�دى �و �سالم إن

 للفناء َوْصٌل  ألنھ ال�دى املستقيم. و�و والقسطاس امل��ان ألنھ ال�دى للضا�ع�ن. إنھ

 ،عل��ا الناس هللا فطر ال�� للفطرة وانتصاٌر  با��الق، وا��لق بالغيب، والش�ادة بالبقاء،

 ��ا إسفاَف  وال ،ا��ياة إ�� نزوع�ا �� ال�شر�ة للطبيعة معاكسة وال ابتذال، وال ر�بانية فال

 للفرد، فالحا فيھ ألنَّ  ال�دى �و �خالقية. و�سالم وتطلعا��ا الروحية أشواق�ا دون 

 و�عده النار، من والنجاة ا��نة دخوُل  الفالح �ذا وأعظُم  لل�شر�ة؛ وفالحا لألمة، وفالحا

 ال�ون  و��ن و��نھ ،وفطرتھ العبد ب�ن ����ام �� يتج�� ما أك�� يتج�� الذي الدنيا فالح

ھ من  تجد�ا فلن ،غ��ه �� الدار�ن سعادة ال�شر�ة التمست م�ما الذي �لھ الفالح حولھ. إنَّ

 خاتما أراده قد و�عا�� سبحانھ هللا ألن ال�دى وأح�امھ. و�و ووصاياه وحيھ ظل �� إال

 و�و فجعلھ لذلك؛ الضرور�ة املقّومات ع�� مشتمال جعلھ فقد ل�ا؛ ونا��ا لألديان

د و�و ا��ياة؛ ملنا�� ��ساَن: جاِمعاً  يخاطب  �ل�ا مجاال��ا �� ل�ا ا��تمعات: ُمْرِشداً  يتع�َّ

ھ و�و است�ناء؛ بال  أَزِ��ٌّ  و�و وأجناس�م؛ شعو��م الختالف العامل�ن ُمْسَتوِعبا إ�� يتوجَّ

راً  راً  وأحواُلھ، وحاجاُتھ طاقاُتھ حيث من ��سان لواقع خاِتٌم: ُمَقّدِ  بما ا��ياة لواقع ُمَقّدِ

 ،تار�خھ صدر �� ا��ياةُ  بھ َصُ�َ�ت وم�ان، زمان ل�ل صا��ا نف�ا و�غ��؛ ثبات من ف��ا

س  بحسب متم��ةٍ  أخرى  نماذَج  تخر�ِج  ع�� قادراً  وسيظلُّ  متفرد، مجتم�� نموذج بھ وتأسَّ

 �عا�� هللا َوَعَد  وا��تمع. وقد النفس �� وال�ونية الشرعية هللا س�َن  الناُس  اّتبع م�� زما��ا

 الكر�مة. العز�زة �سالمية ل��ياة �مة واست�ناف �رض، �� وتمكنھ �سالم بظ�ور 

ذي �ْسالِم  ُ�َدى أن غ��  يباِدلوهُ  أن يتطلب لعباِده و�عا�� تبارك ا��قُّ  اْرَتضاهُ  الَّ

ِتھ بكمالھ أيقنوا إذا إال ذلك َيِتمَّ  َولن بمثلھ، ِر���ً   و�ديان، املذا�ب من غ��ه ع�� وأفضليَّ
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ِتِھ  طه ما أَنزلْنا علَيك الْقُرآنَ ( �عا��: قال ،هللا من �عمة وأنھ وم�ان، زمان ِلُ�ّلِ  وصالِحيَّ

 .)2- 1(طھ لتشقَى إِلَّا تذْكرةً لمن يخشى)

ü  

من مقتضيات ابتغاء وجھ هللا والدار �خرة، و�يمان �سمو مرجعية القرآن  إن

 تبارك هللا إ�� الدعوةالعظيم والسنة املطّ�رة، والقناعة الرا��ة بأن �سالم �و ال�دى: 

 أعمالنا، �� �صيل �صل �� إذ ،مبادئنا من مبدأ اتخذنا�ا كذلك، �انت و�عا��. فلما

 �شغال. و�� مختلف ترد وإل��ا �عمال، با�� تتفرع وع��ا ا�تماماتنا، �� الرك�ن والركن

 السالم عل��م �ن�ياء طر�ق و�� ؤمن،امل بأعبا��ا و�قوم سلم،امل ��ا يضطلع وظيفة خ��

 بإحسان. ��م اقتدى ومن

إ�� هللا �عا�� فر�ضٌة واجبٌة ع�� �ل مسلٍم َعِلَم من دين هللا ش�ئا قليال أو  والدعوة

كث��ا، يقوم ��ا �� محيطھ القر�ب ب�ن أ�لھ وأقار�ھ ومعارفھ وج��انھ �� السكن والعمل، 

 قُلْ هذه سبِيلي( و�صل ��ا إ�� أق��� الناس وأ�عد�م ممن تلزمھ دعو��م. قال هللا �عا��:

 ،)108(يوسف نا ومنِ اتبعنِي وسبحانَ اِهللا وما أَنا من الْمشرِكين)اَإِلَى اِهللا علَى بصيرة أَدعو 

ادع إِلَى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي (وقال عز من قائل: 

كبإِنَّ ر نسأَح (يندتهبِالْم لَمأَع وهو هبِيلس نلَّ عض نبِم لَمأَع والنحل ه)وقال  .)125

يا أَيها الَّذين آمنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها (سبحانھ: 

علَا ي اددلَاظٌ شكَةٌ غلَائما يلُونَ مفْعيو مهرا أَمونَ اَهللا موص(َونرالتحر�م م)و�� أيضا  ،)6

 ولْتكُن(فرض ع�� مجموع �مة تقوم ��ا الدولة وا��ماعات واملؤسسات قال �عا��: 

كُمنوم يرِ ويونَ إِلَى الْخعدةٌ يونَاأُمرم  مه كأُولَئكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعبِالْم
 . وال ت��أ ذم��ا ح�� تقوم ��ا ع�� أكمل وجھ.)104(آل عمران الْمفْلحونَ)
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مما يكفي ��عل�ا من �ولو�ات ال��  ،وثوا��ا املفتوح ،وللدعوة إ�� هللا فضل�ا العظيم

حسن قَوالً ممن دعا إِلَى اللَّه اَومن (  عز وجل:تحظى باالعتبار �� حياة املسلم، قال هللا

صّ�� هللا عليھ وسلم لع�� بن  . وقال الن��)32(فصلت )وقَالَ إِننِي من الْمسلمين وعملَ صالحاً

َعم َفَوهللاِ " طالب: يأ� ْن َ�ْ�ِدَي ُهللا ِبَك َرُجًال واِحدًا َخْ�ٌ� َلَك ِمْن أن يكوَن َلَك ُحْمُر النَّ
َ
 ،)1("أل

َمْن َدعا إ�� ُ�دى �اَن َلُھ ِمَن �ْجِر مثل أجوِر َمْن َعِمَل بھ ال َيْنُقُص من  :"أيضا وقال

 .)2("أجوِر�م ش�ئا

والنفس، أل��ا من م�ام الرسول والدعوة إ�� هللا جديرة ب�ل ت��ية باملال والوقت 

دلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ اَ هليا أَيها الَّذين آمنوا ( ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعھ قال �عا��:

 وم ذَلكُم خير لَكُممنونَ بِاِهللا ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اِهللا بِأَموالكُم وأَنفُِسكُوليمٍ تاَ
نهار إِنْ كُنتم تعلَمونَ يغفر لَكُم ذُنوبكُم ويدخلْكُم جنات تجرِي من تحتها االَ

 حفَتاِهللا و نم رصا نهونبحى ترأُخو يمظالْع زالْفَو كذَل ندع اتني جةً فبطَي ناكسمو
رِ الْمشبو ا الَّوقَرِيبها أَيي نِينارمصوا أَنوا كُوننآم يناًذ  ميرم نى ابيسا قَالَ عِهللا كَم

لْحل نم ينارِيونَ اَوارِيولَى اِهللا قَالَ الْح ن بنِي إِسرائيلَ طَائفَةٌ م نحن أَنصار اِهللا فَآمنتنصارِي 

  .)14- 10(الصف طَائفَةٌ فَأَيدنا الَّذين آمنوا علَى عدوهم فَأَصبحوا ظَاهرِين) وكَفَرت

وأصُل �ل خ��  ،�� س�يل هللا، بل �� من أشرف أنواع ا���ادو�� نوع من ا���اد 

وحضٌّ ع�� �ستقامة، و�� �صل التصوري  ،وصالح. إ��ا استقامٌة ع�� الن�� القو�م

 ��ركية املسلم �يجابية �� محيطھ القر�ب والبعيد.

�� فقد ألزمتنا بمقتضيا��ا وشروط�ا. ف ،والدعوة إ�� هللا إذ �انت لنا مبدأ أساسا

د�ا بال��بية  ،تقت��� من الداعية �ح�شاد ل�ا بم�ابدة العلم، ومجا�دة النفس و�ع�ُّ

وال��كية، وحمل�ا ع�� املعا��، و�عو�د�ا ا����، وقبل ذلك التو�ل ع�� هللا و�عتماد ع�� 

                                                 
 َسْ�ل ْبن َسْعٍد. ��يح البخاري: كتاب املغازي، و��يح مسلم: كتاب فضائل أ��اب الن�� ملسو هيلع هللا ىلص عنـ 1
 العلم عن أ�ي �ر�رة. كتاب �� مسلم ـ ��يح2
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وال��اءة من ا��ول والقوة إال بھ، ورّد �مر �لھ إليھ. و�� تقت��� أيضا ا��كمة ��  ،توفيقھ

وال��وع إ�� العدل و�نصاف. وتقت��� من الداعية الص��  ،وا��بة ل��لق ،�طابا�

 وا��لم والرفق. كما تقت��� منھ معرفة باألحوال والظروف، والوقا�ع والصروف، وفق�اً 

ح�� يؤدي رسالتھ ع�� أكمل وجھ وال ي�ون فتنة  ؛لس�ن هللا �� النفس وا��لق وا��تمع

  ��ق.عن ال��لق و��ابا 

عوة إ�� هللا كما تقت��� التحقق �شروط�ا والتخلق بصفا��ا، فكذلك تقت��� والد

�سود  ،والتعلق بمقاصد�ا؛ و�و ما �ست�بع عمال �شاركيا جماعيا ،التحلق حول مائد��ا

وأخذ بأسباب النظام  ،من شورى ب�ن املؤمن�ن ،فيھ معا�ي �خوة وأسباب �جتماع املوفق

د للمشار�ع ال تخطيطا وتنفيذا. إن ذلكم ما �س�� إليھ حركة وضبط لألعم ،املسّدِ

" مبدأ من مباد��ا �ساسية، الدعوة إ�� هللا �عا��التوحيد و�صالح و�� تجعل من "

إِنَّ الَّذين قَالُوا ربنا اُهللا ثُم استقَاموا تتنزلُ علَيهِم ( وتلقاء أعي��ا قول هللا تبارك و�عا��:

نحن أَولياؤكُم في  ،ةُ أَلَّا تخافُوا ولَا تحزنوا وأَبشروا بِالْجنة الَّتي كُنتم توعدونَالْملَائكَ
نزلًا  ،الْحياة الدنيا وفي الْآخرة ولَكُم فيها ما تشتهِي أَنفُسكُم ولَكُم فيها ما تدعونَ

 ،حسن قَولًا ممن دعا إِلَى اِهللا وعملَ صالحا وقَالَ إِننِي من الْمسلميناَومن  ،رحيمٍمن غَفُورٍ 
كَأَنه ولَا تستوِي الْحسنةُ ولَا السيئَةُ ادفَع بِالَّتي هي أَحسن فَإِذَا الَّذي بينك وبينه عداوةٌ 

يلو يمميمٍ ،حظظٍّ عا إِلَّا ذُو حلَقَّاها يموا وربص ينا إِلَّا الَّذلَقَّاها يمو،  نم كغَنزنا يإِمو
(يملالْع يعمالس وه هذْ بِاِهللا إِنعتغٌ فَاسزن طَانيفصلت الش)35 - 29(. 

ü  

 �ذه �� ينطلقون  أحرارا أناسا ير�د و�صالح الدعوة مبادئنا. فطر�قآكد  من و�ذا

 باعثا �ا��ر�ة فل�س ؛وتو�ل�م �م��م من وِ�َزاٍد  ،وقناع��م إيما��م من بص��ة ع�� الس�يل

 واختفلت الف�وم وتفاوتت �راء تباي�ت إذا والبذل. ح�� العطاء آلفاق وفاتحا ،لل�مم

 عالم من وأخرجت وغطاء، رداء و�انت وِكفاء، ِوجاءاً  الشورى جاءت ؛وامليول  القابليات
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 نرى  أننا املس��. وكما وتؤ�د ،الس�� �سدد ،وعملية نظر�ة إم�انات ال�ون  عالم إ�� �م�ان

 بل ،وإعالم است�ناس محض ع�� ف��ا نقتصر ال ُمْلزمة، الشورى نرى  فإننا الزمة، ا��ر�ة

 و�لزام. القوة مستوى  إ�� الشوري بفعلنا نر��

 بما ،واتخاذ القرار �ختيار ع�� قدرة ما فضل هللا بھ ��سان من با��ر�ة ونقصد

 ال ،�عا�� هللا منحھ ما أحد من �سلب أن ألحد وال َحقَّ  .�خروي بمص��ه املتعلق القرار فيھ

 عواقب ف��ا ��سان يتحمل مسؤولية ع��ا ت��تب حر�ة و��. غ���ا باسم وال الدعوة باسم

شيئًا  حين من الدهرِ لَم يكُننسان تى علَى االاَ هل( وتصرفھ. فقال سبحانھ: اختياره

إِنا  ،مشاجٍ نبتليه فَجعلْناه سميعا بصيرااَنسانَ من نطْفَة إِنا خلَقْنا اال ،مذْكُورا
إِنَّ  ،إِنا أَعتدنا للْكَافرِين سلَاسلَا وأَغْلَالًا وسعيرا ،هديناه السبِيلَ إِما شاكرا وإِما كَفُورا

لَا إِكْراه (. وقال عز من قائل: )5-1(ِ�ْ�سان برار يشربونَ من كَأْسٍ كَانَ مزاجها كَافُورا)االَ

نيبت ينِ قَدي الدن ففَم يالْغ نم دشالر يو بِالطَّاغُوت كْفُرنويم  ةوربِالْع كسمتاس بِاِهللا فَقَد

(يملع يعماُهللا سا ولَه امصفثْقَى لَا انالبقرة الْو)(�عا��:  ، وقال)255نم ققُلِ الْحن وفَم كُمبر 

لَست علَيهِم  ،نما أَنت مذَكِّرافَذَكِّر (، وقال: )29 (الك�ف)ن ومن شاَء فَلْيكْفُرموَء فَلْيشا

بِمص(ٍرطالغاشية ي)(، وقال: )22- 21 افخي نم آنبِالْقُر ارٍ فَذَكِّرببِج هِملَيع تا أَنمو

(يدعق و)اسُتخِلف بھ ليحاسب عليھ.. ف�ان ذلك مما )45 

بيد أن ال��ص الذي يختار بحر�تھ ورضاه �نضمام إ�� حركة التوحيد و�صالح 

ي�ون ملزما بما ال��م بھ، مطالبا بالوفاء بمقتضيات ال��امھ. ول�س �� �ذا  ؛والعمل ف��ا

 وتحمل منھ ،وال انتقاص م��ا، بل �� ممارسة منھ ��ر�تھ وإعمال ل�ا ،نقص �� حر�تھ

للمسؤولية ال�� تالزم ا��ر�ة. كما أن ال��امنا بالشورى والعمل الشوري �و أفضل مجال 

 وأر�� ممارسة ل��ر�ة املسؤولة.
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ونقصد بالشورى ذلك ا��لق �سالمي الذي يقابل �س�بداد بالرأي و���اب بھ، فقد 

ل�س للشورى مجاٌل كما �ان �س�بداد خلق ا��بابرة والطغاة. و  ،�انت الشورى خلق �ن�ياء

واحد، بل مجاال��ا �� ا��ياة. فا� �عا�� عّلمنا أن نحسم تدافع �قدام و���ام �� مواقف 

. ولو �ان أحد مستغنيا عن الشورى ل�ان الرسول ستخارة ا��الق واس�شارة ا��لقا��ياة با

دا بالو��، و�ان ع�� غاية الفطنة والع قل وسداد الرأي، ومع ذلك لم يكن أحٌد ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإنھ �ان مؤ�َّ

ه الو�� ع�� ذلك، وأَمَره أن �سَتِمرَّ فيھ فَبِما ( فقال �عا��: ،أك�َ� اس�شارًة أل��ابھ منھ. وقد أقرَّ

و مهنع ففَاع كلوح نوا مفَضيظَ الْقَلْبِ لَانا غَلفَظ تكُن لَوو ملَه تناِهللا ل نم ةمحر رفغتاس

. كما )159(آل عمران مرِ فَإِذَا عزمت فَتوكَّلْ علَى اِهللا إِنَّ اَهللا يحب الْمتوكِّلين)لَهم وشاوِرهم في االَ

�ان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص �س�ش�� �� أمور الب�ت و�سرة والسياسة وا��رب واملال و�قتصاد والطب 

فقد مدح هللا �عا�� املسلم�ن ��  ؛وغ�� ذلك. و�ان ال�شاور م��ة ا��ماعة املسلمة �ل�ا...والعالج

مّكة قبل أن ��اِجروا بأنَّ أمَر�م شورى بي��م. و�مُر �نا عامٌّ �شمل �لَّ أمٍر ُمش��ك يحتاجون 

 أو قرار يتخذ. ،فيھ إ�� رأي �عتمد

العقول القادرة ع�� �ج��اد  وفائدة الشورى �� �مور ا��اصة والعامة أ��ا تجمع

ولن �عدم الرأي الصواب باجتماع�ا وتداول�ا للرأي. كما أنھ يحصل  ،للنازلة املعروضة

سواء �ان تصورا فكر�ا أو فتوى فق�ية أو قرارا  ،�طمئنان للرأي الذي أسفر عنھ ال�شاور 

ملذ�ورة �� �ية عمليا. ول�ي ت�ون الشورى إيجابية نافعة البد أن تق��ن ��ا أخالق�ا ا

�خالق أل��ا تمثل ا��انب ��سا�ي  ��اتھالسابقة من سورة آل عمران؛ فتجب العناية 

الذي يت�امل مع ا��انب �داري املتمثل �� املساطر املنظمة للشورى و�جراءات ال�� 

 ت�سر�ا.

َم معنا�ما سالفا، نطالب  باح��ام الفرد و�ناء ع�� ا��ر�ة والشورى اللت�ن َتَقدَّ

 الطر�قة املتبعة �� إبرام�ا وإقرار�ا. َقِبلالع�ود ال�� رض��ا، و 
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إننا نحرص ع�� اح��ام ع�ودنا والوفاء ��ا، و�حاسب �عضنا �عضا ع�� ما ال��منا بھ 

فال نحتاج فيھ  ،م��ا، فما �ان م��ا ثابتا بالكتاب والسنة مما يتم بھ عقد �سالم و�يمان

�� للعمل �� إطار حركة التوحيد و�صالحألن ؛إ�� �شاور واتفاق فال يقبل من  ،ھ شرط أوَّ

مثل توحيد هللا �عا�� وفعِل ما أمر بھ وأوَجَبھ، واجتناِب ما ن�� عنھ  .الفرد التفر�ط فيھ

َمھ وما عدا ذلك من أعمال الدعوة ال�� تقوم ��ا ا��ركة فُنَفّرُِق ف��ا ب�ن ما اتفقنا  .وحرَّ

 ،فنحن ملزمون بھ شرعاً  ، و��ن ما �و ر�ن النقاش. فما صدر فيھ قراٌر عليھ بال�شاور بي�نا

وإنفاذ املتفق  ،ألن الشورى ال �ستمر إ�� غ�� ��اية، بل �عد�ا ي�ون العزم والتو�ل ع�� هللا

وال فرق �� إلزامية القرار الصادر عن ال�شاور ب�ن من �ان يؤ�ده ومن �ان �عارضھ  .عليھ

 فيھ نتخذ ولمأو �شاورنا فيھ  فيھ، ن�شاور  لم روعة. وماإذا صدر بصورة ��يحة مش

 ،برأيھ يد�� أن ا��ركة داخل فرد �ل حق ومن و�ج��اد، للتفك�� مفتوح ف�و ،�عُد  قرارا

 من أنھ الصواب. كما فيھ و�تحرى  هللا، وجھ بھ ي�ت�� أن وعليھ .�مر ��مھ من إ�� و�بلغھ

 واجب ومن رأيھ، عن التعب�� من ُمِنَع  إذا جانبھ إ�� تقف أن ا��ركة ع�� فرد �ل حق

 الشورى ِحساِب  ع�� ا��ق �ذا استعمال �� اشَتطَّ  إذا وج�ھ �� تقف أن ا��ركة

 .الرأي حر، والقرار ملزموذلكم ما �ع�� عنھ �� أدبياتنا �عبارة:  وال��اما��ا.

دئ السابقة ال أ�مية �ذا املبدأ عندنا �� حركة التوحيد و�صالح تتأ�ى من أن املباإن 

تتحقق إال �شرط ا��ر�ة وركن الشورى، فال إخالص بدون حر�ة، وال إيمان بال اختيار، وال 

دعوة ت�ون باإلكراه؛ بل إن ا��ر�ة �� امل��ر املوضو�� لوجود الوظيفة الدعو�ة السامية 

�عا�� لق��� وسار ع�� در��م �مثلون، فلو شاء هللا  ،ال�� انُتِدَب ل�ا �ن�ياء واملرسلون 

و��ر ل�م  ،ولكنھ اجت�� رسلھ من خلقھ حمال. و��مل�م عليھ ،باإليمان ع�� �مم جميعا

من فضلھ ما يجعل�م أقدر ع�� �قناع و�ف�ام، وط�ر�م واصطفا�م ليضطلعوا بم�مة 

شاُء ويهدي من يشاُء يضلُّ من ي أُمةً واحدةً ولَكن وولَو شاَء اُهللا لَجعلَكُم( الدعوة إليھ،

. كما أنھ ال سداد وال رشاد إال بالشورى، وال نقصد ��ا )93(النحل ولَتسأَلُن عما كُنتم تعملُونَ)
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وز�نة للمجالس  ،ما يصط�� عليھ بالشورى املُْعِلَمة ال�� ل�ست إال طالء ع�� التجمعات

ال�� ال تتمخض إال عن ا��د الذي َعَرَكْتُھ العقول  واملنتديات. وإنما قصدنا الشورى امللزمة

ت فيھ النصيحة ِبِصْدٍق وتَجّرد 
َ
َبْتُھ ع�� وجوِ�ھ �نظار واش�بكت �� ِمْضماِره �راء وُ�ِذل وقلَّ

 ،وت�يحھ مقامات التفك�� ا��ما�� ،وموضوعية وحياد، قْدَر ما ُتطيُقُھ النفُس ال�شر�ة

  وطرائق اتخاذ القرار.

ü  

 �عا�� هللا وس�ن النا��، العمل ضرورات من ألنھ �ساسية مبادئنا من جعلناه وقد

��سا�ي. ومن املعلوم أن أ�م ما يم�� التجر�ة الدعو�ة ل��ر�ات �سالمية  �جتماع ��

. و�� املعاصرة ارتباط�ا بفكرة التنظيم والعمل ا��ما�� املنّظم واحتفاؤ�ا بھ وإبداع�ا فيھ

 بذلك إنما ت��جم مبدأ التعاون ع�� ال�� والتقوى الذي أو��� بھ الرحمن �� القرآن أْن:

)لَى االوا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو(قُوا اَهللااتو انودالْعاملائدة ثْمِ و) 3(. 

ووسيلة ضرور�ة  ،بالشرع مبدأ أصيٌل فالعمل ا��ما�� املؤّسسا�ي بصورتھ املل��مة 

�ستمد أ�مي��ا من العقل الذي يحكم بضرورة التنظيم والتخطيط ل�ّلِ أْمٍر، و�� �ل أمٍر، 

 التخطيط نا�يك عن �جتماع عليھ و�ح�شاد لھ بحسب أ�ميتھ وخطورتھ؛ ففي

ھ ل�وُن إذ ا ،�� ا��لق هللا اقتداء �س�ن والتنظيم  فيھ وا��لوقات دقيق، لنظام خاضٌع  �لُّ

ق ومت�اِمَلةٌ  متآِزَرةٌ  �ستمدُّ �ذه الوسيلة  كما و�ستقرار. التوازن  وت�اُمِل�ا بتآُزِر�ا َيَتَحقَّ

بناء ع�� مختلف النصوص ال�� تأمر بالتعاون ع�� ال��  ،أصال��ا من النقل ال��يح

ت �ن�باه إ�� وتأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيھ، وتندب إ�� التخطيط، وتلف ،والتقوى 

 هللا ص�� و�سنة رسولھ ،�� ال�ون  هللا �سنة ءً اقتدا ذلك �� وإ�� أن ،أ�مية �س�شراف

منا  . وقدمنظمة بطر�قة واس�ثمار�ا الطاقات وجمع التخطيط اعتماد �� وسلم عليھ علَّ

ما حصدتم قَالَ تزرعونَ سبع سنِين دأَبا فَ( القرآن ذلك ع�� لسان يوسف عليھ السالم:
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ا تميلًا مإِلَّا قَل هلبني سف وهكُلُونَافَذَر، ي اثُمي اددش عبس كذَل دعب ني مات متما قَدم كُلْن
من بعد ذَلك عام فيه يغاثُ الناس وفيه  تياثُم ي ،لَهن إِلَّا قَليلًا مما تحصنونَ

 .)49 -  47(يوسف يعصرونَ)

أخذ يف ،�ون بطر�قة جماعية منظمةيواملقصود أنھ من املفيد للعمل �سالمي أن 

سة ذات �يئات و��ان وأطر ووثائق و�رامج وتقوم فيھ  ،تتحرك �� ا��تمع ؛صورة مؤسَّ

وتلكم �� الصورة املقابلة للعمل �نفرادي الذي �عتمد فيھ �ل فرد  بواجب البالغ املب�ن.

ال توحيٌد للصفوف و ال ع�� اج��اده ال����� وإم�اناتھ الفردية ول�س فيھ جمٌع ل���ود و 

ع ات�افل ب�ن أنو وال فيھ  ،اعتماٌد للتخصص والت�املل�س فيھ عمٌل بروح الفر�ق، و 

  العمل �سالمي.

 رؤى ع�� املؤسس املنظم العمل وضرورة أ�مية لتؤكد اليوم الدعو�ة امل�مة جسامة وإن

 معلومة، مقاصد إ�� والرامي مت�نة، من��ية ع�� واملا��� را��ة، مبادئ من واملنطلق وا��ة،

 وافتحاصا ومراجعة وتدب��ا و�سي��ا وإدارة تخطيطا سليم من�� وفق ذلك �ل يدبر �و ثم

 ،ا��ميدة غايتھ إ�� والوصول  ،الن�يلة برسالتھ �ضطالع أجل من ذلك وتطو�را. و�ل وتقو�ما

َهللا �عاَ�� يحبُّ إذا عِمل أحُدكم   إنَّ « وسلم: عليھ هللا ص�� هللا رسول  لوعد م�شوفا

 .)1(»ُيتِقَنھ   أن  عمًال 

 نؤمن الذي املنظم ا��ما�� العمل ملف�وم تطو�ر �و املؤّسسا�ي للعمل مف�وَمنا إن

 بما ناطقا باعتباره وأخّص  منھ أدقُّ  أنھ غ�� الناجع؛ �صال�� املشروع ضرور�ات من بأنھ

 وفلسفة "،الرسالية" كمف�وم ،وتنظيمية وحركية دعو�ة مفا�يم من طّورناه

ا��.. و�و إ�� ذلك متضمن للمعا�ي ال�� يحيل عل��ا  بالشرا�ات والعمل ،التخصصات

ٌم، ول�س �لُّ عمٍل ف�لُّ َعَمٍل مؤسسا .مف�وم العمل ا��ما�� املنظم �ي عمٌل جما�� منظَّ

                                                 
 .�1880يمان للب��قي؛ عن عا�شة، و��يح ا��امع الصغ�� وز�ادتھ برقم شعب ـ 1
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ٍم عمًال مؤسساتيا. إن �� املؤسسة تجاوزا للفردانية، و�راءة من �رتجالية،  جما�� منظَّ

ن وضٍع ملساِطر العمل بمستو�اتھ مِ  ؛وأخذًا بأسباب النجاح �� العمل املؤسسا�ي

ورصٍد ملؤشرات إنجاز�ا ا��تلفة، واح��اٍم ل�ا، وافتحاٍص للعمل بمقتضيا��ا وتطو�ر�ا، 

ومتا�ع��ا، وما ي�ون قبل ذلك من وضٍع للمخططات �س��اتيجية واملرحلية ومتا�عة ل�ا، 

وتحديٍد للمسؤوليات والوظائف بالقياس إ�� حاج��ا وضرور��ا، ثم رصٍد "للموارد 

ألحد  ال�شر�ة" املناسبة لالضطالع بِكفا��ا، ال بتفصيل�ا ع�� مقاساِت �فراد أو تخليد�ا

 .�ا لكفاءة من الكفاءاتر��ِ من الناس، وال بِ 

 املؤسسا�ي بمجموعة من القيم �ساسية: ملناو�تأّطر ع

 اإلحسان: .1

ُل الُبعُد �حسا�ي ��   ،�� عقدنا نية الَسْ�ِ� إلتقان َعَمِلناعملنا املؤسسا�ي يتمثَّ

وتحر�نا لضبطھ تنظيميا وإدار�ا وقانونيا، وجعلھ �� س�يل هللا. وإذا �انت الدعوة إ�� هللا 

ا يجب ل�ا. ومن مالمح �ذا  مَّ ِ
َ
 َتَحّرَِي �تقان ف��ا مل

�ا فإنَّ �عا�� من أفضِل �عمال وأجّلِ

ا بأحد، وال فال َنِ�ُل عملنا وج�دنا إ�� أحد، وال نراه خاصّ   .التو�ل ع�� هللا �عا�� ،البعد

�عت��ه ملكية ألحد. بل املن�سب إليھ ُمْنَ�ِسٌب إ�� َشَرِف العمل �� س�يل هللا، وُمْبَتٍغ َمْرضاَة 

 هللا تبارك و�عا�� �� إطاره.

 األخّوة في اهللا: .2

قد يقت��� بناء  ،واملؤسسا�ي منھ بصفة خاصة ،إن العمل ا��ما�� �ش�ل عام

و�ل��ام ا��ازم بالقوان�ن الداخلية  ،الصارمعالقات تقوم �� أصل�ا ع�� التعاقد 

و�حت�ام إل��ا. و�ذا قد يحيل إ�� نوع من التضاد  ،و�ساسية املعمول ��ا واملتفق حول�ا

وإقالة  ،مع ما يف��ض �� ا��ماعة املؤمنة من معا�ي ال��احم والتآ��، وخفض ا��ناح

وقبول العذر، والتخلق بنوع من التغا��� الذي ي�يح لوشائج  ،واعتبار السابقة ،الع��ة
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َن. والعمل التنظي�� و�داري فيھ من صرامة القانون و�رودة �رقام  ا��بة أن �شتد وُتَم�َّ

وحياد املؤشرات ما ينّفر من ال يرى �� املشار�ع ا��ركية والدعو�ة غ�� نواٍد لألخوة 

ق ب�ن �مر�ن ،ن��� ع�� املنوال�نوالتحاّب. وا��قٌّ أن �س�� إ�� أن  أل��ما معا  ،ونوّفِ

و��بھ  ،مستل�م�ن س��ة املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص ،يرسمان الصورة ال�� نصبو إل��ا ونتمثل�ا

�كرم�ن رضوان هللا عل��م. ونحن �عت�� أن العمل �سالمي املتوازن �و الذي يفي �شرطي 

 �خوة و�ل��ام.

ومحبة دينھ  ،نجتمع ع�� محبة هللا �عا�� ومحبة رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص ،إننا إخوة �� هللا

ومحبة ا���� ��لقھ جميعا. فمحب�نا � �عا�� ورسولھ  ،ومحبة عباده الصا���ن ،ا��نيف

ودافع لنا إ�� ما  ،وم��ض ألمرنا ،و�اعث ل�متنا ،�كرم ملسو هيلع هللا ىلص ورسالتھ السمحة منطلق لنا

نحن و ف�� محبة �� �ذا �مر الذي �دانا هللا �عا�� إليھ،  ،من�نؤ وأما محب�نا للم .ھنحن في

خدمة دين هللا �عا�� وخدمة أمة ع�� �س�� إ�� خدم��م، وإ�� تحف���م لنتعاون جميعا 

  �سالم وخدمة ��سانية جمعاء.

 عليھ نؤسس أصل�ذا و  �يمان؛ ومودة �سالم بأخوة مرتبطون  جميعا واملسلمون 

 املسلم�ن، �افة مع تجمعنا ال�� والعالقات ،التنظيم داخل بي�نا فيما تجمع ال�� العالقات

 مختلف عن الناشئة وال�شارك التعاون  عالقات ع�� وغالبة سابقة عالقة باعتبار�ا

َم أنھ قال: �جتماع؛ ضروب ُ َعَلْيِھ َوَسلَّ � ا�َّ ِ�ّ�ِ َص�َّ
  املسلمون «وقد ُرِوَي عن النَّ

ُ
َتَتَ�اَفأ

ْقَصاُ�ْم َوُ�ْم َيٌد َعَ�� َمْن ِسَواُ�ْم 
َ
ْدَناُ�ْم َوُ�ِج�ُ� َعَلْ�ِ�ْم أ

َ
ِ�ِ�ْم أ  وح�ن. )1(»ِدَماُؤُ�ْم َ�ْسَ�� ِبِذمَّ

 مدعاة ي�ون  ذلك فإن عليھ، والتعاون  لإلسالم والعمل هللا إ�� الدعوة عالقات تجمعنا

 والصفاء والن�� الصدق بي�نا �سود أن وجب ومقتضيا��ا. ولذلك �خوة حقوق  منملز�د 

 أو غل أو ظن سوء من ا��صال �ذه أضداد عن الت��ه مع الظن، وحسن والثقة والوضوح

 جميع حق �� والزم ثابت �ذا وتيقن. و�ل تب�ن ودون  حق �غ�� ا��ام أو �شكيك أو نجوى 
                                                 

�ي َداُود ـ ��يح س�ن1
َ
َساِ�ي�� كتاب الديات، و  أ  �� كتاب القسامة عن ع�� بن أ�ي طالب. ��يح س�ن ال�َّ
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 ورسالة عظ�� فر�ضة ع�� و�تعاونون  إضافية، روابط تجمع�م بمن فكيف املسلم�ن،

 مت�نا. متالحما و�ناء مرصوصا صفا �ستوجب ؛عليا

 مع �عاطينا �� ننطلق فإننا ؛وشعبا دولة مسلم بلد ؛املغرببلدنا  بأن نؤمن إذ وإننا

 واملو�ة �خوة منطلق من -���ودنا وموضوعا لدعوتنا، محال�  �عت��ه الذي -  مجتمعنا

�صالح.  من ت���ون ا���� من نر�د فيما شرطا ونراه ��سانية، وكذا والوطنية �سالمية

 أو ،و�صالحية الدعو�ة مسؤولياتنا من كث��ا أو قليال معنا يحمل من�عت��  أننا كما

ا ؛ �عت��هإطار أي و�� موقع أي من ،معنا يتقاسم�ا  أخوتنا دائرة �� وداخال ،وإلينا منَّ

 وقدره. موقعھ بحسب �لٌّ  ،ومو�تنا

إيماننا �عظمة رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص الذي أرسلھ  من فمصدر�ا أجمع�ن ل��لق محب�نا وأما

الرا�� الذي  للمبدأِ إ��ا امتداد  .وأن ف��ا ا���� للناس أجمع�ن ،هللا �عا�� رحمًة للعامل�ن

فشرٌط علينا  ،نؤمن بھ و�و أن "�سالم �و ال�دى". فإذا كنا ندعو الناس إ�� �ذا ا����

ألن املرء ال يحب ا���� إال ملن يحب. ونحن إخوة �� ��سانية قبل �ل ���ء  ؛أن نح��م

ونرى ل�ا ف��ا ا���� والسعادة  ،و�عد �ل ���ء. ونر�د ل�ذه ��سانية ال�داية ال�� نؤمن ��ا

  والسالم.

 االلتزام والمسؤولية:. 3

 املؤسسات �� يقوم أن يجب ما بدور�ا تل�� ال ،والتنظيمية الدعو�ة أخوتنا إن

 جما�� عمٌل  حركتنا ف��ا. وعمل �فراد لعمل الضابطة �جراءات صنوف من ا��ادة

 �� ضعف�ا. والفرد ي��ء ومنھ ،قو��ا ت�ون  الفرد، بھ أساس�ا ا��ماعة ولكن ،مؤسسا�ي

 الواجبات. و�و بما عليھ من ومطالب ،ا��قوق  �امللھ  عضو و�صالح التوحيد حركة

 بنود تقتضيھ ما وفق ذلك ع�� متعاقد ،ومالھ وج�ده بوقتھ متطوع؛ متطوع متعاقد
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 �عا�� هللا أمرنا القوان�ن واللوائح املنظمة لعمل ا��ركة. وقد �� عل��ا املنصوص العضو�ة

  .)1(املائدة يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود)( و�عا��: سبحانھ فقال بالعقود، بالوفاء

 �ستفادة �� ا��ق�� مقّدم��ا  حقوقا و�صالح التوحيد حركة �� العضو�ة وتْضمن

 ��ا املعمول  القواعد وفق ،وفضاءات عمل�ا ومقرا��ا ،والت�و��ية ال��بو�ةعمال�ا أ من

 التصو�ت وحق ،ا��تلفة الشور�ة محطا��ا �� املشاركة �� ا��ق وكذا عند�ا،

أساسية؛ �� مقّدم��ا  واجباٍت  العضو�ة �ذه �ست�بع كما .ذلك إ�� وما...و�نتخاب

 وسلوكيا. وماليا تنظيمياتر�و�ا و  العضو�ة بمقتضيات والوفاء ،هللا دين ع�� �ستقامة

ل�س باألمر الذي  ،�� إصالح شأن �مة�س�ام و  ،الدعوة إ�� هللا تبارك و�عا��إّن 

ھ أْمٌر ِجدٌّ ال يقل جدية وأ�مية عن يجوز التعاطي معھ برخاوة وتجّوز.  �خرى  �عمالإنَّ

 إنما واملؤسسةل�ونھ متصال �سعادة الدار�ن.  ،بل يز�د عل��ا ،ال�� تتصل بمعاش الناس

 ،الفرد ل�ا ينضبط لم فإن ،باتجوالوا وا��قوق  واملسؤوليات امل�ام من مجموعة ��

 �عد�ا. من ألجلھ قامت وما املؤسسة تضيع أن أوشكت

إنَّ العضو�ة �� حركة التوحيد و�صالح تقت��� ال��امًا بجملة أمور ولذلك ف

ومسؤوليًة ع��ا بما يمليھ سياق�ا و�قتضيھ مجال�ا. كما أن �ضطالع بأية م�مة �� حركة 

َفِق  د، و�الكيفيات املتَّ التوحيد و�صالح يقت��� أيضا ال��اما ��ا وأداًء ل�ا �� وق��ا ا��دَّ

ما تم وضعھ من معاي�� ا��ودة �� �نجاز كّمًا املرجّوة وفق �صول ع�� النتائج عل��ا، وا�

 وكيفًا.

فإن العضو ف��ا مطالب  ،وكما أن العمل �� إطار حركة التوحيد و�صالح �و عمل تطو��

يتخذه أ�ى  ،للفرد املؤمن حرٌّ  شرعا وأخالقا بالوفاء بما تطوع ألجلھ. فاالنتماء إ�� حركتنا خياٌر 

مطالٌب أخالقيا بالوفاء بما فإّنھ ولكنھ �� حالة استمراره �� العضو�ة  .و�تخ�� عنھ م�� شاء ،شاء
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د بھ. فال إلزام إال للمل��م و�و و��  ،لت�ليف؛ ثم هللا من وراء القصدقبل اوال ت�ليف إال ملن  ،�ع�َّ

 التوفيق.

 ثر��اسبة وقياس ا�راجعة و املخطيط و تّ منّظما مب�يا ع�� الوملا �ان عملنا ا��ر�ي عمال 

بحيث �عت�� ستقبل، �انت املسؤولية �� الوجھ �خر للعضو�ة ف��ا. املواس�شراف واملتا�عة 

فقد فيحرص ع�� أدا��ا ع�� وج��ا،  ،ما أنيط بھ من م�ام العمل رسالة تكفل بإيصال�االعضو 

م: َرُسوُل قال  ٍغ نَ « ا�َّ َصّ�� ُهللا َعَلْيِھ وَسلَّ َغُھ َكَما َسِمَع َفُربَّ ُمَبلَّ ا َشْ�ًئا َفَبلَّ  َسِمَع ِمنَّ
ً
ُ اْمَرأ َر ا�َّ ضَّ

ْوَ�� ِمْن َساِمٍع 
َ
عال أو دنا، بل يحدوه قوُل رسول �عد ذلك موقعھ �� ا��ركة ول�س ��مھ  ،)1( »أ

ٍة َقَدَماُه، ِإْن َ�اَن  ُطوَ�ى ِلَعْبٍد آِخٍذ ِ�ِعَناِن َفَرِسِھ ِ�� ...  « :  هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُسُھ ُمْغَ��َّ
ْ
ْشَعَث َرأ

َ
، أ ِ َسِ�يِل ا�َّ

َذَن َلْم ُيْؤَذْن َلھُ 
ْ
اَقِة، ِإِن اْسَتأ اَقِة َ�اَن ِ�� السَّ ، َوِإْن ِ�� اْ�ِ�َراَسِة َ�اَن ِ�� اْ�ِ�َراَسِة، َوِإْن َ�اَن ِ�� السَّ

ْع   .)2(»َشَفَع َلْم ُ�َشفَّ

 االستقاللية:� 4

 ،�يئة مدنية مغر�يةأّن ا��ركة  -�� املدخلا��ركة  كما ورد �� �عر�ف- ��ا نقصدو 

ستور والقانون، و �� إطار  تمارس أ�شط��ا بحر�ة واستقاللية مستقلة عن أي ج�ة أّ��ا الدُّ

أو ع�� مستوى قرارا��ا  ،داخلية أو خارجية، سواء ع�� مستوى اختيارا��ا وتوّج�ا��ا

 ومصادر تمو�ل�ا.

 ���صال��  املشروع مف�ومي ب�نمن ج�ة  التمي����  �ستقالليةقيمة  ناكما تفيد

صھ �� ا��ر�ي املشروع و��ن شموليتھ د تخصُّ  مف�وم ب�ن أخرى  ج�ة ومن واملنضبط، ا��دَّ

 التنظيم. ومف�وم الرسالة

                                                 
 ن عبد هللا بن مسعود.��يح س�ن ال��مذي �� أبواب العلم عـ 1
 عن أ�ي �ر�رة. �ا���اد والس�ـ ��يح البخاري: كتاب  2
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 فا� �عا�� يقول �� كتابھ العز�ز: ؛نب ا��ياة �ل�ااإننا نؤمن �شمولية �سالم ��و 

�عام  للَّه رب الْعالَمين) ومماتي نَّ صلَاتي ونسكي ومحياياقُل (
َ
 ل سبحانھ:و و�ق .)164(�

)(ينملسلْمى لرشبةً ومحرى ودهٍء ويكُلِّ شا لانيبت ابتالْك كلَيا علْنزنالنحل و)ال قو  .)89

وَن ُشْعَبًة « :وسلم  عليھ�� هللاص هللارسول  ْو ِبْضٌع َوِستُّ
َ
ِ�يَماُن ِبْضٌع َوَسْبُعوَن أ

ِر�ِق َواْ�َ�َياُء ُشْعَبٌة ِمَن  َذى َعِن الطَّ
َ
ْدَناَ�ا ِإَماَطُة �

َ
ُ َوأ ْفَضُلَ�ا َقْوُل َال ِإَلَھ ِإالَّ ا�َّ

َ
َفأ

ع �طا ُ�َو ذو ِن ماا�يم ُشَعِب  ومن�ا؛ لة �انب ا��ياجو  يمسَّ لاإلسالم يمتد ف .)1(»ِ�يَماِن 

 �، وم��ا ما �و ذو طا�ع أخال��.�ي اجتما�لو س�ع اا �و ذو طموم��ا  ،تصوري يعقد

رت فقد ولذلك ،التنظيم شمولية بالضرورة �ع�� ال �سالم شمولية أن غ��  طوَّ

 نموذج إطار �� التنظي�� مف�وم�ا مبلورة ،التنظيمية فلسف��ا و�صالح التوحيد حركة

ُ� تُ  الرسا��" الذي "التنظيم ة ب�ن فيھ مّ�ِ  وحدة و��ن التنظيم، وشمولّية �سالم ُشموِليَّ

 �دار�ة أ�عاده مختلف �� التنظيم ملف�وم توسيعا �ع�� ما التنظيم. و�و ووحدة املشروع

 للت�امل قابال و�جعلھ ،جديدة إم�انات ع�� التنظيم يفتح أنھ وال�شر�ة. كما والوظيفية

�شتغال. وعليھ فإن ال�يئات  مستو�ات �� معھ املتقاطعة �صالح مشار�ع مختلف مع

وأنواع مختلفة  ،صنوف الشرا�ات - �� إطار مشروعنا �صال�� الرسا��- ال�� تجمعنا مع�ا 

�ركة ا�تماما كما أن  ،مستقلة بذا��ا ماليا وتنظيميا وإدار�اتبقى �يئات  ،من العالقات

 .و�يئا��ا�ا ا��ا وقرار تبقى مستقلة بذا�

   

                                                 
 ـ ��يح مسلم: كتاب �يمان. عن أ�ي �ر�رة. 1
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��صي��ا الفكر�ة وا��ركية  ة��ركلالعناصر ال�� �عطي �� ا��صائص املن��ية 

داٌت  ل�ا. وقد �ان مما تم��ت  والتنظيمية، وتو�� من���ا �� العمل؛ ف�� لواحق باملبادئ وُمَعّضِ

 أعمال�ا،بھ تجر�ة حركة التوحيد و�صالح أن كث��ا من خصائص�ا تقع �� إطار ضم�� ُتَ�ْ�ِجُمھ 

ظر، مما خلق ا��اجَة إ�� �سديد وثيق��ا  اُ��ا، َفَغَلَب العمُل ف��ا ع�� النَّ وال تنطق بھ أدبيَّ

� ال�� ال  ٍة �ساسية بفقرات مكملة ت��ز جوانب التم�ُّ ٍة مستقلَّ ي�ون مشروٌع اجتما��ٌّ ذا ��صيَّ

 فاعَلٍة إالَّ ��ا.

وقد جمعنا �ذه ا��صائص الك��ى �� سبعة محاور ُيَردُّ إل��ا غ�ُ��ا، و��: الوسطية، 

والرسالية، والتجديد، واملشاركة �يجابية، والتعاون ع�� ا���� مع الغ��، و�صالة 

لسبع أصوٌل من��ية تم�� ��صية حركة التوحيد املغر�ية، والسن�ية. ف�ذه ا��صائص ا

 د اختيارا��ا.َحّد تُ و�صالح، وَ 

ü  

تحرص حركتنا ع�� أن ت�ون حركة وسطية، وتلك َخِصيَصٌة أساسية ل�ذا الدين ومن 

وكَذَلك (:   ان�سب إليھ من املؤمن�ن؛ فأمة �سالم �� أمة الوسط والوسطية. قال �عا��

اكُملْنعوج (اهِيدش كُملَيولُ عسكُونَ الرياسِ ولَى الناَء عدهوا شكُونتطًا لسةً والبقرة أُم)142(. .

ُدوا «  : وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َحٌد ِإالَّ َغَلَبُھ، َفَسّدِ
َ
يَن أ يَن ُ�ْسٌر، َوَلْن ُ�َشادَّ الّدِ َوَقاِرُ�وا ِإنَّ الّدِ

ْوَحِة َو��َ  ْ�ِشُروا، َواْسَتِعيُنوا ِباْلَغْدَوِة َوالرَّ
َ
ْ�َ�ِة �ْ َوأ  .)1( »ٍء ِمَن الدُّ

اهدنا ( وف��ا قولھ �عا��: ،واملؤمن �� صالتھ ال ينفك يقرأ �� �ل ركعة فاتحة الكتاب

يمقتساطَ الْمرلَا  ،الصو هِملَيوبِ عضغرِ الْمغَي هِملَيع تمعأَن يناطَ الَّذرص
(الِّينالفاتحة الض)ٌط ب�ن إفراط وتفر�ط، وغلو )7 - 5 . فالصراط املستقيم الذي أمرنا بھ توسُّ

 ،ت�س��ا ع�� ا��لق ؛وتقص��. والداعية إ�� هللا مطالٌب بالتوسط و�عتدال �� أمره �لھ

                                                 
 ـ ��يح البخاري: كتاب �يمان؛ عن أ�ي �ر�رة.1
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� ب�ن ُعِرف وأمال �� ا���� م��م. وقد  ،وترفقا ��م ،ش��ا ل�موت� عن رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنھ ما ُخّ�ِ

 أمر�ِن إال اختاَر أ�سر�ما ما لم يكن إثما.

ِ�نا نزعَتنا إ�� �عتدال �� التصورات واملواقف، وا��ططات  إننا �ع�� بوَسِطيَّ

�� إ�� اختيار �فضل واملقاصد، واملمارسات والوظائف. أل  دعوة �سالم لننا مطالبون بالسَّ

 َوسط ال���ء أعاله وأفضلھ وأ�سبھ.و س�يل �صالح؛ �و�لَيق 

فنع�� بھ ال��امنا �عقيدة التوحيد املوافقة  فأما اعتدالنا �� التصورات واملواقف:

املت�لم�ن، وال شطحات �عض للفطرة سماَحًة واستقاَمًة �� غ�ِ� ما جنوح إ�� �عقيدات 

دات املبتدع�ن و�ع�� بھ أيضا سعَينا إ�� بناء الفكرة الوا��ة، وا��طاب  .الغال�ن، وال تز�ُّ

واِطِن ا��الف �� ا��زئيات ال�� ت�ون غالبا تجاوزنا ملَ وكذا  .البّ�ن، واملوقف الذي ال ل�س فيھ

َة ُفْرَقٍة وِخالف، أو َعَنٍت وإْ��اف، أو غلّوٍ وإس �نا مِظنَّ راف. ونحن نب�� ذلك ع�� َمْرِجعيَّ

ٍھ ف��ا، واج��اٍد �و��  َلة �� الكتاب والسنة، بما َتْقَتضيھ من ِعلم ��ا، وَتَفقُّ �� أصيل املتمّثِ

 إطار�ا.

، فنع�� بھ حرَصنا ع�� واقعية أ�دافنا وفعالية وأما اعتدالنا �� ا��ططات واملقاصد

عنا وشروط اشتغالنا فيھ، ومعرفة إم�اناتنا مخططاتنا. فنج��د وسَعنا �� رصد واق

؛ نز�د بذلك من جلب املناسبةواملؤشرات الّالئقة نتظارات محيطنا، وذلك لوضع ��داف او 

 املصا�� ألمتنا ودرء املفاسد ع��ا ما استطعنا إ�� ذلك من س�يل.

فق ، فيتمثل �� اج��ادنا ل��ت�ب أعمالنا و وأما اعتدالنا �� املمارسات والوظائف

، "الوسع والطاقة"، ومعيار "�ولو�ة"عمال وتتفاضل؛ كمعيار � املعاي�� ال�� ت��اتب ��ا 

أَجعلْتم سقَايةَ الْحاج وعمارةَ الْمسجِد الْحرامِ ( . قال �عا��:"النجاعة والفائدة"ومعيار 

اِهللا لَا يستوونَ عند اِهللا واُهللا لَا يهدي الْقَوم  كَمن آمن بِاِهللا والْيومِ اآلخرِ وجاهد في سبِيلِ
(ينمالتو�ة الظَّال)هللا بن مسعود ر��� هللا �عا�� عنھ قال: . وَعْن عبد)19  �ِ ْلُت النَّ

َ
  -ملسو هيلع هللا ىلص  - �َّ َسأ

َ
 يُّ أ
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ِ َقاَل 
� ا�َّ

َ
َحبُّ ِإ�

َ
َالُة َعَ�� «اْلَعَمِل أ  »َوْقِ�َ�االصَّ

َ
 »ُثمَّ ِبرُّ اْلَواِلَدْيِن «َقاَل  يُّ . َقاَل ُثمَّ أ

َ
 يُّ . َقاَل ُثمَّ أ

ِ «َقاَل  َ� ُهللا ع��ا أ��ا قالت:)1(.»اْ�ِ�َ�اُد ِ�� َسِ�يِل ا�َّ  ُسِئَل « . وعن أّمِ املؤمن�ن عا�شَة ر��ِ

 �ِ   -ملسو هيلع هللا ىلص- �ُّ النَّ
َ
ِ  يُّ أ َحبُّ ِإَ�� ا�َّ

َ
ْعَماِل أ

َ
ْدَوُمَ�ا َوِإْن َقلَّ « َقاَل �

َ
ْعَماِل َما «َوَقاَل  ».أ

َ
اْ�َلُفوا ِمَن �

. فاألعمال إذن متفاضلة م��اتبة، تارة بحسب أولو���ا �� الفائدة واملردودية، )2(»ُتِطيُقوَن 

 وتارة بحسب أولو���ا �� الوقت والزمان، وتارة بحسب أولو���ا �� القدرة و�م�ان.

ع�� الوسطية �� ميثاقنا باعتبار�ا خصيصة من��ية لعملنا، فمعناه  ونحن إذ ننص

د شعار، ال �عت���ا أننا  �اتناوإّنما �� مجرَّ د بھ توجُّ د م���� تحتكم إليھ خياراتنا، وت�سدَّ  محّدِ

  و قراراتنا.

ü  

يدور العمُل َمن��ا حركة الّتوحيد و�صالح ال�� اّتخذنا�ا  الرسالية �سبة إ�� رسالة

�س�ام �� إقامِة الدين وتجديِد « تت��ص ��:ال�� مع�ا حيث دارت، و�س�� حيث سارت. و 

و�ناء ��ضة  ،و�مة والدولة وا��تمع و�سرة الفرد ف�مھ والعمل بھ؛ ع�� مستوى 

دعو�ة تر�و�ة وإصالحية  خالل حركة من رائدة وحضارة إ�سانية راشدة؛ ،إسالمية

و�عتمد ا��ركة  .يمقراطية، �عمل وفق الكتاب والسنةمعتدلة وشور�ة ود

��سان وتأ�يلھ، ليكون صا��ا مص��ا �� محيطھ و�ي�تھ. كما تل��م من��  إعداد أساسا

والتعاون  ،التدرج وا��كمة واملوعظة ا��سنة، والتدافع السل��، واملشاركة �يجابية

 ».ع�� ا���� مع غ���ا من �فراد وال�يئات

و�مة �سالمية �� أمة رسالة بحّق، فال تتحدد �عرقية أو إث�ية، وال ت��ع إ�� قوم دون 

َة �مُة، وحيثما ُوِجَد أ��ا��ا وأبناؤ�ا فَثمَّ أبناء  آخر�ن، بل حيثما وجدت الرسالة فَثمَّ

                                                 
 ـ ��يح البخاري: كتاب مواقيت الصالة عن عبد هللا بن مسعود.1
 ـ ��يح البخاري: كتاب الرقاق عن عا�شة.2
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ٍق للرسالة وعامُل  مة. و� أمٌة واحدة -أينما �انوا -إذ املسلمون  �مة، ��ذا املع�� محلُّ تحقُّ

��  داخٍل  تحقيٍق ل�ا، و�� بذلك ال تنفكُّ تمَتدُّ بامتداد الرسالة ف��ا، وم��ا إ�� غ���ا. و�لُّ 

عقد �مة الرسالية منوٌط بھ �نخراط �� قضايا�ا، فاإلسالم ل�س دينا خاصا بطبقة أو 

ة جمعاء، و�ل من آمن بھ واتبعھ صار أخا قوم أو موطن، بل �و رسالة هللا إ�� ال�شر�

ة، لھ ما ل�م ي�ت�� إل��م و�مثل جزءا م��م، ��تمون �شأنھ  ،وعليھ ما عل��م ،للمسلم�ن �افَّ

�م ه ما �سرُّ ه ما يضر�م، قال هللا تبارك و�عا� ،و��تم �شأ��م، �سرُّ منونَ ووالْم( :�و�ضرُّ

الْموومهضعب اتناُء  وميلأَوضٍ يعلَاةَ ابونَ الصيمقيكَرِ وننِ الْمنَ عوهنيو وفرعونَ بِالْمرم

يوو(يمكح زِيزاُهللا إِنَّ اَهللا ع مهمحريس كأُولَئ ولَهسرونَ اَهللا ويعطيكَاةَ وونَ الزالتو�ة ت)72(
. .

�م وَتَراُحِمِ�م وَ�َعاُطِفِ�ْم، َمَثُل ا�َ�َسِد، ِإَذا  َمَثُل « وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: املؤِمِن�َن ِ�� َتواّدِ

� َ�ِر َوا�ُ��َّ املؤِمُن ِلْلمؤِمِن « ، وقال أيضا:)1(»اْشَتَ�ى منھ ُعْضٌو َتَداَ�� َلُھ َساِئُر ا�َ�َسِد ِبالسَّ

 .)2(»�الُب�ياِن َ�ُشدُّ �عُضھ �عضا

سالة باألساس؛ قال �عا��:كما أن �ن�ساب إ�� رسول هللا   ملسو هيلع هللا ىلص إنما ي�ون من ج�ة الّرِ

) دمحا كَانَ ما اَمنبلَكو كُمالرِج نم دأَح اتخولَ اِهللا وسبِيرالن مٍء ئيكَانَ اُهللا بِكُلِّ شو ين

، وما يقتضيھ ذلك والنصرة ا��بة و�تباع ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللافيجب علينا ل .)40(�حزاب عليما)

سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص �و رسول هللا وخاتم النب�ئ�ن، و�ن�ساب إليھ ي�ون و من التوق�� والتعظيم. 

 و�مانة ال�� أّدا�ا. ،واتباعھ و�ج��اد �� �قتداء بھ �� الرسالة ال�� بّلغ�ا ،بمحبتھ وتوق��ه

سا�� �� جميع شأنناالرساليةإننا �ع�� بخصيصة " فما نزال ؛ " اسِتْ��اَبنا للُبْعِد الّرِ

��ا ن�ون، وإل��ا �س��، وعل��ا نلتقي مع غ��نا ممن نتقاسم مع�م  ؛نحو رسالتنا شاخص�ن

عندنا �� �ل ما يتم بذلھ فكر�ا وعمليا من  "الرسالية"ال�دف والفكرة �ليا أو جزئيا. إن 

                                                 
َلِة و�دب؛ عن 1  الّنعمان بن �ش��.ـ ��يح مسلم: ِكَتاب اْلِ�ّ�ِ َوالّصِ
َلِة َوْ�َداِب ـ  2 َدِب و��يح مسلم كتاب اْلِ�ّ�ِ َوالّصِ

َ
 .عن أ�ي مو�����يح البخاري ِكَتاب ْ�
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َة واملن��ية ل�ّلِ َمْ�َ�ٍع طاِئِفّيٍ أجل  تمليك فكرتنا ��تمعنا؛ و�و ما يقت��� مناَقَضَ�نا املبدئيَّ

 قر�ٍب أو �عيد، أو تقوقع ع�� الذات، أو تمركز حول�ا.

" �� املناقض املوضو�� لفكرة تنص�ب ا��ماعة �� مقابل ا��تمع، وعضو الرساليةو"

للعالقة ب�ن الدعوة ومحل�ا، والفكرة ومتلّق��ا،  ا��ركة �� مقابل املواطن. إ��ا تجس��

 بحيث يتم التمثل �مكن لقول هللا تبارك و�عا��: ،وا��ركة ومحيط�ا، والفرد ومجتمعھ

)لَى االوا عناوعلَا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعتو(قُوا اَهللااتو انودالْعاملائدة ثْمِ و) وقولھ)3 . 

من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ  ا الناس إِنا خلَقْناكُميا أَيه( سبحانھ:

(بِيرخ يملإِنَّ اَهللا ع قَاكُماِهللا أَت دنع كُمما���رات أَكْر)ا (. وقولھ تبارك و�عا��: )13مإِن

والْم(َونمحرت لَّكُمقُوا اَهللا لَعاتو كُميوأَخ نيوا بحلةٌ فَأَصوونَ إِخنا���رات م)كما أ��ا )10 .

تنفي �ست�ثار بالفكرة دون الغ��، بما �عنيھ ذلك من ت��يٍم للذات، وتزكيٍة ل�ا، وإحساٍن 

أن عندنا أننا �س�� إ�� خ�� للظن ��ا �� مقابل تصغ�� �خر وإساءة الظن بھ. وإنما الش

أنفسنا وأمتنا و��سانية �� املعاش واملعاد، ونمدُّ يدنا إ�� غ��نا لتحمل �ذا العبء معنا بما 

واجبنا "�س�ام" بج�دنا إ�� جانب يطيق �ل طرف و�قتنع بھ و�رضاه. و�و ما �ع�� عنھ بأن 

أو ادعاء  ،ناء عن �خر�ن�ل ذوي النيات ا��سنة واملقاصد الن�يلة، دونما س�� لالستغ

 .لإلملام ب�ل ���ء

" أن مفردات مشروعنا التنظيمية و�دار�ة، بل وح�� ع�� الرساليةومن معا�ي "

�ا إ�� أَدواٍت وظيفية ووسائل للتعاون ع�� الدعوة  مستوى �ف�ار والرؤى، تتحَول �لُّ

و�و املقصد �سا��� امل�سامي ع��  ؛"إقامة الدينو�صالح، من أجل حسن �س�ام �� "

و�و املبدأ  ؛"ابتغاء وجھ هللا والدار �خرة" غ��ه من مقاصد عملنا، ولكن قبل ذلك

تتكّيف إدار�ا وتنظيميا لت�ون ال�� امل�سامي ع�� غ��ه من مبادئنا. فا��ركة الرسالية �� 

ِلھ �� ل �ذا املف�وم، وال ت�ون عائقا دون تَ��ُّ   الواقع. قادرة ع�� تمثُّ
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وا��ركة الرسالية توازن ب�ن مقتضيات العمل التنظي�� وما �ست�بعھ من حدود 

وضوابط، وخصائص املشروع الرسا�� وما يفتحھ من إم�انات وآفاق. فالتنظيم �و وعاء 

ولكنھ ال ي�ب�� أن  .ووسيلٌة تتحقق ��ا مجموعة من أ�داف �ذا املشروع ،يحتضن املشروع

، و�ر�ن تطوره، و�قلص من إم�اناتھ، و�حدَّ من آفاقھ، و�حتجزه �عوق املشروع وم�وناتھ

وتنكفئ ف��ا  ،فيھ. ف�ذه الب�ية تالئم التنظيمات واملشار�ع الشمولية ال�� ت�شّوه ف��ا الفكرة

 الرسالة ع�� ذا��ا.

َف  ا��ضوَر  �ع�� و�صالح، التوحيد حركة رساليةإن   �� ألبنا��ا واملؤثَر  والفعال املكثَّ

 التوظيِف من و  والفعالة، املناسبة الوسائل من ��ميمّك  بما ،فيھيوجدون  الذي الوسط

 وال��كية و�ستقامة ال�داية قيم و�شر الدين إقامة �� �س�ام أجل من وذلك ل�ا، الرشيِد 

 الطا�ع إضفاء اشتغال�م. وإنَّ  و�� أي مجال من مجاالت وغ���م، ا��ركة أعضاء ب�ن فيما

حمًال  ،أعمال�ا ل�ل العام و�طار الستمرار�ا، �ساُس  بحّقٍ  ل�و ا��ركة أعمال ع�� �الرسا�

  إليھ. والدعوة بھ العمل وأمانة الدين رسالة لألمانة، وأداءً  للرسالة

ü  

�ا: يِن وإصالِح ا��تمع« تنصُّ رؤ�ُة ا��ركة ع�� أ�َّ ». َعَمٌل إسالميٌّ تجديديٌّ إلقاَمِة الّدِ

 ولذلك». بھ والعمل ف�مھ، وتجديِد  الدين إقامة �� �س�ام« �ع�� أ��ا رسال��ا نّصِ  �� جاءوقد 

قد حرصت حركة التوحيد و�صالح دائما ع�� روح التجديد �� مشروع�ا �صال��، واج��دت ف

�� ���يع مبادرات التجديد والتأس�س ملشار�ع بحثية ��م مجاالت الفكر والعلوم الشرعية 

و�جتماعية، وعيا م��ا بأن ف�َم الدين واس�يعاب تحوالت الواقع يحتاجان إ�� تجديد مستمر �� 

�س�م �� معا��ة - أنَّ تطو�ر حركة مجتمعية تحمل مشروعا إصالحيا �النظر والتناول، و 

 أمٌر ال يضطلع بھ إال - �ش�االت ومواج�ة التحديات ال�� �عرف�ا الوطن و�مة و��سانية جمعاء

دون.  املص��ون اُ�َ�ّدِ
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كما أننا �عت�� التدين كسبا خاصا ب�ل جيل، وتجر�ًة متم��ة ل�ل إ�سان؛ لذلك فنحن 

ة �ونية. ونر�ده تجديدا مستحضرا ���ود السلف نؤمن بأنَّ التجديد ضرورة شرعية وسنّ 

جمود ع�� خالصات السابق�ن، وال ؛ من دون ومستوعبا الج��ادا��م ،الصا�� رحم�م هللا

ع�� مقاصد الشر�عة،  متأسساتحلل من �ل رابط مك�ن، بل منطلقا من الكتاب والسنة، 

دا بالضوابط العلمية والقواعد املن��ية، منفتحا ع�� �ل ما �و نافع وصا�� ومفيد  ُمَسدَّ

سالم ��دي إ�� مما أنتجتھ العقول والتجارب ��سانية للمسلم�ن ولغ�� املسلم�ن، ألن � 

 ذلك و�دعو إليھ.

فقد روي و��صيصة التجديد أصول�ا �يمانية والتصور�ة عند حركة التوحيد و�صالح. 

ُد َلَ�ا « عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أنھ قال: ِس ُ�ّلِ ِماَئِة َسَنٍة َمْن ُيَجّدِ
ْ
ِة َعَ�� َرأ مَّ

ُ
َ َيْبَعُث ِلَ�ِذِه � ِإنَّ ا�َّ

ُدوا ِإي« وقال عليھ الصالة والسالم:. )1(»اِديَ��َ  . واملؤمن ال ينفكُّ ناظرا �ع�ن التقص�� )2(»َماَنُكْم َجّدِ

إ�� أدائھ �� طر�قھ إ�� ر�ھ عبادًة ودعوًة وج�ادا، فال يتحقق بمقام إال و�صبو إ�� ما �عده، وعينھ 

ِ�ي )31(النجم أَعلَم بِمنِ اتقَى)فَلَا تزكُّوا أَنفُسكُم هو ( ع�� قول هللا تبارك و�عا��:
َ
. و�� ا��ديث َعْن أ

َحٌد « ُ�َرْ�َرَة َقال:
َ
ُھ َلْن َيْنُجَو أ نَّ

َ
ُدوا َواْعَلُموا أ َم: َقاِرُ�وا َوَسّدِ ُ َعَلْيِھ َوَسلَّ � ا�َّ ِ َص�َّ َقاَل َرُسوُل ا�َّ

ُ ِبَرْحَم  َدِ�َي ا�َّ ْن َيَتَغمَّ
َ
َنا ِإالَّ أ

َ
ْنَت؟ َقاَل: َوال أ

َ
ِ َوال أ ٍة ِمْنُھ ِمْنُكْم ِ�َعَمِلِھ، َقاُلوا: َيا َرُسوَل ا�َّ

  .)3(»َفْضٍل وَ 

إنَّ �ذا النظر إ�� التقص�� املالزم لإل�سان املسلم م�ما �ان علمھ واج��اده، دفٌع نحو 

مز�د من ال�سديد والتطو�ر للعلم والعمل �� الطر�ق إ�� هللا تبارك و�عا��. ولذلك فصاحُبھ 

و�مد�ا بأسباب القوة  ،يتوسل ب�ل ما من شأنھ أن يبقي ا��ياة �� أوصال الفكرة

                                                 
  ) عن أ�ي �ر�رة.��1874يح س�ن أ�ي داود كتاب املالحم، و��يح ا��امع الصغ�� وز�ادتھ رقم ( -1
مد ثقات. وا��اكم والط��ا�ي، وحسنھ ال��لو�ي �� مسند أحمد؛ �� مسند أ�ي �ر�رة.  وقال ال�يث��: رجال أح 2

 كشف ا��فاء. 
 ـ ��يح مسلم: كتاب صفات املنافق�ن وأح�ام�م عن أ�ي �ر�رة. 3
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لھ ��قيقة وروِد و�ستمرار.  كما أن العمَل ال يك�سب مصداقيتھ وفعاليتھ إال بقدر تمثُّ

النقص عليھ، وأسباب الب�� ال�� �سرع بھ إ�� الضعف مالم يتدارك نفسھ بأسباب التقو�م 

ر ل�ذه والتجديد. ولذلك فإننا �عت�� محطات التقو�م واملراجعة والنقد �� الوجھ �خ

ا��صيصة املن��ية عظيمة ��مية، وذلك من خالل محطاتنا الشور�ة ومنتدياتنا 

 الفكر�ة.

إن خصيصة التجديد �� حركة التوحيد و�صالح تتج�� ع�� مستو��ن م��اكب�ن: 

مستوى عل�� فكري، ومستوى عم�� تطبيقي. فأما ع�� املستوى العل�� والفكري، فتتمثل 

َرتھ من منا�� ورؤى دعو�ة وتر�و�ة وفنية وسياسية، و�� فيما بلورتھ من تصورات ، وطوَّ

اج��ادا��ا �� كث�� من القضايا واملستجدات �جتماعية والسياسية وال�شر�عية، و�� رصيد 

وا ��ا املكتبة الوطنية والعر�ية و�سالمية أبنا��ا ورجاال��ا محاضرًة وكتابًة وتأليفًا أغنَ 

من ال��ك�� ع�� مطلب "إقامة الدولة" إ��  � �نتقال� تمثلد�ا املاج��اومن ذلك  والعاملية.

 .�صال�� �سالميللعمل اعتبار مقصد "إقامة الدين" �ساس السليم و�صل ا��امع 

�� مجموعة من خصيصة الّتجديد وأما ع�� املستوى العم�� التطبيقي فتتمثل 

ومن  والدعو�ة:�� ا��االت ال��بو�ة والتنظيمية ا��ركة  ال�� جرى العمل ��ا عندت ج��ادا� 

. واعتماد�ا ديموقراطية متخلقة ذلك انتقال�ا من شعار "�شر التدين" إ�� "ترشيد التدين"

و�� ديموقراطية متحققة �� جميع تقوم ع�� الصدق و�مانة والشفافية وحر�ة التعب��؛ 

تحديد�ا ملدد املسؤوليات أيضا ك سلم�ا التنظي�� إ�� أعاله. ومن ذل ىن أد��يئا��ا مِ 

ح�� ال ت�ون املسؤولية والقيادة مرتبطة باأل��اص، وح�� تضمن �� واليت�ن؛ القيادية ��ا 

 �نتقاالت السلسة وا��مية قانونيا من ��ص إ�� ��ص، ومن جيل إ�� جيل.

 ا��ر�يومن أ�م مظا�ر التجديد ع�� املستوى العم�� تمي���ا ب�ن العمل الدعوي 

  ح�� يقوم �ل م��ما بالدور املنوط بھ ع�� أكمل وجھ.��ن العمل السيا��� ا��ز�ي، و 
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ü  

إننا إذ �عتمد �� حركة التوحيد و�صالح من��ا وفكرا مقاصدي�ن، ننظر ��ما �� املآالت 

صوب متج��ن  ،ونوازن ب�ن املصا�� واملفاسد، و�سدد ونقارب فيما �ستجد لنا من ظروف

مقاصدنا الك��ى نروم تحقيق�ا، فإننا �س�� إ�� مشاركة غ��نا �� مختلف مشار�ع �صالح 

م�� ما �انت مشاركتنا مشاركة إيجابية ت�شر وال تنفر، وتقرب وال تبعد، وتص�� وال تفسد، 

وأْلَيَق بالدعاة املص���ن من الوقوف ع�� أطراف ا��ياد  ،ونرا�ا أْوَكَد �� مشار�ع �صالح

 لسل�� أو املفاصلة العملية وامليدانية ال�� ت�يح للفساد أن �س�شري وللباطل أن �ستمر.ا

�� �ل مراحل مشروعنا، وغدت �سكن �ل "املشاركة �يجابية" وقد لزمتنا خصيصة 

كث�ٌ� من �نجازات العملية والتصور�ة ال�� م��ت  - �عد توفيق هللا وفضلھ- أعمالنا وإل��ا �عزى 

ٌ� ِلَسْ�ِ�نا  ،لك فقد ارتقينا ��ذا التوجھ الغاِلِب علينا إ�� مرَتَبِة "ا��صيصِة"تجر��نا. ولذ ألنھ ُمَمّ�ِ

ْرنا دائما أنَّ املشاركَة �� ا���� م�ما �ان ض�يال �اِمُشھ، أو قليال عاِئُده، أو  و�شاطنا. ولقد َقدَّ

صرار ع�� � ، و فيھالدخول  عنھ، وتأجيِل �متناع �عيدا َمراُمھ، أو عس��ا َمساُره، خ�ٌ� من 

َذاُ�ْم « يحدونا قوُل رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ھ؛اكتمال شروط
َ
اَس َوَ�ْصِ�ُ� َعَ�� أ ِذى ُيَخاِلُط النَّ ُْؤِمُن الَّ

ْ
امل

َذاُ�ْم 
َ
اَس َوَال َيْصِ�ُ� َعَ�� أ ِذى َال ُيَخاِلُط النَّ ُْؤِمِن الَّ

ْ
ْجًرا ِمَن امل

َ
ْعَظُم أ

َ
افع القرآن . وقد د)1(»أ

عاب عليھ املشر�ون أنھ من الناس وف��م يأ�ل الطعام و�م��� �� ح�ن الكر�م عن الن�� ملسو هيلع هللا ىلص 

سواقِ لَولَا أُنزِلَ إِلَيه اَكُلُ الطَّعام ويمشي في الْالُوا مالِ هذَا الرسولِ ي(وقَا �سواق فقال �عا��:

نا أن ذلكم س��ة ، )7(الفرقان معه نذيرا)ملَك فَيكُونَ  إ�� أن يقول ا��ق تبارك و�عا�� مبّ�ِ

سواقِ اَكُلُونَ الطَّعام ويمشونَ في الْاوما أَرسلْنا قَبلَك من الْمرسلين إِلَّا إِنهم لَي( املص���ن:

 .)20 (الفرقانتصبِرونَ وكَانَ ربك بصيرا)اَوجعلْنا بعضكُم لبعضٍ فتنةً 

                                                 
 ـ  ��يح س�ن ابن ماجھ  �� كتاب الف�ن  عن ابن عمر.1
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ُق النفَع للمسلم�ن، وتنص�� ��ا أحواُل البالد " إيجابية مشاركة"نر�ُد�ا إّال أّننا  تحّقِ

أُن الرسالة  ،والعباد؛ فال نر�ُد�ا لذا��ا وال �س�� إل��ا �غ�� ما رؤ�ة وقناَعة وَفْ�م، إِذ الشَّ

رسالي�نا تقتض�نا مشاركة غ��نا �� �ل ما �و صالح وإصالح،  �انتإذا والدعوة و�صالح. و 

مسا�م�ن �� فساد أو متظا�ر�ن ع�� إفساد. ف�� نصبح تقتض�نا �ح��از من أن  إ��اف

مشاركة إيجابيُة املبعث، إيجابية املس��، إيجابية املقصد، ول�ست سلبيًة بحال من 

 �حوال.

ü  

و�ذه من أ�م خصائص عملنا القائم ع�� إيمان عميق بأن جميع املشار�ع �صالحية 

ال�� �عمل ف��ا أو نطمح إل��ا إنما �� حقٌّ ل��ميع وواجب ع�� ا��ميع، وما نحن ف��ا إال 

شر�اء ومتعاونون، وأ��اب أسُ�م تز�د أو تنقص؛ وأنَّ ج�وَدنا �� أي مجال م�ما بلغت 

ون �افية وال مستغنية عن ج�ود غ��نا وطاقا��م وعطاءا��م. فحيثما وم�ما ن��ت، فلن ت�

ھ من واجبنا أن نتعاون عليھ مع غ��نا.  �ان خ�ٌ� يتاح لنا فيھ �عُض مسا�مة إال ورأينا بأنَّ

يِن وإصالِح  وإنَّ رؤ�َة ا��ركِة ملشروِع�ا باعتباره عمال إسالميا تجديدّيا إلقاَمِة الّدِ

ُ� أنفسنا وحدنا إلنجاز �ذا املشروع، وإنما �ع�� أننا نضع أنفسنا  ا��تمع ال �ع�� أننا نرّ�ِ

تھ و�� خدمتھ، ونأخذ بنص�بنا منھ و�س�منا فيھ. و�ناء عليھ، فا��ركة  ِضْمنھ وع�� ِسكَّ

ما أمك��ا من الطاقات �صالحية داخل  وظيفإ�� ت - بحسب ج�د�ا واج��اد�ا- �س�� 

ار �صالحية ال�� تضطلع بما أمك��ا م��ا. وذلكم �و املن�� ا��تمع، وإ�� تمليك�ا �ذه �دو 

ُصھ شعار:" ما �س�م  و�و ".وحدة املشروع ِعوض وحدة التنظيمالرسا�� ��ركتنا الذي ي�ّ�ِ

�� خلق مجال حيوي للتعاون املثمر الذي ي��جم قناعتنا الرا��ة بأن الورش �صال�� 

الذي �عت�� أنفسنا من أ�لھ، ون�تدب مؤسس�نا لإلس�ام فيھ، ورٌش كب�ٌ� و�ام وطو�ل. 

وقناعتنا الرا��ة أن مجال العمل فيھ رحب وفسيح، وأن ك��ة العامل�ن ع�� اختالف 
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ضروري وطبي��. وأنھ ال س�يل إ�� إصالح حقيقي �� مجتمعاتنا �غ��  مشار��م فيھ ألمٌر 

 وى �صالح ا��تلفة �لٌّ �� مجالھ وع�� قدر طاقتھ و�حسب إم�اناتھ.تضافر قِ 

نتعاون مع  ؛وإن من مقتضيات �ذه ا��صيصة أن نتعاون مع ج�ات متعددة ومتنوعة

جماعات، �يئات شعبية أو مؤسسات  الدعاة العامل�ن خارج حركتنا، سواء �انوا أفرادا أو

رسمية، ألنَّ وحدة املرجعية أو املقصد تجعل املتفق عليھ أوسع بكث�� من ا��تلف فيھ، ففي 

التعاون عليھ ف��ة واسعة. ونتعاون مع مختلف الفاعل�ن وقوى �صالح �� وطننا و�� با�� 

�ش��ك فيھ من مقاصد  البلدان �سالمية، �لٌّ بحسب ما تجمعنا بھ من مبادئ وقيم أو

وإن �ذه ا��صيصة املن��ية الغالية لتتجاوز �ل �ؤالء إ�� غ���م ممن تجمعنا مع�م  وأولو�ات.

يا أَيها الناس إِنا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى ( عالقات التعارف؛ مصداقا لقولھ عز وجل:

ارعتلَ لائقَبا ووبعش اكُملْنعجواِهللا أَت دنع كُممقَاكُمفُوا إِنَّ أَكْر (بِيرخ يملا���رات إِنَّ اَهللا ع)13(. 

لَا ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من (وقولھ سبحانھ و�عا��: 

ارِكُميود (ينقِْسطالْم بحإِنَّ اَهللا ي هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهرباملمتحنة أَنْ ت)8(. 

ü  

وأصيلة �� ثقاف��ا و��ئ��ا، نابتة  ،إن حركتنا حركة متجذرة �� مجتمع�ا ووط��ا وأم��ا

قاصدة لصالح أ�ل�ا و�لد�ا و�قرب فاألقرب من أم��ا  ،من ي�بوع�اماتحة من تر���ا، 

والناس أجمع�ن. و�� أصالة تتج�� �� من���ا �سالمي �صيل املعتمد ع�� أصول الدين 

ع��از باالختيارات املغر�ية �� التدين يجاِ�ي مع إجماع �مة، و� � تفاعل الا��نيف، و 

بثقافة مجتمع�ا املغر�ية بمختلف روافد�ا مسك تّ الوالتمذ�ب دونما �عصب وال ا�غالق، و 

 وتجليا��ا.

اختيارات حركة التوحيد و�صالح أن جنحت إ�� عدم تبعي��ا ألية أوائل ولقد �ان من 

ٍر الستفاد��ا من مدارس�ا  ؛حركة إسالمية من خارج املغرب دونما ا�غالٍق دو��ا، وال َتَنكُّ
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ا��تلفة وأعالم�ا الرواد، وال ��وٍد لَسْبِق�ا وفضل�ا. فنحن نؤمن بأن بلَدنا بلٌد عر�ق �� 

إسالمھ، عظيم �� عطائھ ا��ضاري، وأنھ �ان وما يزال مصدر إشعاع وإل�ام �� محيطھ 

تجّذرنا �� تر��نا ن�ون أقدر ع�� ننا بِ إار �سالم الك��ى. و باعتباره أحد أقط ،�� والدو��ي�قل

أداء رسالتنا الدعو�ة و�صالحية، وأقرب إ�� �و��نا الثقافية ال�� انص�رت �� بوتقة �سالم 

ِ� نموَذِجنا تار�خيا وحضار�ا. فأصالتنا أصالة إغناء وإثراء  َست لتم�ُّ مع عناصر أخرى أسَّ

ول�ست تقوقعا ع�� الذات، وال ا�عز� عن بقية إخواننا من  ،ملألمة �سالمية �ش�ل عا

 املسلم�ن ع�� اختالف أجناس�م وأعراق�م وألوا��م.

؛ سواء �علق �مر بمذ�ب والتمذ�ب كما ��تمُّ ا��ركة باالختيارات املغر�ية �� التدين

�� العقائد،  إمام دار ال��رة مالك بن أ�س �� الفقھ، أو مذ�ب �مام أ�ي ا��سن �شعري 

أو بطر�قة �مام ا��نيد �� السلوك، أو بقراءة �مام نافع للقرآن الكر�م ر��� هللا ع��م 

َ� مسلُك حركة التوحيد و�صالح ع�� �ذا املستوى بتعميق فكري،  أجمع�ن. وقد تم�َّ

� وتأصيل عل��، وتفعيل عم��. يتج�� ذلك �� ا�تمام�ا امل��ايد بال��اث العل�� املغر�ي �

� العمل عليھ والتعر�ف برجاالتھ و�ستفادة من إنتاجا��م ��  مختلف ا��االت، وتَبّ�ِ

برامج�ا ال��بو�ة والت�و��ية ومشار�ع�ا �صالحية. كما يتج�� أيضا �� عدم جمود�ا ع�� 

�ذه �ختيارات جمودا يقطع�ا عن �نفتاح ع�� رحابة التجر�ة الفكر�ة واملذ�بية 

دعو إ�� جعل�ا مكسبا يجب اس�ثماُره �� مشار�ع الدعوة و�صالح، �سالمية، بل ت

و�س�ثماُر فيھ بتجديده و�ج��اد فيھ وتطو�ر منا��ھ واست�ناف القول �� إطاره بلغة 

 ول��واب عن مشكالت العصر والتفاعل مع قضاياه. ،العصر

 املغر�ي �سالمي تراثنا إنصاف إ�� �س�� " أننااملغر�ية �صالة" بخصيصة �ع�� إننا

والنبوغ.  والتم�� �بداع عناصر من بھ يزخر ومما منھ و�ستفادة وحضار�ا، وثقافيا علميا

 وأبناء �سالمية، �مة وإ�� وطننا، وأبناء أجيالنا إ�� وتقديمھ بھ للتعر�ف كذلك و�س��

 تراثنا حق من فإن ب�امل�ا؛ لألمة والنفع با���� َ�ِعُد  بأنھ لقناعتنا ؛ف��ا �سالمية ا��ركة
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 �ذه ل�م نقدم علينا، أن ودعا��ا �سالمية أمتنا حق وكذا من علينا، ورجاالتنا وعلمائنا

  الواجب. �ذا ونؤدي ا��دمة

ü  

�علمنا القرآن الكر�م أن هللا �عا�� خلق ال�ون و�ثَّ فيھ س�نا ظا�رة و�اطنة �س�� عل��ا. 

وتلمس آثار�ا واستكشاف�ا والتعبد بذلك. وقد  ،�رض وفق �ذه الس�نوأمرنا بالس�� �� 

َر هللا سبحانھ نوام�َس�ا و�دانا إ�� معرف��ا  ،علَىسبحِ اسم ربك االَ( فقال عز من قائل: ،قدَّ

ع�� والَّذي قَدر فَهدى) ،الَّذي خلَق فَسوى
َ
رض وما اَماوات والْما خلَقْنا الس( ، وقال:)1-3(�

حقافبينهما إِلَّا بِالْحق وأَجلٍ مسمى والَّذين كَفَروا عما أُنذروا معرِضونَ)
َ
ووصف . )2(�

رضِ اَإِنَّ في خلْقِ السماوات والْ( فقال: ،املتفكر�ن ف��ا واملتأمل�ن �� حكم��ا بأو�� �لباب

الَّذين يذْكُرونَ اَهللا قياما وقُعودا وعلَى  ،لْبابِاَواختلَاف اللَّيلِ والنهارِ لَآيات لأُولي الْ
رضِ ربنا ما خلَقْت هذَا باطلًا سبحانك فَقنا اَجنوبِهِم ويتفَكَّرونَ في خلْقِ السماوات والْ

 ذَابع(ِارآل عمران الن)ووعد�م بأن ��دَ��م إ�� س�يل معرف��ا بحسب اج��اد�م )191 - 190 .

أَنه الْحق أَولَم  وآياتنا في اآلفَاقِ وفي أَنفُِسهِم حتى يتبين لَهم وسنرِيهِم( وتوفيقھ ل�م، فقال:

ٍء شيلَى كُلِّ شع هأَن كببِر كْفي(فصلت هِيد)(:  وقال  )52رِيكُميس لَّهل دمقُلِ الْحوو  هاتآي

و�ل�ا َنْدٌب إ��  ،. و�يات �� �ذا املع�� كث��ةٌ )95(النمل فَتعرِفُونها وما ربك بِغافلٍ عما تعملُونَ)

واس�شفاف �يات �� �فاق و�نفس ل������ا ومعرفة  ؛الس�� �� �رض والنظر �� ا��لق

 والف�م عنھ ف��ا. ،وحسن عبادتھ وطاعتھ ،هللا من خالل�ا

ول�ست س�ُن هللا مقتصرة ع�� �فاق و�نفس وحسب، بل إن ثمة س�نا اجتماعية وتار�خية 

إِنَّ اَهللا لَا يغير ( عا�� يقول:��ا. فا� �معرف��ا و�خذ لعامل �� مجال الدعوة و�صالح عن �ستغ�� اال 

(فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حا بِقَوالرعد م)ةً(سبحانھ:   ، و�قول )12ما نِعريغم كي بِأَنَّ اَهللا لَم كا اَ ذَلهمعن

 يعمأَنَّ اَهللا سو فُِسهِما بِأَنوا مريغى يتمٍ حلَى قَوع(يملْنفال ع
َ
. و�علمنا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كيف يتعّ�ن )54(�
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م ومن �� مقام�ما أن يأخَذ بمجموعة من �سباب ح�� ال يأ�ي عمُلھ �غ�� ع�� الداعية واملعلّ 

 « مقصوده، ح�ن قال ملعاذ بن جبل � ملا أرسلھ إ�� اليمن:
َ
َك َتْقَدُم َعَ�� َقْوٍم أ ْ�ِل ِكَتاٍب، َفْلَيُكْن ِإنَّ

َ َقْد َفَرَض َعَلْ��ِ  نَّ ا�َّ
َ
ْخِ�ْ�ُ�ْم أ

َ
َ َفأ ، َفِإَذا َعَرُفوا ا�َّ ِ َل َما َتْدُعوُ�ْم ِإَلْيِھ ِعَباَدُة ا�َّ وَّ

َ
ْم َخْمَس َصَلَواٍت أ

َ َفَرَض  نَّ ا�َّ
َ
ْخِ�ْ�ُ�ْم أ

َ
ْمَواِلِ�ْم َوُتَردُّ َعَ�� ِ�� َيْوِمِ�ْم َوَلْيَلِ�ِ�ْم، َفِإَذا َفَعُلوا، َفأ

َ
َعَلْ�ُ�ْم َزَ�اًة ( ُتْؤَخُذ ) ِمْن أ

اِس  ْمَواِل النَّ
َ
َطاُعوا ِ�َ�ا َفُخْذ ِمْ�ُ�ْم، َوَتَوقَّ َكَراِئَم أ

َ
. وروى �مام مسلم عن سيدنا )1(»ُفَقَراِ�ِ�ْم، َفِإَذا أ

ْنَت « عبد هللا بن مسعود ر��� هللا �عا�� عنھ أنھ قال:
َ
ٍث َقْوًما َحِديًثا َال َتْبُلُغُھ ُعُقوُلُ�ْم ِإالَّ َما أ ِبُمَحّدِ

  .)2(»َ�اَن ِلَبْعِضِ�ْم ِفْتَنةً 

كما أن املؤمن و�و يتعاطى مع الس�ن و�ج��د �� فق��ا ال َيْقُصُر نظَره ف��ا ع�� الوجود 

، بل يجمع إل��ا سواء �علق �مر بالس�ن ال�ونية أو النفسية أو �جتماعية أو التار�خية ،املادي

وعالم الش�ادة بال�سبة إليھ  ،ع�� اعتبار أن دنياه موصولة بأخراه ،الس�ن الروحية أيضا

ويرزقْه  ،يتقِ اَهللا يجعلْ لَه مخرجا ومن( قال �عا��: ،موصوٌل �عالم الغيب. فالتقوى س�ٌب للفرج

نممو ِسبتحثُ لَا ييح غٌ نالإِنَّ اَهللا ب هبسح ولَى اِهللا فَهكَّلْ عوتاَ يرمٍء  هيكُلِّ شلَ اُهللا لعج قَد

َالق قَدرا) واتقُوا اَهللا ويعلِّمكُم اُهللا واُهللا بِكُلِّ شيٍء ( ملعرفة، قال �عا��:، و�� طر�ٌق للعلم وا)3 -  2(الطَّ

(يملالبقرة ع)وعِ (والص�� س�ٌب لل�شرى والنصر قال �عا��: ؛ )281الْجو فوالْخ نٍء ميبِش كُمنلُوبلَنو

الَّذين إِذَا أَصابتهم مصيبةٌ قَالُوا إِنا للَّه  ،نفُسِ والثَّمرات وبشرِ الصابِرِينموالِ واالَونقْصٍ من االَ

ر ها إِلَيإِنونَونأُو ،اجِعم اتلَوص هِملَيع كلَئ (َوندتهالْم مه كأُولَئةٌ ومحرو هِمبالبقرة ر)156 -  154( 

مستهم الْبأْساُء  لَّذين خلَوا من قَبلكُمتكُم مثَلُ ااأَنْ تدخلُوا الْجنةَ ولَما ي وأَم حِسبتم(:   وقال

، )212(البقرة الرسولُ والَّذين آمنوا معه متى نصر اِهللا أَلَا إِنَّ نصر اِهللا قَرِيب) والضراُء وزلْزِلُوا حتى يقُولُ

                                                 
 ـ ��يح البخاري: كتاب الز�اة، عن ابن عّباس. 1
ْ�ِ� عَ  2   ِن اْ�َ�ِديِث ِبُ�ّلِ َما َسِمَع عن عبد هللا بن مسعود.ـ ��يح مسلم: �� املقدمة َباُب النَّ
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ِلِھ َلْو «والتو�ل ا��ق س�يٌل إ�� الرزق املبارك، قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص:  ِ َحقَّ َتَو�ُّ ْلُتْم َعَ�� ا�َّ ُكْم َتَو�َّ نَّ
َ
أ

 .)1( »ُح ِبَطاناً ْ�َ�، َ�ْغُدوا ِخَماصًا َوَتُرو َلَرَزَقُكْم َكَما َيْرُزُق الطَّ 

إ�� اتباع �ذا املن�� الر�ا�ي النبوي؛ وإن العمل الدعوي و�صال�� اليوم لفي حاجة 

والتصرف ، والقفز ع�� طبا�ع �شياء ،وعدم �خذ باألسباب ،ألن �ستخفاف بالس�ن

ف��� عادة إ�� مصائب و�وارث �عود أضرار�ا ع�� ، يُ �فعالاملعتمد ع�� �رتجال وردود 

وترجع ��ا إ�� الوراء. بل إن �� ذلك قلة أدب مع هللا سبحانھ و�عا�� الذي برأ  ،الدعوة و�مة

 و�سباب.الّنوام�س وأودع�ا �ذه  ؛عليھوفطر�ا ع�� ما ��  ؛�ذه ��وان

واملرء ح�ن ينظر إ�� ما اس�شرى �� أمتنا من ضروب الفساد، يجده حصيلة عقود 

من التخر�ب املتعمد و�فساد املدروس، يضاف إليھ قرون من �نحطاط وال��اجع 

اد والضعف. فال يمكن ل��ركة �سالمية ول�افة ا���ود �صالحية أن ترفع �ذا الفس

و�ل ع�� هللا �عا�� قبل تّ حسن الخذ بأسباب �صالح ال�� يحصل ��ا النجاح، و � بدون 

 ذلك و�عده ح�� يتحقق ل�ا الفالح.

ون��ك النتائج ملش�ئة هللا �عا�� وحكمھ؛  ،حِسَنھالس�� ونُ  نُحث وقد عّلمنا القرآن أن

أَو نتوفَّينك فَإِنما علَيك الْبلَاغُ وعلَينا  وما نرِينك بعض الَّذي نعدهوإِن م( قال سبحانھ:

(ابسالرعد الْح)َحِدُكُم اْلِقَياَمُة َوِ�� َيِدِه َفِسيَلٌة « . وقال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )41
َ
ِإْن َقاَمْت َعَ�� أ

 .)2(»َفْلَيْغِرْسَ�ا 

حسَن �صغاء إ�� رسائل الوجود �� مختلف أ�عاده،  - فيما �عنيھ-�ع��  إن السن�ية

فال �ستغ��� املؤمن ثيابھ و�صرف نظره عن حقائق الوجود وإكرا�ات الواقع، كما ال 

ي�ب�� لھ أن ي��ل عن ص�وة �رادة والتو�ل والفرص ال�� تتاح أمامھ. فاألعمال بحسب 
                                                 

 عن ابن عمر.��يح س�ن ال��مذي: أبواب الز�د و��يح س�ن ابن ماجھ كتاب الز�د ـ 1
) قال محققھ شعيب �رناؤوط: إسناده ��يح ع�� 183/  3( رواه أحمد �� املسند من مسند أ�س بن مالك  2

 ). 1424غ�� وز�ادتھ برقم :(شرط مسلم. وانظر ��يح ا��امع الص
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رتباط�ا باألوقات ال  ؛لدين مثاال مفيدا �� �ذا البابسياق�ا. وكفى بالصالة ال�� �� عماُد ا

ال باال�شغال �� عظيم من  ال�� ال يجُدُر باملؤمن تأخ�ُ��ا ع��ا أو عدُم أدا��ا �� وق��ا متعّلِ

�عمال؛ إذ �عمال وأ�مي��ا منوطٌة بالسياقات و�حوال و�وقات، فإذا حان وقت 

يْفُضل�ا غ���ا ف��ا. وكذلك �� سائر �عمال الصالة رَ�َ�ت ما سوا�ا �� ساع��ا ولم 

أَلَم تر إِلَى الَّذين قيلَ لَهم ( الدعو�ة و�صالحية. و�و ما �ش�� إليھ القرآن الكر�م ح�ن قال:

يق منهم كُفُّوا أَيديكُم وأَقيموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ فَلَما كُتب علَيهِم الْقتالُ إِذَا فَرِ
شكَخ اسنَ النوشخةًييشخ دأَش اِهللا أَو ةا  ينترلَا أَخالَ لَوتا الْقنلَيع تبكَت ما لنبقَالُوا رو

ونَ فَتظْلَملَا تقَى ونِ اتمل ريةُ خراآلخيلٌ وا قَلينالد اعتلٍ قَرِيبٍ قُلْ م76(ال�ساء يلًا)إِلَى أَج(. 

" إجماال حسَن الف�م عن هللا �� مشي�تھ، وحسَن الف�م عنھ �� السن�يةإننا �ع�� بـ"

والعامل �� مجال الدعوة و�صالح �ش�ل خاص  ،شر�عتھ. و�و ما يلزم املسلم �ش�ل عام

خصيصة  "السن�ية"ح�� ي�ون أقرب إ�� الوفاء بمقصوده، ونيل مطلبھ ومرغو�ھ. وإن 

مالزمة لنظر حركة التوحيد و�صالح �� مقار���ا لظوا�ر مجتمع�ا، وثابتة �� �عاط��ا 

، تنطق بذلك طرائق عمل�ا واستفراغ�ا وسع�ا تنظ��ا وتأط��ا، وتخطيطا وتحض��ا، �امع

و�سي��ا وتدب��ا، متو�لة ع�� هللا سبحانھ من قبل ومن �عد، وسائلة التوفيق منھ سبحانھ 

  و�عا��.

  



        

  

  

  

  

 

  
  المقاصد األساسية
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سع سعة �مال ال�� تتعلق ��ا إن مشروعنا الدعوي وال��بوي و�صال�� عر�ض وم�

ة املسلم، وت�نوع ��ا ا�شغاالتھ، وتصبو إل��ا �مة �سالمية، وت�شوف إل��ا ��سانية مَّ �

فإن مقاصدنا �� مقاصد �ل مر�ٍد ���� البالد والعباد �� املعاش واملعاد،  برم��ا. وعليھ

و�� مقاصد �ل خادم لإلسالم بتوسط واعتدال، و�� مقاصد �ل محب ���� ب�� ��سان 

 وساع �� تحقيق سعاد��م.

غ�� أن �ذه املقاصد ت��تب وت��اكب بحسب أولو���ا وأ�مي��ا بال�سبة إ�� مشروع 

�صالح؛ كما أ��ا مقاصد تنضوي تح��ا مقاصد أخرى ال تقل أ�مية حركة التوحيد و 

ولك��ا مندرجة منطقيا ومن��يا �� �ذه ال�� نذكر�ا ونؤكد عل��ا باعتبار�ا مقاصد 

 أساسية ال يجوز إغفال ذكر�ا أو تجاوز�ا.

مقصدنا �سا��� ��: إقامة الدين، ومقاصد أخرى تتفرع عن �ذا �صل وقد حددنا 

  و�يا��ا فيما يأ�ي:الكب��. 

ü  

أول مقاصدنا �و مقصد إقامة الدين وتجديد ف�مھ والعمل بھ وال��امھ. و�و �ساس إّن 

الذي من أجلھ �انت حركة التوحيد و�صالح، و�صل الذي تتفرع عنھ مقاصد�ا وت��سم بھ 

 د بھ املع�� املذ�ور �� قول هللا تبارك و�عا��:منا���ا، و�و أجمع لفظ �ع�� عن أ�داف�ا. ونقص

من الدينِ ما وصى بِه نوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك وما وصينا بِه إِبراهيم وموسى  شرع لَكُم(

إِلَيه اُهللا يجتبِي إِلَيه من  وقيموا الدين ولَا تتفَرقُوا فيه كَبر علَى الْمشرِكين ما تدعوهماَوعيسى أَنْ 

(نِيبي نم هي إِلَيدهياُء وشالشورى ي)فإقامة الدين دون التفرق فيھ �دٌف جامع ودائم التقت )11 .

 لتقي عليھ الدعوات �صالحية ال�� تخلف�م �� رسال��م.عليھ رساالت �ن�ياء، وت

ع�� إقامة أر�انھ وأخالقھ وعباداتھ ونظمھ وقوان�نھ. ف�ل ما جاء بھ �وإقامة الدين 

فيما تجب إقامتھ من الدين، وذلك ع��  داخٌل  ؛أو أرشد إليھ ؛أو دل عليھ ؛الو��
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مقصد شامل ل�ل جوانب ا��ياة  وجوانب ا��ياة �ل�ا. إنھ ،املستو�ات الفردية وا��ماعية

 الفردية وا��ماعية.

وتأ�ي أ�مية �ذا املقصد عند حركة التوحيد و�صالح ل�ونھ مقصدا جامعا، وأيضا 

�ان ��ركة التوحيد و�صالح  . وقد�ام �� التفك�� ا��ر�ي �سالميمنعطف ملا يمثلھ من 

�� �نتقال من ال��ك�� ع�� مطلب "إقامة الدولة" باعتباره �دفا عاما املتمّثل اج��اد�ا 

إ�� اعتبار مقصد  ،لدى كث�� من التجارب ا��ركية �سالميةاملقصد �ك�� كب��ا ما زال 

أن و  ،"إقامة الدين" �ساس السليم و�صل ا��امع الذي يجب أن ي�ون عليھ مدار العمل

 تن�ثق منھ مختلف ��داف واملطالب.الذي سالمي �ش�ل قطب املشروع �صال�� � 

 إقامة الدين على مستوى الفرد:. 1

 ،و�عت��ه من أو�� أولو�اتنا ،إن من أوكد ما �س�� إليھ �� حركة التوحيد و�صالح

إقامة الدين ع�� املستوى الفردي. فع�� ��سان وسعادتھ و�دايتھ ي�ون  ،وأوكد واجباتنا

ما �عث هللا الرسل و�ن�ياء وأنزل الكتب وفّصل الرساالت من أجل مدار �مر �لھ. وإن

و�عر�فھ بم�متھ الك��ى ال�� من  ،و�دايتھ إ�� ال�� �� أقوم ،سعادة ��سان �� الدار�ن

وس�يل �صالح الذي �س��   عز وجل،أجل�ا خلقھ هللا تبارك و�عا��. كما أن الدعوة إ�� هللا

قوم ع�� و  ؛ع�� رجال و�ساء صا���ن ومؤمن�ن مل��م�نإنما يقوم أول ما يقوم  ،فيھ

يج��دون إلقامة الدين �� أنفس�م أّوال قبل أن ي�شوفوا إ�� دعوة غ���م والعمل ع�� 

إقامتھ �� دنيا الناس. وقد ��صت سورة العصر صفات �ذا الفرد، فذكرت أر�ع صفات 

�� إ�� إخراج�ا وت�و���ا ترسم بمجموع�ا مالمح �ذه ال��صية ال�� ير�د�ا �سالم، و�س

لَّا الَّذين آمنوا وعملُوا ا ،نسانَ لَفي خسرٍإِنَّ اال ،والْعصرِ( : �� أنفسنا و�� غ��نا، قال �عا��

. وإن عملنا �ساس �� حركة )3- 1(العصرالصالحات وتواصوا بِالْحق وتواصوا بِالصبرِ)

التوحيد و�صالح متعلق ب�ناء ��سان عقال وقلبا وسلو�ا بما يجعلھ صا��ا مص��ا �� 
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و�ضطالع بالدور الرسا�� كما ��صتھ رؤ�ة  ،محيطھ و�ي�تھ، و�ؤ�لھ ��مل أمانة الدعوة

 حركة التوحيد و�صالح ورسال��ا.

 إقامة الدين على مستوى األسرة:. 2

ا �عت�� �سرة مؤّسسة ل�ا حرم��ا وم�ان��ا السامية املن�ثقة من امليثاق الغليظ إنن

وتقام أح�امھ،  ،والذي يجب أن ُتصان حقوقھ وشروطھ ،الذي يجمع ب�ن الرجل واملرأة

وما ي��تب عن ذلك من ت�اثر وقرابات وارتباطات اجتماعية واجبة الرعاية والتعظيم، 

وجعل�ا معلقة �عرش  ،الذي أع�� من شأن �رحام مستمدين ذلك من روح �سالم

ن كما جاء �� ا��ديث الشر�ف عن أم املؤمن�ن عا�شة � قالت: قال رسول هللا االرحم

ُ « ملسو هيلع هللا ىلص: ُ َوَمْن َقَطَعِ�� َقَطَعُھ ا�َّ َقٌة ِباْلَعْرِش َتُقوُل َمْن َوَصَلِ�� َوَصَلُھ ا�َّ ِحُم ُمَعلَّ . )1(»الرَّ

 وإِنْ تولَّيتم وتميفَهلْ عِس( فقال: ،وقد جمع هللا �عا�� ب�ن �فساد �� �رض وقطع �رحام

لم يكن بدعا أن نجد تفصيال  . ولذلك)23(دمحم رضِ وتقَطِّعوا أَرحامكُم)أَنْ تفِْسدوا في االَ

كب��ا �� �ح�ام ال�شر�عية لدي�نا ا��نيف تحتفي غاية �حتفاء �شؤون �سرة وما يدخل 

وتحرزا من الشقاء  ،ضمانا لإلسعاد ؛�� إطار�ا، فجاءت بنظام غاية �� ا��كمة والرحمة

البالغة لألسرة ��  باأل�ميةإيمانا منا  ،و�فساد. ولذلك فنحن �� حركة التوحيد و�صالح

حفظ الدين وا��لق، وحفظ الفرد وا��تمع، و�� توف�� �من و�ستقرار والسكينة واملودة 

ا��فاظ ع�� �سرة ورسال��ا،  :والرحمة، فإننا نجعل من مقاصدنا �ساس وا��ور�ة

ج�دا  وال نألو .والعمل ع�� تحس�ن وتفعيل وظائف�ا �جتماعية وال��بو�ة والدعو�ة

ومن خالل شرا�اتنا مع محيطنا ا��اص والعام �� ����� طاقاتنا  ،باألصالة عن أنفسنا

وتوعية الناس باملن�� الر�ا�ي العظيم الذي يضمن رشاد�ا  ،لإلصالح من شأن �سرة

اليوم تصور�ا وقانونيا  �اواع�ن بالتحديات القائمة أمام .وسداد�ا واستقرار�ا وأم��ا

 الرك�نالركن  -باعتبار�ا زوجة وأما-لنظر إ�� �ون املرأة تمثل و�اوثقافيا واجتماعيا. 
                                                 

 ��يح مسلم: كتاب ال�� والصلة و�داب عن عا�شة �.  1



                       ميثاق حركة التوحيد واإلصالح               
  66 

  املرأة طفلةملؤسسة �سرة، فإن تحس�ن أوضاع 
ُ
ما، �عد شرطا ضرور�ا وفتاة وزوجة وأ

و�س�� إليالئھ ما �ستحقھ  ،إلقامة الدين ع�� مستوى �سرة. و�و أمر نقدره �امل التقدير

  من عناية ورعاية.

مسؤولية أفراد�ا أوال �� مراعاة حدود هللا �� �� مستوى �سرة  إن إقامة الدين ع��

و�قت��� أيضا العمل ع�� عدة �غور أ�م�ا:  ،والقيام بواجبا��م فيما بي��م ،عالقا��م

التوعية بأ�مية �سرة و�رسال��ا ووظائف�ا، والتعر�ف بأح�ام �سالم وآدابھ املتعلقة ��ا، 

ال�� ت��دد  با��اطر والتحدياتمل وتطبيق. والتوعية والعمل ع�� ترجمة ذلك �لھ إ�� ع

ثم العناية باملرأة  �سرة ورسال��ا وقيم�ا ونظام�ا، ومواج�ة تلك ا��اطر ب�ل وسيلة ممكنة.

�� جميع مراحل عمر�ا، والعمل ع�� تحس�ن أوضاع�ا، �عليما وتر�ية وتثقيفا وتوعية، 

يف وال��م�ش و�بتذال و�ستغالل ال�� وصيانة كرام��ا وحقوق�ا، ورفع �ل أش�ال ا��

تتعرض ل�ا، سواء باسم التقاليد وا��افظة، أو باسم التقدم واملعاصرة، أو بدوافع 

ش�وانية أو أغراض تجار�ة. وا��افظة ع�� العمل بالقوان�ن املستمدة من الشر�عة 

صيلة واملستوعبة �سالمية �� مجال �سرة، ودعم�ا وإغناؤ�ا باالج��ادات �سالمية � 

تر�ية و�عليما وتحص�نا من  ،والعناية باألطفال واحتياجا��م لتطورات ا��تمع واحتياجاتھ.

عوامل الفساد و�نحراف، ألن �� �ذه العناية عونا لألسرة ع�� تماسك�ا وتكميال ودعما 

 لرسال��ا.

 إقامة الدين على مستوى المجتمع:. 3

�خرى، فإننا واعون �عمق التحوالت القيمية والثقافية �تمعية املستو�ات ا� �أما ع�

وما تقيمھ من تحديات أمام�ا. و�عت�� أن جزءا مما  ،و�قتصادية و�جتماعية ا��ار�ة ف��ا

و�ل��ام بوصايا  ،�عانيھ مجتمعاتنا يجد أصلھ �� �عد�ا عن تمثل قيم �سالم تمثال ��يحا

قومنا �س��م �سالمي، وال عمق التدين ف��م، وال مقدار  غ�� ناف�ن عن؛ القرآن ال��اما مت�نا

استجاب��م � ورسولھ إذا دعا�م ملا يحي��م. إننا �س�� إ�� مجتمع مؤمن يقوم ع�� أساس 
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�عاليم �سالم السمحة و�سود فيھ قيم �خوة وال��احم كما أوصانا ��ا القرآن، و�شيع فيھ 

ث فيھ بقيم العدل النصيحة والتوا��� با��ق والص�� و�م ر باملعروف والن�� عن املنكر، وُ�َ�َش�َّ

  وا��ر�ة واملساواة.

�ست�بع مقصد "إقامة الدين" بالضرورة �عدا إصالحيا. فالدين كما نف�مھ ال ي�ون و 

َق معت��ا  تام التحقق إال �� إطار شروط ثقافية واجتماعية وحضار�ة معينة. فال تحقُّ

ن مخلفات عصور �نحطاط القاعدة باألمة دون تمام تمثل إلقامة الدين دونما ا�عتاق م

َق مكتمال إلقامة الدين دونما تخلص من بقايا �ستعمار وآثاره  رسال��ا �� زما��ا؛ وال تحقُّ

  املتلفة ل��صية �مة و�و���ا وثروا��ا املادية واملعنو�ة.

وآفة  ،طاطآفة �ستالب ��لفات عصور �نح :إن ال��وة من �ات�ن �فت�ن

�ستالب لبقايا �ستعمار �ش�� أنواعھ، و�� امل�مة ال�� اضطلعت للقيام ��ا حر�ات 

، �ستلزم عمال مشار�ا �� ة الّتوحيد و�صالحومن بي��ا حرك املعاصرة، التجديد �سالمي

مقصدا  �صالَح تنا ميادين ا��ياة �جتماعية والثقافية والسياسية. ولذلك اتخذت حرك

صلَاح ما استطَعت وما رِيد إِلَّا االاُإِن ( وجعلت شعارا ل�ا �يَة الكر�مة: ،قاصد�امن م

ييقفوت (أُنِيب هإِلَيو كَّلْتوت هلَيود إِلَّا بِاِهللا ع�)88(. 

�و���ا، وملمٌح مك�ٌن ��  ركٌن رك�ٌن �� بال�سبة ��ركة التوحيد و�صالِح  �صالحو

النظر�ة والعملية، ال��بو�ة و�شعاعية، ا���ود مشروع�ا العام. ونقصد باإلصالح مجموع 

ت�� تقو�م أحوال مجتمٍع �ال�� ت ...الفردية وا��ماعية، الثقافية و�جتماعية والسياسية

ّما �� ش�� جوانبھ املادية واملعنو�ة، طلبا ألمنھ واستقراره، وتقدمھ وازد�اره؛ مما ال �سعد 

�فراد وال ت��ض ا��تمعات وال ي�ون ش�ود إال بھ. ونحن ح�ن نرفعھ مقصدا من 

روافده  مقاصدنا �ساسية، فذلك باعتبارنا طرفا من �طراف املسا�مة فيھ، ورافدا من

ال�� �سأل هللا �عا�� أن تتعاون من أجل إخراج مجتمع فاضل قائم واٍع ��و�تھ ا��ضار�ة، 
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وما أنيط بھ �� إطار�ا من م�مة الش�ود والتبليغ عن هللا وعن رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص، وقبل ذلك 

 �ل��ام بما جاء بھ �ذا الو�� �م�ن.

نب متعددة من عناصر اجتماعنا. فنحن جوا ل�ستوعبمقِصُدنا �صال��  و��سع

نقصد إ�� إصالح مجتمعنا تر�و�ا وإيمانيا، ونقصد إ�� إصالح مجتمعنا فكر�ا وثقافيا، 

 ونقصد إ�� إصالح مجتمعنا مدنيا وسياسيا:

س ال��كية نرى �� حركة التوحيد و�صالح أنَّ إشاعة نَف  فع�� املستوى ال��بوي و�يما�ي: •

�تمع مدخل �ام لإلصالح. وقد نقلت إلينا �عض املصادر التار�خية و�ستقامة �� ا�

كيف أ�ى ع�� املسلم�ن �� كث�� من البالد �سالمية ح�ن من الد�ر زادت �سب 

ح�� أوشكت  ،�ستقامة والتقوى، وقّلت بي��م أسباب الشقاء وا��صومات واملنازعات

فثمة س�ن اجتماعية  ،�س بمس�بعددواو�ن القضاء أن تفرغ إال من العامل�ن ��ا. و�ذا ل

ت بي��م ح�� قلّ  ،نرا�ا اليوم �� �عض البالد ال�� أخذ بأسباب �ستقامة والنظام أ�ُل�ا

تتفاوت فيھ البلدان ال�� أخذت  ؛ا��ر�مة وشاع �من و�مان. و�ذا أمر مشا�د �� زماننا

دونما حاجة  ،طن��ابأسباب ا��ضارة �� رق��ا املد�ي بحسب أخالق أ�ل�ا واستقامة موا

فاملسلم  .إ�� زجر من القانون أو ردع من السلطة. وذلكم ما �س�� إليھ ال��بية �يمانية

هللا �عا�� يقول �� كتابھ و ن سلم املسلمون من لسانھ و�ده. كما عّرفھ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص َم 

رضِ ولَكن بركَات من السماِء واالَ لَفَتحنا علَيهِم اتقَوانَّ أَهلَ الْقُرى آمنوا واَ ولَو( العز�ز:

عرافبِما كَانوا يكِْسبونَ) كَذَّبوا فَأَخذْناهم
َ
�)  95(. 

فنعت�� أن املش�لة الثقافية والفكر�ة تقع ��  أما ع�� املستوى الثقا�� والفكري: •

القلب من مشكالتنا ا��ضار�ة �ش�ل عام. فالثقافة �� املفتاح املف��� إ�� 

عقول الناس وقلو��م؛ إذ ال س�يل إ�� إصالح واقع�م إال بإصالح مسالك�م �� �ل 

 مناح��ا، وال س�يل إ�� �ذا إال من طر�ق العقول والقلوب. و�نفس املعيار فإن
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الفكر �و مجموع التصورات ال�� ترسم فكرتنا عن العالم من حولنا، و�ل إصالح 

 ال يأخذ �� حسبانھ الرافد الفكري ال بد مفض إ�� الطر�ق املسدود.

إن إش�االتنا التنمو�ة ع�� �ل صعيد مرتبطة ارتباطا وثيقا بإش�االتنا الثقافية 

 ،ا��ال أ�مية قصوى  و�� �ذاالفكر�ة. ولذلك فحركة التوحيد و�صالح تُ 

 الثقافة مش�لةإيمانا م��ا بأن  ،وترصد لھ بحسب طاق��ا ما �ستطيع من موارد

الح الثقا�� والفكري من أ�م ص�  وأن ،املشكالت ��تلف بؤرةوالفكر تمثالن 

 لإلصالح الشامل الذي نتوخاه. داخلامل

فإن مشار�ع الدعوة و�صالح البد فاعلة ��  :أما ع�� املستوى املد�ي والسيا��� •

مشروع إصال�� منقطعا عن أن ي�ون �ذين ا��ال�ن متفاعلة مع�ما، وال يتصور 

وإال �ان نوعا من املثالية املفرطة ال��  ،ھ املدنية وسياقاتھ السياسيةتر�انات مجاال

ولَولَا ( �:ال تص�� للتدافع الذي ندب إليھ القرآن العظيم �� قولھ تبارك و�عا�

فَداالَ اع تدضٍ لَفَسعبِب مهضعب اسلَى اِهللا النلٍ عاَهللا ذُو فَض نلَكو ضر

(ينالَمالبقرة الْع)(. وقولھ عز من قائل: )249لَا دلَوافَواِهللا الن ضٍ ععبِب مهضعب اس

دنَّ لَهرصنلَيا ويراِهللا كَث ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص تم
 إِنَّ اَهللا لَقَوِي هرصني ناُهللا م(زِيزا���ع) 38(. 

وراء ا��تلفة، و�س�� من  بأعمالناونحن �عت�� ا��ال املد�ي مجاال �شارك فيھ 

  .مع الناشط�ن �� ا��االت �صالحية �خرى إ�� الت�امل ذلك 

�شارك �� بحيث �سا�م �� ا��ال السيا��� من خالل موقعنا املد�ي،  كما أننا

�� النقاشات والنقاشات العمومية ال�� تمس قضايا املواطن والوطن و�مة، 

 نمارس دورنا �� تأط�� مجتمعنا ولفت ان�با�ھ إ�� ما نراهو الدستور�ة وا��قوقية، 
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ا��ميع �� �عبئة طاقاتنا خدمة  و�شارك دافعا ���لة �صالح إ�� �مام،

  .و��سانية الك��ى  لقضايانا الوطنية و�سالمية

  إقامة الدين على مستوى الدولة:. 4

ودور  ،وحدة الوطن واستقرارهب�ذا املقصد دون ��تمام  يةوال يمكن القيام بكفا

الدولة �� ذلك. وملا �انت الدولة �� مف�وم�ا ا��ديث قد صارت م�ونا رئ�سا �� �شكيل 

مالمح ا��تمع �ش�� طبقاتھ، فإنھ ال �عزب عن مقاصدنا �� �ذا الباب أن نجعل للدولة 

نص�با منھ ل�ذا �عتبار. فنحن من موقعنا املد�ي و�شاطنا ا��تم�� �� مجال الدعوة 

ص ع�� أن ت�ون مؤسسات دولتنا وسلطا��ا ال�شر�عية والتنفيذية و�صالح، نحر 

وقبل ذلك دستور�ا، ف��ا استل�ام لروح �سالم  ،والقضائية، وأنظم��ا القانونية و�دار�ة

و�ديھ، وحفظ ملبادئھ ومقاصده الك��ى، خصوصا فيما يختص بالنظام الذي يجمع أفراد 

�� إطار إقامة الدين  . ولذلك نرى أنھ من واجبناالناس والسلطة ال�� تمثل�م، أي بالدولة

ع�� �ذا املستوى أن نو�� السياسات العامة للدولة جزءا من ا�تمامنا، وأن �سا�م مع 

ا��ميع �� تث�يت سياد��ا ووحد��ا ال��ابية و�عز�ز وحد��ا الوطنية؛ و�ل ذلكم �� غ�� ما 

ما نز�ده تفصيال فيما سميناه و�و  ،تداخل مع ا��ال السيا��� بمعناه ا��ز�ي ا��اص

 بمداخل �صالح.

وممــا �ع�ـــ� بـــھ حركــة التوحيـــد و�صـــالح أن �و�ــة الدولـــة املغر�يـــة ي�بــوأ ف��ـــا الـــدين �ســـالمي 

ي يجتمــع املغار�ــة حول�ــا. و�ــو مــا تر�ــ� �ــ� �ــل الدســات�� بمــا ف��ــا ـموقــع الصــدارة و�شــّ�ل ��م��ــا التــ

ذات  دولــــة إســــالمية اململكــــة املغر�يــــة"م الــــذي وقــــع التنصــــيص فيــــھ ع�ــــ� أن 2011دســــتور عــــام

 ، و�صـــــيانة تالحـــــم مقومــــات �و���ـــــا الوطنيـــــة،ةابيــــ� ل�او  ، م�شــــ�ثة بوحـــــد��ا الوطنيـــــةســــيادة �املـــــة

كمـا أن  ...مية، و�ماز�غيـة، وال�ـ�راو�ة ا��سـانية،�سـال - م�ونا��ـا، العر�يـة �ـل املوحدة بانصـ�ار

�ــ�  ..."..."، وع�ــ� أن �مــة �ســ�ندالــدين �ســالمي م�انــة الصــدارة ف��ــا ب�بــوإز ـاملغر�يــة تتميــ ال�و�ــة

والوحــدة الوطنيــة متعــددة ، تتمثــل �ــ� الــدين �ســالمي الســمححيا��ــا العامــة ع�ــ� ثوابــت جامعــة، 
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والدولـــة �ســالم ديــن الدولــة، " وع�ــ� أن"، الدســتور�ة، و�ختيــار الــديمقراطيالروافــد، وامللكيــة 

  ".تضمن ل�ل واحد حر�ة ممارسة شؤونھ الدي�ية

�ذه التأكيدات املتتا�عة املتالحقة، تجعل ع�� عاتق حركتنا صيان��ا و�عز�ز�ا، بما يضمن 

 إقامة الدين ع�� مستوى الدولة بتحقيق املصا�� ودفع املفاسد.

 إقامة الدين على مستوى األمة ومناصرة القضايا اإلنسانية العادلة:. 5

  أ ـ إقامة الدين ع�� مستوى �مة:

، فإن �ل من آمن باإلسالم "الرسالية" مبدأوكما سبق لنا �سطھ �� حدي�نا عن 

واتبعھ صاَر أخا للمسلم�ن �افة، لھ ما ل�م وعليھ ما عل��م، ي�ت�� إل��م و�مثل جزءا م��م، 

��تمون �شأنھ و��تم �شأ��م، �سره ما �سر�م و�ضره ما يضر�م. وإذا �ان املنطق السليم 

يقت��� ترك�� ��تمام والعناية باألقرب فاألقرب، ثم الذين يلونـ�م، ثم الذين يلونـ�م، ثم 

��عد فاأل�عد، فإن �ذا ال ينفي وجوب ا�تمامنا �شؤون املسلم�ن أينما �انوا، فأمة 

فإن  ،يحد�ا تار�خ وال جغرافية، ومن لم ��تم بأمر املسلم�ن فل�س م��م. وعليھ�سالم ال 

ا�تمامنا بإقامة الدين ع�� مستوى مجتمعنا ووطننا، وإعطاءنا �ولو�ة لذلك، ال يل�� 

ا�تمامنا وسعينا إلقامة الدين ع�� مستوى �مة، وذلك بتقديم ما �ستطيعھ لدعم إقامة 

قبل أن ت�ون  ،لدفع ��ا إ�� �مام، فاملسألة مسألة مبدأ وتوجھالدين ع�� صعيد �مة وا

مسألة قدرة وتأث��، وع�� �ذا �ساس فنحن ن�ب�� التواصل وال�شاور والتعاون مع 

ا���ودات  ونصرةَ  ودعَم  ،ومع العامل�ن إلقامة الدين خاصة أينما �انوا ،املسلم�ن عامة

 �ل��ام باإلسالم.املبذولة �� أي م�ان لرفع مستوى التدين و 

 :مناصرة القضايا ��سانية العادلةب ـ 

إننا �عت�� أن للمسلم واجبا نحو أخيھ ��سان م�ساميا ع�� �ختالف العقدي 

والدي��؛ وأن من تمام حسن إسالمنا أن نناصر املستضعف�ن واملظلوم�ن �� �رض ما 
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قضايا �مة �سالمية ومناصر��ا،  حمل �ّم  أو�� وسعنا أمرنا. و�و ما يقت��� من باب

وع�� رأس�ا قض�تنا العر�ية و�سالمية �و�� املتمثلة �� القضية الفلسطي�ية، وكذا 

وترتبط ��ا  ،العمل ع�� تحس�ن أوضاع املسلم�ن �� �ل م�ان؛ إذ تتعلق بذلك مصائر�ا

 تمع.و�و من مقتضيات �يمان ومستلزمات إقامة الدين وإصالح ا�� ؛مصا���ا

واملسلمون م�ما  ؛والشعب املغر�ي شعب مسلم وجزء ال يتجزأ من �مة �سالمية

تجمع�م  ؛تباعدت أقطار�م واختلفت ألسن��م ولغا��م ول��ا��م و�عددت أعراق�م

(املؤمنون أُمةً واحدةً) ونَّ هذه أُمتكُمأَو( :قال �عا�� ؛الرابطة �يمانية و�خوة �سالمية

ولذلك تؤمن حركتنا بوجوب  ،)10(ا���رات منونَ إِخوةٌ)وإِنما الْم( ، وقال عز وجل :)53

التضامن والتناصر ب�ن املسلم�ن وخاصة مناصرة الشعوب �سالمية املن�و�ة واملعتدى 

عل��ا، كما تؤمن ا��ركة بحق الشعوب ا��تلة �� مقاومة �حتالل والعدوان، وتؤمن 

 بوجوب نصرة الشعوب املظلومة �� العالم �غض النظر عن عقيد��ا ودي��ا.

سالم ع�� لسان رسولھ دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ومن خالل أوائل ما نزل عليھ من القرآن لقد أعلن � 

وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً ( الكر�م عن البعد ��سا�ي لرسالتھ، وذلك �� قولھ �عا��:

(ينالَملْعن�ياء ل�)إقليمية، وإنما . فاإلسالم لم يأت من أجل قضية وطنية أو عرقية أو )106

�ان خطابا لإل�سانية جميعا. ولقد جعل القرآن من مقاصد ا���اد رفَع املعاناة عن 

وما لَكُم لَا تقَاتلُونَ في سبِيلِ اِهللا ( املستضعف�ن �� جميع البالد و�مصار، قال سبحانھ:

ذين يقُولُونَ ربنا أَخرِجنا من هذه الْقَرية والْمستضعفين من الرجالِ والنساِء والْوِلْدان الَّ
ولم يقصر . )74(ال�ساء الظَّالمِ أَهلُها واجعل لَنا من لَدنك وليا واجعل لَنا من لَدنك نصيرا)

�ن بل جعل من حماية العزل واملسامل ،�سالم نصرتھ ع�� املستضعف�ن من املسلم�ن

وال�ساء والشيوخ و�طفال والر�بان املنقطع�ن �� أدير��م أحد �سباب ال�� �شرع 

ور عبادة غ�� املسلم�ن ضمن ما �شملھ وصورة من صور نصرة هللا. فأدخل دُ  ،ا���اد

مت اس بعضهم بِبعضٍ لَهداِهللا الن اعفولَولَا د( دفاع هللا الناس �عض�م ببعض فقال:
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 هرصني ننَّ اُهللا مرصنلَيا ويراِهللا كَث ما اسيهف ذْكَري اجِدسمو اتلَوصو عبِيو عاموص
(زِيزع ا��� إِنَّ اَهللا لَقَوِي)ومقولة ال��ا�ي ا��ليل ر��� بن عامر مش�ورة �� �ذا )38 .

العباد إ�� عبادة رب العباد، ومن جور جئنا لنخرج الناس من عبادة « إذ يقول:  املقام

. وقد ذكر الن�� ص�� )1(»�ديان إ�� عدل �سالم، ومن ضيق الدنيا إ�� َسَعة الدنيا و�خرة

ِ ْبِن ُجْدَعاَن ِحْلًفا َما  �َلَقْد َشِ�ْدُت �ِ «  هللا عليھ وسلم حلف الفضول فقال: َداِر َعْبِد ا�َّ

نَّ �ِ 
َ
ِحبُّ أ

ُ
ْدَ�� ِبِھ �ِ  �أ

ُ
َعِم َوَلو أ َجْبُت  �ِبِھ ُحْمَر النَّ

َ
؛ فقد �ان حلفا ع�� نصرة )2(»ِ�ْسَالِم أل

وغ���ا من املعا�ي السامية، وأقّره الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ملا تضمنھ من  ،املظلوم وإغاثة الل�فان

  نصرة لقضايا عادلة �غض النظر عن عقيدة املظلوم.

ؤ�ة فإنَّ حركتنا تل��م بنصرة القضايا العادلة سواء �علق �مر انطالقا من �ذه الر 

باملظلوم�ن واملستضعف�ن من �ل أرجاء املعمور، أو �علق بالقضايا ال�� ينصر�ا العقالء 

من �مم �خرى مثل قضايا العدل ب�ن الشعوب ورفض استعمار�ا أو استغالل�ا، 

تمي�� من أس��ة الدمار الشامل، وا��فاظ  دون بوقضايا الب�ئة، وتجر�د دول العالم �ل�ا 

 ع�� حسن ا��وار ب�ن الدول و�مم، وغ���ا من القضايا العادلة.

وتبقى قضايا �مة �سالمية وأبنا��ا �� القلب من ذلك �لھ؛ فقد قال رسول هللا عليھ 

ُْؤِمِن�َن �ِ « وسّلم:
ْ
ِ�ْم َوَتَراُحِمِ�ْم َوَ�َعاُطِفِ�ْم َمَثُل اْ�َ�َسِد ِإَذا اْشَتَ�ى ِمْنُھ ُعْضٌو  �َمَثُل امل َتَواّدِ

� َ�ِر َواْ�ُ��َّ . ول�س يليق بأمة �سالم أن ت��ش�ا صنوف �فات )3(»َتَداَ�� َلُھ َساِئُر اْ�َ�َسِد ِبالسَّ

 ،نا �ستأثر �عظيم ا�تمامناوال نتحرك بما �ستطيع لنجد��ا ونصر��ا. فثمة قضايا ك��ى ألمت

�سالمية من  دانالبلعدد من عانيھ �، وما رأس�ا قضية �ق��� املبارك وفلسط�نوع�� 

وا��روب املستمرة، والتفرقة ال�� تنخر �� عناصر الوحدة �سالمية؛ نا�يك  التدم�� املمن��
                                                 

 .)2/401تار�خ �مم وامللوك للط��ي (ـ 1
�سنده ��يح. وانظر ��يح الس��ة  190ص 1و�مام أحمد �� املسند ج 134/ 1رواه دمحم بن ا��اق �� الس��ة ـ 2

 النبو�ة إلبرا�يم الع��. 
 و�داب؛ عن الّنعمان بن �ش��. والصلة ال�� ��يح مسلم: كتابـ 3
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عما تحتاجھ بلداننا �سالمية ا��تلفة من تنمية اقتصادية واجتماعية وسياسية تواجھ ��ا 

 الفقر وا���ل واملرض والظلم والفساد و�س�بداد.

�ا ع�� القضايا ذات البعد وال تقتصر القضايا ��سانية ال�� �س�� وندعو إ�� مناصر�

السيا��� العال��، بل نحن مطالبون أيضا باال�تمام بالقضايا ذات الطا�ع �جتما�� 

وسؤال التنمية  ؛وتوز�ع ال��وات ؛. كقضايا ا��ر�ات العامةوالثقا�� والقي�� وا��قو��

ال الظلم العناية باملرأة ورفع أش�حماية �سرة؛ و و  ؛املستدامة �� بلدان العالم الثالث

�جتما��. و�و ما �س�� دائما إ�� التفاعل معھ بما يتاح لنا من وسائل وقنوات اتصال، 

وأيضا من خالل شرا�اتنا مع �يئات ا��تمع املد�ي واملنظمات ا��تصة �� ا��ال �ش�ل 

  عام.

ü  

م �ِ ْس مات الدعوة إ�� هللا �عا�� أن �ُ مقتنعون بأن من مستلز إننا �� حركة التوحيد و�صالح 

مع غ��نا �� تحقيق ��ضة رائدة لألمة ا��مدية ال�� أنيطت ��ا م�مة الش�ود. فإنھ ال ش�ود بال 

بما تحملھ من رسالة �سالم وإسعاد ب��  ،��وض يدفع باألمة �سالمية إ�� مرتبة الر�ادة الالئقة

�� رفع م ِ� ْس �ُ نومن بأن من مقتضيات تحقيق �ذه ال��ضة ومن مداخل�ا أن ��سان. كما أننا 

من �يمان والعدل  ؛ودعم أي توجھ وحدوي يجمع�ا ع�� �لمة سواء ؛أسباب الفرقة �� �مة

 وا��ر�ة و�ستقرار.

فإن  ،وعليھوسيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النب�ئ�ن واملرسل�ن.  اتمة،رسالة ا��الفاإلسالم �و 

تتمثل �� �شر �سالم و�عر�ف  ،مسلم�ن م�مة حضار�ة ك��ى يجب �ضطالع ��اك ناأمام

م�شر�ن ال منفر�ن. ولن ي�س�� لنا ذلك ونحن ع�� حال من الضعف  ،��سانية بھ

لم  وال�ز�مة والتخلف وا���ل. بل إننا سن�ون مس�ئ�ن لدعوتنا وألمانة سيدنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص إذا
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نقم ��ا ولم نتحقق قبل ذلك �شرط�ا؛ إذ ما ال يقوم الواجب إال بھ ف�و واجب كما يقول 

 علماء �صول.

فنحن أمام مسؤولية مزدوجة. فمن ج�ة نحن مطالبون بالتو�ة إ�� ر�نا وإقامة الدين �� 

أل��م مخاطبون باإلسالم كذلك.  ،حياتنا، ومن ج�ة ال يجب أن �غفل عن غ��نا من �مم

ا الناس إِنا يا أَيه( ونقف�م ع�� حقائقھ ا��ليلة. قال �عا��: ؛ون�شر�م بھ ؛فندعو�م إليھ

من ذَكَرٍ وأُنثَى وجعلْناكُم شعوبا وقَبائلَ لتعارفُوا إِنَّ أَكْرمكُم عند اِهللا أَتقَاكُم إِنَّ  خلَقْناكُم
(بِيرخ يملا���رات اَهللا ع)ودعوتنا ال�� نر�د �شر�ا  ،. ولذلك فدعوانا ال�� نرفع�ا أمام �مم)13

 حقيق ��ا أن ت�سدد بنموذج حضاري الئق بما نّدعيھ وما ندعو إليھ. ،ف��م

�� رفع أسباب الفرقة وال�شرذم عن أمتنا.  مِ� ْس �ُ ومن مقتضيات �ذا املقصد ا��ليل أن 

فإننا قد بن�نا  .من وسائل فكر�ة وثقافية وسياسية وحضار�ة إ�� الوحدة فندعو بما يتوفر لدينا

وجعلنا�ا شعارا من شعاراتنا. ونحن مقتنعون أن �ذه  ،و�سمينا ��ا ،مشروعنا ع�� الوحدة

الفرقة من أعظم مصائ�نا ونكباتنا، ولذلك وجب علينا دعم أي توجھ وحدوي و���يعھ ع�� 

و�ة أو ت�املية ب�ن أي قطر�ن أو عدة أقطار إسالمية، �� أي �ل صعيد، ومساندة أية خطوة وحد

 مجال �ان.

سا حضار�ا إن القيام بكفاء �ذا املقصد ا��ليل يمر ع�� مشروع إصال�� �ست��ب نَف 

تقديم ا��واب رؤانا ومقوالتنا لت�ون قادرة ع�� إعادة الّنظر �� �ونيا. و�ذا ما يحتاج منا إ�� 

إ�� �عميق النظر �� ��عاد أيضا تھ �� الزمان وامل�ان. و�حتاج منا لإل�سان املعاصر عن إش�اال

ا��ضار�ة لرسالة �سالم، �ذه الرسالة ال�� �عتقد أن لد��ا الكث�� لتضيفھ إ�� ا��ضارة 

  ��سانية اليوم.
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ü  

سابقھ، و���جم الف�م الشامل املت�امل لرسالة املسلم�ن  معيت�امل املقصد إّن �ذا 

�� �ل زمان وم�ان. إننا نؤمن بأن من مسؤولية املسلم الس�� إ�� تحقيق السعادة لب�� 

��سان من خالل معرفة هللا �عا�� و�ستقامة ع�� ن�� رسولھ ملسو هيلع هللا ىلص، ثم �� دائرة أوسع من 

شد الذي ي�ب�� ا وسالما ب�ن �مم ا��تلفة، وذلكم �و الرّ خالل مناخ حضاري ي�يح �عا�ش

 أن ت�سم بھ ا��ضارة ��سانية ال�� �س�� ل�ا.

إن ا��ضارة ��سانية اليوم �ع�ش ع�� وقع سؤال�ن كب��ين يحتاجان من ا��ميع 

 التضافر من أجل تجو�د ا��واب ع��ما. فأما السؤال �ول ف�و سؤال املع�� من وجود ��سان

وما �ست�بعھ من أسئلة ا��ياة واملوت، والسعادة والشقاء، وغ���ا من �سئلة  ،ع�� �ذه �رض

الوجودية الك��ى. وأما السؤال الثا�ي ف�و سؤال الع�ش املش��ك ب�ن ب�� ��سان بما �ست�بعھ 

�ش�ل ذلك من مطالب للسالم الرو�� والغذا�ي و�م��؛ وا��افظة ع�� الب�ئة واح��ام ا��ياة 

 إحداثس�م �� �ُ أن عام. ونحن نرى أن أمتنا وحضارتنا يجب أن تد�� بدلو�ا �� �ذا ا��ال، و 

قُلْ يا ( ا�ا القرآن الكر�م �� قولھ �عا��:نَ َم فضاءات ا��وار لتحقيق أمثل لل�لمة السواء ال�� علّ 

أَلَّا نعبد إِلَّا اَهللا ولَا نشرِك بِه شيئًا ولَا يتخذَ  ووبينكُملَى كَلمة سواٍء بيننا اأَهلَ الْكتابِ تعالَوا 

  .)63(آل عمران ربابا من دون اِهللا فَإِنْ تولَّوا فَقُولُوا اشهدوا بِأَنا مسلمونَ)اَبعضنا بعضا 

  

   



  

 
 
 
 
 
 

   
  مداخل اإلصالح

  عمل الحركةومجاالت 
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ُد املداخل  ،إنَّ املشروع �صال�� ��ركة التوحيد و�صالح مشروٌع رسا�� متعّدِ

وواسع ��تمامات، و�شمل مناِ�َ� مختلفًة باختالف منا�� حياة الناس  ،متنوع ا��االت

ال  ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا. غ�� أن الرحابة ال�� �سم �ذا املشروع الرسا��

وال دخول�ا �� جميع  ،�ع�� بالضرورة اضطالع حركة التوحيد و�صالح ب�ل مجاالتھ

ُ� �� ذلك ب�ن ما �عت��ه مجاال لعمل�ا واختصاصا ملؤسس��ا ��تم بھ  تخصصاتھ؛ بل ُتَمّ�ِ

وم�ونا ضرور�ا من م�ونات  ،مدخال من مداخل �صالح �عت��ه�ش�ل مباشر؛ و��ن ما 

ال تدخلھ �� ح�� تخّصص�ا وعمل�ا املباشر، بل تتعاطى  اام، ولك��مشروع�ا �صال�� الع

ونظرة خاصة إ�� �ل مدخل من �ذه  ،معھ �ش�ل غ�� مباشر وفق ما بلورتھ من رؤ�ة ف��ا

املداخل، ثم �� تت�امل وتتعاون فيھ مع غ���ا ممن تخّصص فيھ؛ وقد تصرف إليھ من 

ره، كما �س�� �ش�ل عام إ�� دعم ج�ود أعضا��ا من ي�شط لھ و�جد الرغبة للعمل �� إطا

 �ل الفاعل�ن �� �صالح.

و�تأطر �ذا التصور ملداخل �صالح والتمي�� ب�ن مرات��ا بخصيصة الرسالية 

وفلسفة العمل التنظي�� �� تمي�� التخّصصات؛ حيث �سا�م ا��ركة مع العامل�ن ف��ا 

ن الشرا�ات أو التعاقدات وذلك من خالل صنوٍف م ،من أجل تحقيق املقاصد املش��كة

 �� إطار مشار�ع محددة.

ü  

نجد مختلف  ،إن من ب�ن أ�م مداخل �صالح ال�� ��تم ��ا �� مشروعنا �صال��

 ؛مجاالت �شاط �يئات ا��تمع املد�ي بما �شملھ من تخصصات �� العمل الثقا��

السيا��� والنقا�ي،  كما نجد العمل .وغ���ا ؛وا��قو�� ؛والطفو�� ؛وال�سا�ي ؛وا����ي 

 .�عالمي والفّ�� و�قتصادي وأيضا
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�عت�� من ب�ن أ�م املداخل ال�� �عتمد�ا ا��ركة �� �صالح، ف�و  فالعمل الثقا��

ألنھ ال ��تم فقط با��انب  ،�ستفيد من العمل العل�� و�نتاج الفكري وال يقف عنده

و�عمل  ،العق�� أو املعر�� من ال��صية �سالمية، بل يتوجھ إل��ا �� أ�عاد�ا ا��تلفة

ع�� إعادة صياغة قيم�ا املعرفية والوجدانية والسلوكية. و�و ما يجعل ا��االت ال�� 

والبي��؛  ؛و�د�ي ؛والف�� ؛�ا��ال الر�ا��� ،�شمل�ا العمل الثقا�� واسعة ومتنوعة

 وغ���ا. ؛ومختلف ��شطة ال��بو�ة للطفولة والشب�بة

بمعناه الشامل �� �سالم عبادة �عم املسلم�ن �افة، �ل  و كذلك العمل ا����ي 

واملواساة  ؛�ال�لمة الطيبة ،حسب طاقتھ، خاصة ما يتعلق با��انب املعنوي منھ

 :املادي بمن عنده فضل وسعةونحو�ا. و�ختص ا��انب  ؛واملساندة املعنو�ة ؛الشعور�ة

) لَّكُملَع ريلُوا الْخافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعوا ارنآم ينا الَّذها أَيي

لذا فاإلس�ام �� �ذا العمل ا��ليل واجب، ببعث �ذه املعا�ي جميع�ا ��  .)75(ا��� تفْلحونَ)

الناس وحض�م ع�� عمل ا���� �ش�� أنواعھ، وتوجيھ ذلك ترشيدا وتأط��ا وتنـز�ال، ح�� 

يصبح خلقا عاما �� ا��تمع، ومع�� حيا �� القلوب �عزز الروابط �جتماعية فيھ. و�و 

ضاياه، وتطورت طرائق العمل فيھ؛ ح�� صار العمل عمل قد تنوعت مجاالتھ، و�شعبت ق

لھ �وادره ومتخصصوه، و�و ما يقت��� ل�ل عامل  ،�� إطاره تخصصا قائما بذاتھ

وأن يتعاون مع أ�ل �ختصاص فيھ بحسب وسعھ وموقعھ، و�و إ��  ،لإلصالح أن ��تم بھ

 حائز من فضلھ و�ركتھ نص�با مبار�ا. ،ذلك مسا�م فيھ

، والرامية إ�� حماي��ا وحفظ �عمال املرتبطة باألسرةمختلف  املداخلومن أ�م �ذه 

تماسك�ا، وال�� �عت�� ��ا �وحدة و��ية مجتمعية، وأيضا بأفراد�ا، و�دخل �� �ذا �طار 

بما �و مجموع �عمال و��شطة واملؤسسات ال�� ��تم بقضايا املرأة  العمل ال�سا�ي

وت�ون موج�ة ومفتوحة أساسًا لعموم ال�ساء، اعتبارا ملا تمثلھ �سرة �� النظام  ،و�سرة

�انة املرأة ال�� �� عماد �ذا النظام. فالتحديات ال�� تواجھ مجتمعاتنا مل�جتما�� �سالمي، و 
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أك�� من أي وقت م��� مبادرات وج�ودا  ستوجب� ،�سالمية ونظام�ا �سري و�جتما��

م رحمة �سالم للعامل�ن �� مجال قّد وتُ  ،تحص�ن املك�سبات املوجودة �� الواقعن من تمّكِ 

وتفرغا لھ، نظرا ملا  ؛وعلما بھ ؛النظرة للمرأة و�سرة. و�ذا ا��ال �ستد�� تخصصا فيھ

ا �عرفھ من تطور مستمر �� تحدياتھ الفكر�ة والثقافية و�جتماعية و�عالمية، نا�يك عّم 

اء �س��داف املمن�� للمرأة ال�� �عت�� عمود�ا الفقري؛ إضافة �سرة جرّ تتعرض لھ مؤسسة 

 ،إ�� التحوالت �جتماعية و�خالقية الك��ى ال�� �عرف�ا ا��تمعات ��سانية بصفة عامة

ع�� أي عمل إصال�� أن يضع ع�� رأس  و�و ما يفرض ،والعر�ية و�سالمية بصفة خاصة

و��تمام بالطفولة، كما �ستوجب  ،وترشيد العالقات �سر�ة ،أولو�اتھ ��تمام باألسرة

 عوامل التفكك.�ّل قيام مؤسسات ��تم بحماية وتقو�ة �سيج �سرة املسلمة وحماي��ا من 

بما �ستدعيھ من عناية باألطفال  ،العمل الطفو��و�قاس ع�� �ذه املداخل مجال 

و�نحراف، ففي �ذه العناية  عوامل الفسادتر�ية و�عليما وتحص�نا من  ،وا�تمام باحتياجا��م

وتكميل ودعم لرسال��ا. ومن مقتضيات ذلك دعم �سرة �� تر�ية  ،عون لألسرة ع�� تماسك�ا

وكذا ال��بية ع�� قيم املواطنة  ،�طفال وإصالح�م من خالل تقديم ال��بية الدي�ية املالئمة

بداع، و�س�ام �� إنتاج املادة العلمية و�عالمية �� مجال تر�ية الطفل، و�نفتاح وا��وار و� 

وإعادة �عتبار للدور ال��بوي للمؤسسات امل�تمة بالطفل، وإيجاد فضاءات لتبادل ا����ات 

 لتطو�ر وتنمية عمل�ا املوجھ لألطفال. ،والتجارب ب�ن �ذه املؤسسات وال�يئات

الذي نقصد بھ  العمل السيا����تم ��ا ا��ركة ومن أ�م مداخل �صالح ال�� �

مختلف �عمال وامل�ام الرامية إ�� ال��ام املؤسسات واملمارسات السياسية بمبادئ 

�سالم وأح�امھ وقيمھ، وأن ت�ون منضبطة بالتوج��ات �سالمية ال�� تؤطر مجال 

�ار�م العمل السيا���. فالسياسة تتداخل مع حياة الناس اليومية، وتوجھ أف

�م ضد أمور وتدفع�م إ�� أخرى؛ لذا وجب أن ترتكز نظرتنا لإلصالح �� �وا�تماما��م، و�عبّ 

مب�ية ع�� تصور ��يح للواقع، فيندرج  ،ا��ال السيا��� ع�� مواقف شرعية عملية
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بذلك اج��ادنا السيا��� �� إطار السياسة الشرعية الساعية إ�� تحقيق أك�� قدر من 

قدر ممكن من املفاسد، وتأم�ن أحسن الشروط من أجل تحقيق أك��  املصا��، ودفع أك��

 ،ما يمكن من املقاصد املذ�ورة. كما يجب أن ترتكز ع�� دعم �ختيار الديمقراطي

سواء من حيث  ،ح�� ي�ون �� أحسن صورة ممكنة ،والعمل ع�� ترسيخھ و�رتقاء بأدائھ

من حيث إرجاع املصداقية لھ ع��  توافقھ مع الثوابت الدي�ية وا��ضار�ة لألمة، أو

مستوى املمارسة والتطبيق. فحركتنا �عت�� الديمقراطية وحقوق ��سان مكسبا عظيما 

ومن خالل كفاح الشعوب وزعما��ا  ،تبلور من خالل القيم الدي�ية ا��الدة ،لل�شر�ة

واثيق الدولية ر م��ا �� �عالنات واملاملص���ن ومفكر��ا املس�ن��ين، و�� مل��مة بما تقرّ 

ا��ركة من ؤ باست�ناء ما �عارض م��ا �عارضا ب�نا مع أح�ام دي�نا وشر�عتنا. كما ت

تؤمن و بالتعددية السياسية وا��ز�ية والفكر�ة والثقافية �� إطار الثوابت العامة لألمة، 

أجانب، و�عت�� ذلك من  و�انوا أمغار�ة  بضرورة حماية ا��قوق ال�املة لغ�� املسلم�ن

(لَا ينهاكُم اُهللا عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم  :سط وال�� املأمور ��ما �� قولھ �عا��الق

ارِكُميد نم وكُمرِجخوي (ينقِْسطالْم بحإِنَّ اَهللا ي هِمقِْسطُوا إِلَيتو موهرباملمتحنة أَنْ ت)كما . )8

د ومس��لك، بل تؤكد ع�� أننا مؤ�لون د مقلّ تقبل أن ي�ون بلدنا وشعبنا مجرّ أن حركتنا ال 

ل�ي نضفي من أصالتنا واج��ادنا ع��  –ب��اثنا الدي�� وا��ضاري ورصيدنا ال�شري  –

 .ولل�شر�ة جمعاء الديمقراطية وحقوق ��سان ما يجعل�ما أك�� غ�� وأك�� مالءمة لنا

.) مما لم يجر و�قتصادي.إن �ذه �عمال وغ���ا (�العمل النقا�ي و�عالمي 

باعتبار�ا مداخل  ،التفصيل فيھ، إنما �� أعمال تقع ضمن دائرة ��تمام العام ل��ركة

�امة لإلصالح امل�شود. و�مكن ل��ركة أن �شارك وأن تحضر �� �عض السياقات 

والتدافع ع�� قضايا املرجعية  ،لشأن العامكتلك ال�� تتعلق بقضايا ا ،ا��صوصة

ال�� ��ّم الوطن و�مة و��سانية  ؛الدي�ية وال�و�ة والتوج�ات والثوابت العاَمة ا��امعة

  دعما لفاعلية ا��تمع �� �صالح.
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ü   

داخل من ب�ن �ل املداخل املتنوعة ال�� أشرنا إ�� �عض�ا آنفا، اعتمدت ا��ركة امل

 ،�تية باعتبار�ا مجاالت عمل�ا الرئ�سة. و�� مجاالت َ�عتِ�ُ� العمل ف��ا من اختصاصنا

وداخلة �� دائرة ا�تماماتنا املباشرة. فحركتنا حركة  ،ونرا�ا أساسية بال�سبة ملشروعنا

نٌة باألساس ما يت� .دعو�ة باألساس امل وعليھ فإنَّ دائَرَة ا�تمام�ا املباشرة ال بدَّ ُمتضِمّ

ُد�ا. لذلك فإنَّ ا��االت ال�� �عت���ا رئ�سة  ،بالضرورة مع وظيف��ا الدعو�ة وُ�ِقيُم�ا وُ�َسّدِ

ال��بية  �مجا�و، الذي نضطلع فيھ بم�متنا الرسالية مجال الدعوة:   ��بال�سبة إلينا 

ا��ال العل�� وإعداد الفرد الصا�� املص��،  ما من خالل� �نتغ�لذين ال والتكو�ن

الذي �سدد بھ عملنا ونم��� بھ ع�� س�ن و�ص��ة �� مشروعنا الدعوي وال��بوي  والفكري 

� الثالثة نصط�� ع�ال�� �� مجاالت عمِلنا الرئ�سة، و ا��االت �ر�عة و�صال��. ف�ذه 

  .بالوظائف �ساسية�و�� م��ا (الدعوة وال��بية والت�و�ن) 

 مجال الدعوة -1

ف�� م��ر  .�� �� امل�مة الك��ى ووظيفة الوظائف �� حركتناإن الدعوة إ�� هللا �عا

وامل�مة  ،دعوة إ�� هللا عز وجل رسالة �ن�ياءوعاقد عزم��ا. وال ،و�اعث �م��ا ،وجود�ا

ال�� أنيطت بمن خلف�م من أجل استمرار �ذه الرسالة �عد ختم�ا بخاتم النبوة مع رسول 

 �ل مسلم علم من دين هللا ش�ئا قليال أو كث��ا. ملسو هيلع هللا ىلص؛ و�� فر�ضة واجبة ع��

املناشط �� �ل ا��االت، ألنھ مختص �عمال و و�عت�� ا��ال الدعوي موئل �ل 

بم�مة البالغ تأط��ا وتطو�را، وفيھ �س�ثمر �ل ا���ود �� ا��االت �خرى من تر�ية 

نفس�ا بأ��ا حركة دعوة إ�� هللا �عا��، وإ�� ف عرّ �ُ وت�و�ن، وتنظ�� وتفك��. فا��ركة إنما 

�سالم وقيمھ ومبادئھ وأح�امھ، وإ�� تجديد ف�مھ ومعرفتھ والتفقھ فيھ، وإ�� �شره 

و�عميمھ، وإ�� �ل��ام بھ والعمل بمقتضياتھ. فالدعوة ��ذه �عتبارات �� �طار �وسع 

 نطلق عمل�ا.بل �� أساس وجود�ا وم ،ألعمال حركة التوحيد و�صالح
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إن املقصد العام للعمل الدعوي �و تحصيل �ستقامة ال�� تم�� السلوك �سالمي و 

فرديا وجماعيا. وإن لھ عندنا أولو�ات م��ا ما �و ثابت وم��ا ما �و ظر��. فالثابت ما �علق 

ما  �أمر العقيدة والعبادة والقيم و�خالق �سالمية. والظر�� ،باألمور �ساسية �� الدين

  �علق بقضايا �مة و��سانية ال�� تقت��� بالغا وإف�اما و�عبئة.

�يمانية والوضوح والرحمة  �تية:وإن لعملنا الدعوي مواصفات، أ�م�ا السبع 

و�عتدال والتدرج و�يجابية وا��كمة. و�� ل�ست وحد�ا ما ي�ب�� أن يتوفر فيھ، ولك��ا 

ُه �د�ى لي�ون نا��ا. فبدو��ا ، أو �� حالة �خالل بأحد عناصر�ا، فال بد أن يطرأ حدُّ

َب ذلك �� إنتاج �عاكس  عوة و�داخل الضعف مردودي��ا، ور�ما �س�َّ ا��لل ع�� الدَّ

 مقاصد�ا السامية.

كما أن ل�ذا ا��ال مقومات �عت���ا ضرور�ة التحقق �� السلوك الدعوي ولو 

  ّل:وال إسفاف مخ ،بمقدار، �� غ�� ما مثالية حاملة

و�و م�ساوق مع مبدئنا �ساس ��  . أول �ذه املقومات �خالص � تبارك و�عا��،

 ابتغاء وجھ هللا والدار �خرة.

إذ العمل �� حقل الدعوة معتمد أساسا ع�� القدوة الصا��ة  . وثان��ا املصداقية،

يجب ا��رص  ،أو �علق باملؤسسات الدعو�ة ،�مر بأ��اص الدعاة�علق املص��ة؛ فسواء 

وورعا من  ،ع�� تمام املصداقية استقامة ع�� الصراط املستقيم، ونزا�ة �� السلوك �جتما��

وترفعا عن جعل الدعوة إ�� هللا �عا�� والعمل �� طر�ق �صالح مطية لغرض  ،مواطن الش��ات

 دنيوي أو مص��ة ��صية.

ال دعوة بال علم بما وخصوصا �� العلم الشر��، إذ  وثالث �ذه املقومات العلم. 

 يد�� إليھ، وال دعوة إ�� هللا �عا�� دون علم با� وعلم �شرع هللا وعلوم أخرى مكملة.
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فال دعوة إ�� هللا �عا�� �� الزمان وامل�ان بال تجديد  . ورا�ع�ا التح�� بروح التجديد،

للف�م وتجديد �� ا��طاب وتجديد �� الوسائل وتجديد �� املنا��؛ فمن خالل ذلكم ت�ون 

  الدعوة مبصرة لواقع�ا و�ص��ة بھ وقادرة ع�� التعاطي معھ بالفعالية و�يجابية املطلو�ة.

تحاص ومراجعة وتقو�م، وذلك لضمان بما �و اف وخامس�ا ممارسة النقد الذا�ي .

 حسن الس�� ونجاح العمل وتطو�ره.

�� ال�� يقوم  فالدعوة الفرديةو�ندرج ضمن �ذا ا��ال الدعوة الفردية والدعوة العامة. 

��ا املسلم بمفرده سواء بمبادرة منھ أو من ال�يئة ال�� ي�ت�� ف��ا. و�� أعمق وسائل الدعوة 

و�� ا��ال الذي يمكن ��ميع أبناء ا��ركة أن يتحر�وا فيھ و��ب�� ل�م ذلك، ألنھ ال  ،تأث��ا

كما أن الدعوة إ�� هللا �عا��  أو تخصص عال �� الدعوة. ،يحتاج إ�� مرتبة خاصة �� العلم

ابھ والتا�عون باالتصال ال����� �� البداية ال�� بدأ ��ا �ن�ياء، و��ا بدأ نب�نا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وأ��

 ،ل�م بإحسان. و�الدعوة الفردية ينمو التدين �� ا��تمع و�توسع وت�شط أنواع الدعوة �خرى 

، فيقصد ��ا الدعوة العامةكما تؤدي إ�� إغناء صفوف ا��ركة بطاقات وكفاءات جديدة. أما 

وج�ة إ�� جم�ور أو يقوم ��ا الفرد وت�ون م ،�عمال الدعو�ة ال�� يتم القيام ��ا بصفة جماعية

 الناس.

وقد أمر هللا سبحانھ ن�يھ أن ينذر الناس فدعا إ�� هللا �عا�� دعوة فردية، ثم ما لبث 

ونادى ��  ،أن جاءه �مر �عرض �سالم ع�� الناس عرضا جماعيا، فقام ملسو هيلع هللا ىلص ع�� الصفا

 ،تخرج �سفح �ذا ا��بل أرأيتم لو أخ��تكم أن خيال : فقال ل�م ،الناس ح�� اجتمعوا إليھ

فإ�ي نذير لكم ب�ن يدي عذاب  :ما جر�نا عليك كذبا. قال ،�عم :أكنتم مصد��؟ قالوا

أو يذ�ب �و إ�� مجامع�م  ،حيث يجمع�م و�نذر�م ،وتكرر ذلك منھ مرارا .)1(شديد"

كما أن دعو��م فرادى استمرت كذلك، فصار �تصال الفردي  .وأسواق�م ونواد��م

                                                 
 ��يح مسلم كتاب �يمان: باب �� قولھ �عا�� (وأنذر عش��تك �قر��ن) عن ابن عباس.ـ 1
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والعرض ا��ما�� وسيلت�ن للدعوة �سالمية، تص��ان معا �� �عض الظروف، وتص�� 

فإن  ،إحدا�ما دون �خرى �� ظروف أخرى. وإذا �انت الدعوة الفردية أك�� �سرا ونفاذا

 الدعوة العامة أوسع مدى.

 التربيةمجال  -2
ٌق ب�ناء ��سان سبقْت �شارة إ�� أن عمَلنا �ساس �� حركة التوحيد و�صالح  ُمَتَعّلِ

ُلھ ��مل أمانة  ،عقًال وقلبا وسلو�ا بما يجعلھ صا��ا مص��ا �� محيطھ و�ي�تھ، و�ؤّ�ِ

الدعوة و�ضطالع بالدور الرسا�� كما ��صتھ رؤ�ة حركة التوحيد و�صالح ورسال��ا. 

فرد داخل حركة ْخَتصُّ أساسًا ��ذا البناء العق�� والقل�� والسلو�ي للتَ  ه الوظيفةوإن �ذ

 ،بل وجعلھ متاحا خارج�ا من خالل الوسائل ال�� تت�نا�ا �� �ذا �طار ،التوحيد و�صالح

وال�� �ان آخر�ا منظومة س�يل الفالح لل��بية  ،مثل برامج�ا ال��بو�ة امل�شورة للعموم

 والت�و�ن.

ل�ا تتع�د ا��ركة من خال ةأساسي ةوال��بية عند حركة التوحيد و�صالح وظيف

أعضاء�ا واملتعاطف�ن مع�ا و�ل من أراد �ستفادة و�س��ادة من مجالس الذكر والتدبر 

التفكر والتنا�� والتوا��� با��ق و�الص�� والتفقھ �� الدين والعمل بھ، وف�م الواقع و 

 أدوات �شتغال �� مختلف مجاالت �صالح. وتحصيل

��، و�� تحيل ع�� �ل �عمال ال�� وال��بية �� مف�ومنا مسؤولية فردية وتواٍص جما

لي�ون صا��ا �� عموم جوانب  ،يحصل ��ا �رتقاء �يما�ي والتصوري والسلو�ي للفرد

مص��ا �� محيطھ القر�ب والبعيد. يحدونا �� ذلك قول هللا  ،حياتھ الفردية وا��ماعية

وقول رسول هللا  ،)12(الرعد يغيروا ما بِأَنفُِسهِم)إِنَّ اَهللا لَا يغير ما بِقَومٍ حتى ( تبارك و�عا��:

ُھ ، َوِإَذا َفَسَدْت َفَسَد « : ملسو هيلع هللا ىلص َال َوِإنَّ ِ�� اْ�َ�َسِد ُمْضَغًة ِإَذا َصَ�َ�ْت َصَ�َ� اْ�َ�َسُد ُ�لُّ
َ
  أ
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َال َوِ�َ� اْلَقْلُب 
َ
ُھ . أ ؛ ف�� سنة من س�ن هللا املقررة أن ما �عتمل �� دنيا الناس )1( »اْ�َ�َسُد ُ�لُّ

من ضروب ا���� والشر إنما مرده إ�� ما �عتمل �� نفوس�م، وأن إصالح ما بواقع�م من 

فساد إنما ي�ون منطلقھ من إصالح ما بأنفس�م من علل وأمراض. بل إن �مر يتعدى أمر 

قَد  ،فَأَلْهمها فُجورها وتقْواها ،نفْسٍ وما سواهاو( : قال عز من قائل ،الدنيا إ�� أمر �خرة

�� معرض ا��ديث عن يوم �عا�� وقال  )10-7(الشمس وقَد خاب من دساها) ،فْلَح من زكَّاهااَ

  .)89 - 88(الشعراء سليمٍ)تى اَهللا بِقَلْبٍ اَإِلَّا من  ،يوم لَا ينفَع مالٌ ولَا بنونَ(:  القيامة

 (التطبيق). (املعرفة)؛ والعملية �عتمد ا��وانب النظر�ةوتجدر �شارة إ�� أنَّ من��نا ال��بوي 

�عول كث��ا �عد هللا تبارك و�عا�� ع�� صقل النفوس والف�وم والطبا�ع �� غمار �عمال و 

فتحتاج منا إ�� التعامل  ،ومغاليق الف�وم ،فت��ز ف��ا عوائق النفوس ،ال�� نضطلع ��ا

ونرى بأن العملية ال��بو�ة ال ت�ون تامة و��يحة . ومعا����ا بحسب سياق�ا ،مع�ا بقدر�ا

��سان، وأن ت�ون معتدلة حياة اتصفت بثالث: أن ت�ون عامة وشاملة ��وانب إذا إال 

الفكر وسطية فيما تطلبھ من الفرد املتلقي ل�ا وتتوخاه، وأن ت�ون عملية تتحقق �� 

 والسلوك وتمتحن �� التدافع �� ميادين �صالح.

 الّتكوين مجال -3

أعضاء حركة التوحيد �عّ�د يتم من خالل�ا أساسية الت�و�ن �� مف�ومنا وظيفة إّن 

بضروب الكفايات ال�� تؤ�ل�م لالضطالع بإتقان وفاعلية بمختلف ومّد�م و�صالح 

 و�صالحية. والّ��بو�ةالدعو�ة  وظائف�م�عمال ال�� تو�ل إل��م �� إطار 

أعضاء �رتقاء بأداء  أول�مامقصدان رئ�سان: الوظيفة  هو��تظم رؤ��نا �� �ذ

   .نظر�ا وتطبيقياتنظيميا و الدعوي �صال�� الفعل من عناصر  متمكي��و�يئات ا��ركة ل

  

                                                 
 ـ ��يح البخاري: كتاب �يمان؛ عن الّنعمان بن �ش��. 1
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امل�سمة بالقوة و�مانة، وامل�شبعة بقيم �سالم  �س�ام �� تخر�ج �طر الرسالية وثان��ما

الراقية، واملتوفرة ع�� الكفايات العلمية والعملية ال�� تؤ�ل�ا لالضطالع برسالة حركة 

 التوحيد و�صالح.

إ�� تخر�ج مخّططا��ا و�رامج�ا للّت�و�ن من خالل  ه الوظيفة�� �ذا��ركة س�� �كما 

ع�� الّضروري توّفر�ا �� الّداعية إ�� هللا سواء من يتحقق بمجموعة من املواصفات 

  الكفايات املعرفية التصّور�ة، أو امل�ار�ة العملية، أو الّ��صية الّسلوكية.مستوى 

 المجال العلمي والفكري -4

والذي الذي �سدد بھ عملنا ونم��� بھ ع�� بص��ة �� مشروعنا �صال��  و�و ا��ال

و�صالح قضية مركز�ة تحظى لد��ا با�تمام كب��، وتنظر إل��ا عت�� �� حركة التوحيد �ُ 

باعتبار�ا من الروافد �ساسية ملشروع�ا �صال��. فا���ل وال�وى �ما م�شأ �ل باطل قال 

 .)23(النجم )نفُس ولَقَد جاَءهم من ربهِم الْهدىيتبِعونَ إِلَّا الظَّن وما تهوى االَ إِن( هللا �عا��:

ت�ون مداخل الشيطان إليھ كث��ة، والّتفّكر فيھ دين �عِدم ا��ّد الّالزم من العلم بالوالذي 

يم�� ب�ن والّتفّكر بالعلم من حيث ال يدري؛ إذ فقد يدخل عليھ الشرك أو �بتداع �� العبادة 

  ا��الل وا��رام.��ن و  ،السنة والبدعة��ن و  ،�يمان والكفر��ن و  ،�سالم وا��ا�لية

والعلم بالدين وإن كنا �عت��ه أوجب العلوم وأشرف�ا وألزم�ا ل�ل عمل دعوي وإصال��، 

فإننا ال نجعلھ ا��ال �وحد ال�تمامنا، بل �عت�� �افة العلوم النافعة ضرور�ة وداخلة �� 

ن ��تم من توجيھ و���يع وخدمة وترقية. فنح وسعنا ما ��عملنا وعناي�نا، بحيث نبذل ل�ا 

ألننا �علم أن ا���ل عدو من أعداء الدعوة  ،��ذا العمل ونرصد لھ ما استطعنا من وسائل

 وال ��زمھ إال الرفع من املستوى العل�� والتعلي�� ألبناء �مة. ،وسالح من أس��ة الشيطان

وال ما  ،وال �عت�� حركة التوحيد و�صالح إنتاج�ا الفكري مقصورا ع�� ما يصدر ع��ا

أن سعينا تح عليھ من فكر محدودا فيما ي�تجھ أبناؤ�ا ومؤسسا��ا، بل �عت�� أن من صميم تنف
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و�ج��ادات �سالمية ع�� اختالف�ا �ش�ل  ،ننفتح ع�� مع�ن ا��كمة ��سانية �ش�ل عام

ووعيا بما للرافد  ،إيمانا منا بجسامة م�مة �صالح ال�� انتدبنا أنفسنا للمسا�مة ف��ا ؛خاص

الفكري والعل�� من فائدة ودور �� �ذا �طار، وأن املسألة الفكر�ة أك�� من أن �ستوع��ا الوعاء 

  التنظي�� ا��اص.

: مما �و متعلق بأسئلة مشروع�ا   : أوال  وتأ�ي أ�مية �ذا ا��ال من أمر�ن رئ�س�ن

وكذا من �سناد العل�� والفكري ���ود الدعوة و�صالح الذي ، العام �� مختلف تجلياتھ

: من م�مة معا��ة مجموعة من �ش�االت   وثانيا �سا�م ف��ما حركة التوحيد و�صالح.

 :  املتعلقة با�شغاال��ا الداخلية تر�و�ا وتنظيميا. ولذلك فإننا نجمل مقاصد �ذا ا��ال ��

والدعوي و�صال�� من خالل �ج��اد لمشروع ال��بوي ال�سديد الشر�� ل •

 .�� العلوم الشرعية اج��ادا وت��يال، و�حثا وتص�يفا، وتقر�با و�عر�فا

�سناد املعر�� للمشروع من خالل �بداع �� العلوم �جتماعية بمختلف  •

فروع�ا تجديدا آلليات �شتغال، وتحديدا ملراحل �نتقال، و�ش�يدا 

 ري والثقا�� وا��ضاري داخليا وخارجيا.ألرضيات التواصل الفك

حركيات فكر�ة وعلمية وثقافية ضرور�ة لل��وض إطالق  �� �س�ام •

لفضاءات النقاش ؛ بما يقتضيھ ذلك من إحداث ا��ضاري �� الوطن و�مة

انفتاح ع�� من ���يع لإلنتاج العل��، و من الفكري والتلقي املعر��، و 

 ،وإيديولوجيا ع�� أرضية التعاون ع�� ا����الفعاليات ا��تلفة تنظيميا 

  البحث عن الف�م �فضل ل��اضر والتفك�� �� املستقبل.من و 
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 …وأخيرا

فإن �ذا امليثاق ير��� املبادئ �ساسية وا��صائص املن��ية لعملنا، و�وجھ 

وتحر�اتنا. للمقاصد ال�� يجب أن تتجھ إل��ا نياتنا و�ممنا وج�ودنا، و�فتح آفاقا لتطلعاتنا 

و�بقى أن نم��� مستعين�ن با� �عا�� متو�ل�ن عليھ، نبذل طاقاتنا بإخالص وص��، 

 وسائلھ وسبلھ املناسبة. مقصدملتمس�ن ل�ل 

والسبل ال حصر ل�ا، وال حد لتغ���ا وتطور�ا. وامل�م أن �ستعمل  فالوسائل

الوسائل الفعالة واملشروعة و�سلك السبل الناجعة واملوافقة لدي�نا وملبادئنا. فنحن ال 

 ن��ر ع�� أنفسنا �� وسائل العمل وصيغھ وأساليبھ.

 .لو�جن�نا مواطن الز�غ والزل ،و�سدد خطانا ،وهللا �عا�� �سأل أن يث�تنا

)نا مئْ لَنيهةً ومحر نكن لَّدا منا آتنبداًاَ رشا ررِن10الك�ف ( )م(. 

 .)199البقرة ( )ربنا آتنا في الدنيا حسنةً وفي اآلخرة حسنةً وقنا عذَاب النارِ(

  وا��مد � الذي بنعمتھ تتم الصا��ات.
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