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هو نزعة فطرية فطر هللا الناس عليها، وطبع في النفس إلانسانية منذ وجودها، ومنذ خلق آدم  التدينأن  ال شك    

  :   وهو وسيلة إقامة الدين وعدم الافتراق عليه مصداقا لقول هللا. عليه السالم إلى قيام الساعة

                 

                 

    
1
. 

وإن إقامة هذا الدين وتمثله التمثل الصحيح هو كسب إنساني واجتهاد بشري في صياغة التصرفات الفردية     

أن التدين الصحيح له أثره على الفرد واملجتمع وألامة من حيث  كما .والاجتماعية والكونية، وتقويم الحياة بنهج الدين

 . جبريل عليه السالمفي حديث  بأركانه العلمية والعملية والسلوكية التي أجملها الرسول  الالتزام

وفي  ،و حديث عن اجتهاد في املمارسة وفي التمثلفي التدين ه املغربيالنموذج  الحديث عن تأسيسا على هذا فإن      

من في سياقه التاريخي أصيل بنائي عن نموذج كما أنه حديث ... السلوكوفي العمل  ،التعبد وأداء النسك والشعائر

من  م4002، وبعد إعادة الهيكلة في العام  إعادة وتجديد الخطاب الدينيحركي تطبيقي في سياق  نموذجوعن  ، جهة

 .جهة أخرى 

 :ثالثة مداخلمن خالل  سيكون " النموذج املغربي في التدين وأثره في وحدة ألامة" تحرير الكالم في موضوعإن و     

 .وظيفة الدين في املجتمع:ألاول دخل امل       

 .والخصائص ألاسس: النموذج املغربي في التدين: الثانيدخل امل          

 وآلالياتالسياقات : النموذج املغربي في التدين: املدخل الثالث        
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 وظيفة الخدين يف اجملتمع :األول خدل امل 

، وفي  حفظ في تنظيم سلوك ألافراد والجماعاتمن أقوى النظم الاجتماعية الفاعلة  يعتبرالدين  أن يخفىال      

العنصر الفاعل بين عناصر الحضارة ألاخرى في أدائها ملهامها ضمن النسيج  ، وهواملجتمع وضمان استقراره

 هتعداد فياملاوردي  وعلى حد قول إلامام، وأبرز قواعد الضبط الاجتماعي والاستقرار املجتمعي؛ العامالاجتماعي 

اعلم أن ما به تصلح الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة، وأمورها ملتئمة، ستة :"قواعد الضامنة للضبط الاجتماعيلل

 .ل شامل وأمن عام وخصب دائم وأمل فسيحوسلطان قاهر وعد دين متبع: أشياء هي قواعدها، وإن تفرعت، وهي

فألنه يصرف النفوس عن شهواتها، ويعطف القلوب عن إرادتها، حتى يصير  الدين املتبعفهي : فأما القاعدة ألاولى

وهذه ألامور ال يوصل بغير الدين . قاهرا للسرائر، زاجرا للضمائر، رقيبا على النفوس في خلواتها، نصوحا لها في ملماتها

فكأن الدين أقوى قاعدة في صالح الدنيا واستقامتها، وأجدى ألامور نفعا في انتظامها . ، وال يصلح الناس إال عليهاإليها

  1"...وسالمتها

ألاديان بدءا سائر الشك أن  و، هو الذي يضمن لإلنسان العيش في حالة توازن تام مع الطبيعة البشريةإذن فالدين    

تكلفت بتغيير ألاحوال وألاوضاع على مستوى الفرد أو الجماعة وإحداث قد باليهودية والنصرانية ثم الدين إلاسالمي 

وكما  ؛ ...تغيير في مسار البشرية وتوازنات على مختلف الجهات مع مراعاة مصلحة الفرد والجماعة واملجتمع وألامة

ن الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية التي كانت لها أ:" العالمة عالم الاجتماع ابن خلدون قال 

و السبب في ذلك أن الصبغة الدينية تذهب بالتنافس و التحاسد الذي في أهل العصبية و تفرد الوجهة  من عددها

هم ش يء ألن الوجهة واحدة و املطلوب متساو عندهم و هم إلى الحق فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف ل

مستميتون عليه و أهل الدولة التي هم طالبوها إن كانوا أضعافهم فأغراضهم متباينة بالباطل و تخاذلهم لتقية املوت 

 .2.." .حاصل فال يقاومونهم و إن كانوا أكثر منهم بل يغلبون عليهم و يعاجلهم الفناء بما فيهم من الترف و الذل

وهو املؤسس لعلم الاجتماع على أسس حديثة، واملنظر لالجتماع البشري، واملقنن للعمران  -مثال  ابن خلدون إن     

أكد على الدور الهام للدين في تقوية الروابط الاجتماعية وحالة ضرورية إلقامة عصبية وهذه قد  -ونظرية العصبية

لذلك إذا ضعف الوازع الديني ضعفت العالقات الاجتماعية، وضعفت  ،ضرورية إلقامة دولة وإقامة حضارةبدورها 

 ..العصبية، ومن ثم الدولة وانهارت الحضارة

على نهجه ف علماء الاجتماع في الغرب والشرق،مرجعا لعدد من يعد  خلدون رحمه هللا ابنأن معلوم و وكما ه   

نجد مثال فأخذ عدد كثير منهم؛ املنظور الوظيفي للدين في نظريته بو  ؛الغربيينعلماء الاجتماع عدد من سار ومنهجه 

  Les Formes élémentaires"ألاشكال ألاولية للحياة الدينية" :عالم الاجتماع الفرنس ي إيميل دوركهايم في كتابهأن 
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1
de la vie religieuse  يتفق مع ابن خلدون في بعض آلاراء وألافكار التي ذكرها على أنها وظائف ضرورية وهامة يمكن

 ،أكد على دور الدين في تنظيم العالقات الاجتماعيةكما ، قوي ومتماسكتمع بشري للدين أن يؤديها لفائدة قيام مج

 ...، والبناء الحضاري ملحافظة على ألامن الاجتماعي وا

في سياق وذلك  -املسلمين وغيرهم-عند علماء الاجتماع إلاشارة إلى هذا املنظور الوظيفي للدين  أحببت استهالالوقد    

التطبيقي لتعاليم  ألحكام الدين العملية والعلمية والسلوكية، وأنه ذلك السلوك التدين باعتباره تنزيال عن الحديث

  .سلوك الشخص املتدين بهذا الدين بالنظر إلى تلكم التعاليم واملبادئ وألاحكامهو موضوعه أن ، و الدين وأحكامه

سامية تنطوي عليها أحكام قيم معاني عظيمة و يمثل ، ثانيا باعتبارها مقصدا من مقاصد الشرعوعن الوحدة 

مصلحة جامعة ملصالح عظمى فهي حفظ و  ...لتآزر والرحمة ونبذ الفرقةالتعاون واالتضامن والتسامح و ك  ؛الشريعة

  .لألمة ولدينها من الفرقة والانقسام، وهي عصمة للدماء وألاعراض وحفظ املقومات الروحية واملادية

 

 واخلصائص األسس: النموذج املغربي يف التخدين: املخدل  الثاني 
الاعتقادية فهمهم له وألركانه  يث عن ممارسة املغاربة للدين وفقإن الحديث عن النموذج املغربي للتدين هو حد     

ري، والعمل على مذهب إلامام بي الحسن ألاشعاجتهادهم  في الاعتقاد على مذهب أسبيل  وعن ،العملية والسلوكيةو 

 .إمارة مومنين داعمة وجامعةفي ظل و، ، والسلوك على مذهب الجنيدفي العبادة واملعاملة والفروع الفقهية  مالك

   :قول هللا تعالى كما وردت في القرآن الكريم في  ة ووحدتها،ألاممفهوم مع ال تتنافى  وهذه ألاركان بطبعية الحال   

        
2
  :       وقوله،  

   
3
متحدة في العقائد وأصول الشرائع، أو جماعتكم جماعة : ملتكم ملة واحدة، أي"أي  ؛  

ملتكم ملة أي  :"في التسهيلابن جزي  وقال .4قاله الكفوي ." متفقة على إلايمان والتوحيد في العبادة :واحدة، أي

أي إنما بعث ألانبياء املذكورون بما أمرتم به من : سيدنا دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص، وهو خطاب للناس كافة، أو للمعاصرين لواحدة

وألامة هنا الدين، وهو ما اتفقت عليه الرسل من التوحيد  ...الدين، ألن جميع ألانبياء متفقون في أصول العقائد

 5"....وغيره

 لىوع ،وقواعده الكلية ومقاصده العامةأصول الدين  الجماعة املتفقة فيب تتحققوحدة ألامة إن ف وبناء على هذا   

وهي وحدة العقيدة ووحدة الشريعة  ؛جليةو  ظاهرةالاختالف في الفروع القائمة على الحجج والبرهان وفق أسس 

 . ووحدة القيم السلوكية
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  .الكتاب نشره املركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، بترجمة رندة بعث - 
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، وذلك باعتماد املذهب املرجعية اختيارته على هذه ألاسس أسسقد النموذج املغربي في التدين  غير خاف أنو  

  .ب الجنيد في ألاخالق والسلوكي في الفقه، ومذهكألاشعري في العقيدة، واملذهب املال

 المذهب العقدي وحدة : األساس األول 

ألنهم  ؛ألاشعرية مذهبا عقديا لعقيدةا همألنفسفاتخذوا  ألهمية وحدة املذهب العقديعلماء املغرب  لقد تنبه  

ومقاصدها، فاختاروها وانتصروا لها، -السنية الجماعية-العقيدة  هذه وخصائص قديما وحديثا مميزاتقد عرفوا 

 :تقوم أساسا على أنالتي عقيدة الفهي 

 . أن كلمة التوحيد هي ألاصل في العقيدة ألاشعرية، وأن إلايمان هو التصديق باهلل  - أ

يقول أبو الحسن ألاشعري في إلاجماع السادس وكما أن مرتكب الكبيرة يظل مؤمنا، ولكن يعاقب في آلاخرة،  - ب

إلى إلايمان به ال يخرجه  وأجمعوا على أن املؤمن باهلل وسائر ما ادعاه النبي  :"والثالثون في رسالته إلى أهل الثغر

عنه ش يء من املعاص ي، وال يحبط إيمانه إال الكفر، وأن العصاة من أهل القبلة مأمورون بسائر الشرائع غير خارجين 

أبا :" ذكر ابن عساكر أنفقد  ويذكر أنه مات على عقيدة عدم تكفير أهل من أهل القبلة،. 1"عن إلايمان بمعاصيهم

ملا قرب حضور أجل أبي الحسن ألاشعري رحمة هللا في داري ببغداد دعاني فأتيته : علي زاهر بن أحمد السرخس ي يقول 

فقال أشهد على أني ال أكفر أحدا من أهل هذه القبلة ألن الكل يشيرون إلى معبود واحد وإنما هذا كله اختالف 

 ...2"العبارات

 :منهاخصائص بتميز تالعقيدة التي وكذلك هي 

قولنا الذي نقول به وديانتنا :" احترام النصوص واعتبارها املصدر الرئيس للعقيدة، يقول أبو الحسن ألاشعري -

 .3"، وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديثوبسنة نبينا  التي ندين بها التمسك بكتاب ربنا 

عما ال يليق  النصوص على ظاهرها مبدئيا، وعدم اللجوء إلى التأويل إال إذا أوجبته ضرورة تنزيه الخالق  حمل-

 .به من الصفات

تأييد معاني العقيدة التي وردت بها النصوص الشرعية بالبرهان العقلي الذي يوظف كل ما يمكن أن ينصر -

 .طق والفلسفة وثقافة العصر عموماالعقيدة السنية كاملعطيات الكونية والطبيعية واملن

وقام بذلك الشيخ أبو الحسن :" ... قال عبد الرحمن بن خلدون كما القيام على منهج الوسطية والاعتدال؛ -

ر الّتنزيه على ما قصره عليه ة وقصبيه وأثبت الصفات املعنويتشرق ونفى اللمين فتوسط بين الطإمام املتك ألاشعري 

فس مع والبصر والكالم القائم بالنفات ألاربع املعنوية والست الصصة لعمومه فأثبة املخصله ألادل وشهدت. لفالس
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مّهدوه لهذه البدع من القول بالصالح وألاصلح م معهم فيما لعلى املبتدعة في ذلك كله وتك ورد. بطريق الّنقل والعقل

واب والعقابقبيح وكّمل العقائد في البعثة وأحوال املعاوالتحسين والت
ّ
  1..."د والجنة والّنار والث

 الفقهي المذهبوحدة  :األساس الثاني 

علماء املغرب للمذهب املالكي مذهبا فقهيا ومذهبا موحدا بعد ما عرفه من صراعات مذهبية  اختيار ال شك أن     

، إلامام مالك هو عالم املدينة أنعلى عوامل عدة منها ونزاعات فكرية، وطوائف وفرق، وفتن ومحن، هو اختيار انبنى 

واملتعمد ، والعرف، وبين الوسطية والاعتدال طبيعة املذهب القائم على املزاوجة بين النص والرأي وبين العادة منهاو 

  ...جعلته مذهبا منضبطا متزناقواعد وضوابط  على

هو جزء من صيانة ألامن العام، وحفظ الوحدة عن طريق حماية  الالتزام باملذهب املالكي في التعبد والعمل، وإن     

يصبح هذا الخالف خالفا قائما على التعصب  خاصة عندما والفروع العقول من حيرة الخالف والاختالف في الجزئيات

بسيط الخالف الينقل الخالف من دائرة  والتقليد واتباع الهوى، وليس خالفا قائما على الحجة والبرهان،أو عندما

وقد تعرض ملسألة الاختالف هذه  .ذهبرفض املنزاع و الإلى  املنهي عنه واملفض ي خطيرالخالف دائرة الإلى املحمود 

           :قول هللا تعالىإلامام القرطبي في تفسير 

          ... 
2

وليس فيه :"...، فقال  

فإن ذلك ليس اختالفا إذ الاختالف ما يتعذر معه الائتالف والجمع، وأما حكم  دليل على تحريم الاختالف في الفروع،

الصحابة يختلفون في  ائض ودقائق معاني الشرع، وما زالمسائل الاجتهاد فإن الاختالف فيها بسبب استخراج الفر 

 .3.."أحكام الحوادث، وهم مع ذلك متآلفون 

 وحدة القيم السلوكية: األساس الثالث 

ملا وذلك التصوف السني، في البغدادي إلامام الجنيد  وهو مذهب، معتدال ااختار املغاربة في سلوكهم مذهب لقد    

 :من مميزات وما يختص به من خصائص أهمهايتميز به 

علمنا هذا مقيد بالكتاب :"رحمه هللا نفسه الجنيد ؛ بدليل قول تصوف مبني على أساس القرآن والسنة هنأ - أ

، واتبع سنته، ولزم طريقته، الطرق كلها مسدودة على الخلق، إال من اقتفى أثر الرسول :" كذلك قولهو  ،4"والسنة

 .5"فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه
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فتح كل باب، وكل علم نفيس بذل :" سلوك طريق املجاهدة وعدم ترك العمل؛ يقول إلامام الجنيد أنه - ب

ا التصوف عن القال والقيل، ولكن عن الجوع وترك الدنيا وقطع املألوفات ما أخذن:" ، ويقول رحمه هللا1"املجهود

 2..."واملستحسنات

يم هي قيم أساسية في ق، وهذه ال...والتضامن على القيم العليا، قيم السلم والتسامح والسالم قائم تصوف أنه - ت

 ،الخروج عن كل خلق دني" هو :الجنيدقال إلامام التصوف ف، ووحدة إلانسانية جمعاء وحدة ألامة ؛تحقيق الوحدة

 .3" والدخول في كل خلق سني

تصفية القلب عن موافقة البرية ومفارقة ألاخالق هو  ":كما قال إلامام الجنيدجامعة و  فالتصوف في كلمة  

والتعلق بالعلوم  ،ومنازلة الصفات الروحانية ة،ومجانبة الدواعي النفساني ،وإخماد الصفات البشرية ،الطبيعية

في  والوفاء هلل على الحقيقة واتباع الرسول  ،والنصح لجميع ألامة ،الحقيقية واستعمال ما هو أولى على ألابدية

 .4" .الشريعة
قدمه من تربية على القيم بما توإن القيم الروحية في التجربة الصوفية تشكل دعامة أساسية وضرورية للوحدة    

محوري في تقريب التصوف له دور  لذلك فإن . والاجتماع على طريقة واحدة وسلوك واحد إلاسالمية العليا،

نساني مكارم التواد والتراحم واملحبة والتآلف وحسن التعايش وهذه يغرس في املجتمع إلا من حيث إنهإلانسان، 

 .والبناء الحضاري م مقومات ألامن الاجتماعي ، وهذه أهسكينة والاستقرار والسلم والسالمالقيم تأتي بال

 السياقات واآلليات :النموذج املغربي يف التخدين: املخدل  الثالث 

 النموذج املغربي يف التخدين يف السياق التارخيي: أوال 

وفي املجتمعي  اختيارات أسهمت في البناء من انطلق قدتأسيسا على ما سبق فال شك أن النموذج املغربي في التدين      

بعدها التاريخي  ت فيوبفضل هذه الاختيارا، عن التقليد في أساساتها وفي تنزيلها وفي العمل بها ابعيدألامة وحدة 

إثر ظهور صراعات مذهبية ، نتيجة ما كان سائدا من الارتباكالخلل والتشويش و التأسيس ي تجاوز املغاربة البنائي و 

، وكذا ...ومذهب التشيع وإلارجاء والاعتزالاملذهب الصفري واملذهب إلاباض ي الخارجيان مثل  مختلفة مذاهب 

مذهب إلامام مالك  يارباخت، وذلك ...الحنفية وفقه إلامام ألاوزاعي وفقه الشيعةمن قبيل فقه  انتشار مذاهب فقهية

وهو أعلم أهل زمانه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة  املدينة،هو عالم   الكم، و (وحدة الشريعة) مذهبا فقهيا
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...واملعاني ومعرفة إلاجماع والاختالف والقياس وفهم ألالفاظ
عليه  الرسول وهو في الغالب من تحقق فيه قول ، 1

 أعلم من عالم املدينة« :الصالة والسالم
ً
»يوشك أن يضرب الناس أكباد إلابل في طلب العلم فال يجدون أحدا

2. 

من أئمة  "هو إمام أبو الحسن ف، (وحدة العقيدة ) ألاشعري توجها عقديا أبي الحسن مذهب كذلك اختيار و 

أصحاب الحديث ومذهبه مذهب أصحاب الحديث تكلم في أصول الديانات على طريقة أهل السنة ورد على املخالفين 

من امللة سيفا مسلوال ومن  من أهل الزيغ والبدعة وكان من املعتزلة والروافض واملبتدعين من أهل القبلة والخارجين

.."طعن فيه أو قدح أو لعنه أو سبه فقد بسط لسان السوء في جميع أهل السنة
 :توسط بين املذاهبوهو من  ، 3

مين فتوسط بين الطإمام املتك وقام بذلك الشيخ أبو الحسن ألاشعري "
ّ
..."رق ل

4
.. 

 على مذهب واحد، وعقيدة واحدة ألامة يجمع ألاركانفريدا للتدين؛ متكامل  أنموذجاشكلت رات وهذه الاختيا    

 . هذا هو أساس وحدة هذه ألامة واستقرارهاو  .سني واحد وإمارة موحدة جامعةسلوكي ذهب وم

 النموذج املغربي يف التخدين يف سياق جتخديخد اخلطاب الخديين: ثانيا،  

الحركي والعملي فهوم يقتض ي أوال استحضار املالنموذج املغربي في سياق تجديد الخطابي الديني، عن  إن الحديث   

  .، ثم ثانيا املؤسسات الفاعلة وآلاليات املتاحةلتدينل

انطالقا من فهم وذلك  بمنهاجه القويم سلوكموتنوير  ،بسط الدين على واقع الناسل برمجةو تخطيط هو  فالتدين   

لثقافة حملة واستحضارا لنوعية الخطاب  جيد الدين وتمثل حقائقه وتنزيله التنزيل ألامثل، في ظل إدراكهذا 

ألاركان منظومة متكاملة  وتبعا لذلك فإن تدين املغاربة والتدين املغربي هو...خاطبلذهنية وفكر املالخطاب و 

، وذلك بغية العملي التطبيقيالفضاء  إلى النظري حيزه من  هذا النموذجب وانتقلت ارتقت، منظومة والوسائل وآلاليات

التحصين للنظام العام، والتطوير املستمر للوظائف الدينية للمساجد، ": واملتمثلة أساسا فيتحقيق ألاهداف العامة 
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وضمان الوظائف التي يقتضيها القيام باألركان وجعل الدين في خدمة القيم النبيلة التي توافق على اختيارات 

 .1".اململكة

في تكوين الشخصية املغربية انطالقا من الثوابت املجمع أسهم ويسهم قد الشك أن الاشتغال في ظل هذه املنظومة و    

 املؤسسة العلمية، وذلك تحت إشرافكما أن تنزيلها وإعمال أركانها وتفعيل مضامينها على أرض الواقع عليها، 

 : نذكر منها. ات والبرامجوجملة من آلالي وبواسطة عدد مهم من الفاعلين واملتدخيلن،

 ، الخدييناإلرشاد آلية   -1
 :مجموعة من البرامج وآلاليات بواسطة، مهوتوجيه ؛ إرشاد الخلق إلى الحقوذلك عن طريق تنظيم مهمة إلارشاد      

 :املرشخدين واملرشخدات األئمةتكوين برنامج  -أ 

م لإلسهام في تدبير ، وإعدادهيهدف إلى تكوين ألائمة املرشدين واملرشدات تكوينا علميا متنوعابرنامج  وهو   

املهام وهذه . الشأن الديني محليا، من خالل جملة من املهام الدينية والتعليمية والاجتماعية والتفصيلية

إيصال املعرفة و  ،الدينية والوطنية تالثوابرتكاز على الا النهوض برسالة املسجد في تهدف في أصلها إلى  املتنوعة

 . ألامة ضد التيارات املعاصرةتحصين ألاسرة و  ، والعمل علىالدينية إلى مختلف شرائح املجتمع

 ،ميثاق العلماءبرنامج  -ب 

عن طريق توعية  من خالل تفعيل دور إلامام في امليدان،هدف إلى ضمان ألامن الروحي لألمة يبرنامج ديني  وهو   

وذلك ، ر والنو  جعل املساجد منبعا للخير ألائمة باإلطار الشرعي لعملهم وتمكينهم من تحمل مسؤوليتهم في

  . جماعته ومحيطهباعتبار الوظيفة الاجتماعية لإلمام وانخراطه إلايجابي في قضايا 

الرسالة امللكية املوجهة إلى املجلس العلمي ألاعلى ووزارة في مولوي  رأمإثر  برنامج ميثاق العلماء تنزيل وقد جاء    

ألاوقاف والشؤون إلاسالمية الداعية إلى تفعيل مشروع خطة ميثاق العلماء وتأهيل ألائمة والخطباء والوعاظ 

تحصين ألامة املغربية من التنصير والتطرف والتشدد، ومن املظاهر الفكرية و  ،حماية املساجد من أي استغاللل

وهذا ما نص عليه أمير املومنين دمحم السادس نصره هللا في  .الثقافية التي تنافي الخصوصية الدينية املغربيةو 

 42يوم  بتطوان في ألقاه خالل ترؤس جاللته للدورة العادية للمجلس العلمي ألاعلىالذي الخطاب امللكي السامي 

مرحلة جديدة من اإلصالح الديني بإطالق خطة رائدة، هذا الصدد، قررنا تدشين في "... :م، حيث قال4009شتنبر 

ألمانة اإلرشاد والتفقيه في  ، باعتبارها برنامجا نموذجيا للتوعية والتنوير، يقوم على حسن أدائكم"ميثاق العلماء" هي 

فضال عن االنتشار في البوادي  الدين عن قرب، وهو ما يقتضي من العلماء االنكباب على تأهيل أئمة المساجد،

" ميثاق العلماء"ولهذه الغاية، ندعو لتفعيل خطة  . والمدن، لتوعية عامة الناس وتوجيههم ومحاربة وتفنيد أضاليل التطرف

وفق برنامج محدد، يشرف عليه المجلس العلمي األعلى، بتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، داعين الحكومة 

                                                           
من العرض الذي قدمه السيد وزير ألاوقاف والشؤون إلاسالمية أحمد التوفيق أمام أنظار أمير املومنين نصره هللا أثناء ترؤسه  - 1

 .م4012يونيو  11التأطير الديني، الرباط ، الجمعة " خطة دعم"مراسيم تقديم 



برنامج يقوم على التعبئة الجماعية والخطاب الديني المستنير المناسب لمدارك . بكل الوسائل الالزمة إلنجازهإلمدادها 

 .المخاطبين وواقعهم المعيش

وإننا لعازمون على المضي قدما، لالرتقاء بالشأن الديني للمملكة، إلى ما تتطلعون إليه، وكافة رعايانا األوفياء، من 

اره في صلب اإلصالحات الوطنية الحيوية التي نقودها، وفي مقدمتها، توفير األمن الروحي تأهيل وتجديد، باعتب

والحفاظ على الهوية الدينية اإلسالمية المغربية، المتميزة بلزوم السنة والجماعة والوسطية واالعتدال واالنفتاح والدعوة 

طموحنا الجماعي أن نجعل من  .حةئ اإلسالم السمإلى سبيل اهلل، بالحكمة والموعظة الحسنة وما يرتبط بها من مباد

أفمن يعلم أنما  ": ، يقودها العلماء، مصداقا لقوله تعالىشاهدا على التميز المغربي في صحوة دينية متنورة" ميثاق العلماء"

". ميثاقأنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولوا األلباب، الذين يوفون بعهد اهلل وال ينقضون ال

 .1".صدق اهلل العظيم

 :اخلطبة املنربية -ج 

لتوحيد الصفوف، وبناء املجتمع  ، وآداةوسيلة إعالمية وتربوية وإرشادية وإصالحيةمنابر املساجد تعتبر     

توجيه ، وفي ، والعمل على تنظيم الحياة الاجتماعيةى أساس التناصر والتناصح والتآخيآلامن واملطمئن القائم عل

  ...العام وتوحيد الصفوفالرأي 

هم املنبرية، عداد بناء ومحكم لخطبوتوجيه الخطباء إلى إ -شكال ومضمونا-شك أن العناية بالخطبة املنبرية وال    

وتعليمهم حقائق  الناس تفقيه :وهيحقيق جملة من الغايات النبيلة عمل يهدف إلى تهو علما ومنهجا وأداء، 

سنة الرسول عليه الصالة والسالم، مع العناية بسالمة العقيدة من الخالفات، إلاسالم انطالقا من كتاب هللا و 

، تقديم املعاني إلايجابية و تجنب القضايا الخالفية مذهبية كانت أو غيرهاو  ،العبادة من املبتدعاتوسالمة 

ألاساسية واملبادئ تثبيت املبادئ الانحراف والتحريف، و ومن الق وآلاداب من الغلو والتفريط وحماية ألاخ

العمل على إشاعة روح الاعتدال والوسطية و  ،تمثلة أساسا في الوحدة وألاخوةالاجتماعية الكبرى وامل

 ...واملوضوعية

ال بو  يسهمون  - من منابر الجمعة في بلدنا وعبر أزيد من عشرين ألف منبر أسبوعي - فالخطباءبناء على هذا و     

وتوجيه ألاسر إلى إعداد الجيل الصالح  ،التواصل والاندماج والتعايش بلإلى ستوعية الناس وإرشادهم في  شك

 ...القادر على الاندماج إلايجابي في املجتمع وتعزيز قيم املواطنة

 ،اإلفتاءآلية  -2

هو  حفظه هللا كهيئة وحيدة إلنتاج الفتوى واقتراحها على أمير املومنين ،علمية مكلفة باإلفتاءإحداث هيئة إن       

وصيانة "...  :حيث قالوهو ما أكده أمير املومنين حفظه هللا  ،وترسيخ الوحدة ،مدخل مهم من مداخل تحصين ألامة

األعلى للحقل الديني من التطاول عليه من بعض الخوارج عن اإلطار المؤسسي الشرعي فقد أسندنا إلى المجلس العلمي 
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ين ورئيسا لهذا المجلس فيما يتعلق بالنوازل الدينية سدا للذرائع وقطعا لدابر اقتراح الفتوى على جاللتنا بصفتنا أميرا للمؤمن

، مؤكدين ان توسيعنا وتجديدنا للمجالس العلمية ال يعادله إال حرصنا على أال تكون جزرا مهجورة من لدن الفتنة والبلبلة

 1 .العلماء غير األعضاء بها بل نريدها ملتقى لكل العلماء المتنورين

 من التي تنظر في القضايا الكبرى ذات البعد الوطني والبعد الاستراتيجيهي الهيئة و الهيئة هذه  وكما ال يخفى أن    

فكار الضالة وحدة املذهب من خالل ضبط الفتوى والتصدي لأل على شأنها الحفاظ على املرجعية ألاصيلة و 

وذلك . تشتيت ألامة وتخريب وحدتهاالتي قد تسهم بشكل أو بآخر في الفوض ى في إلافتاء ظاهرة والحد من  ،واملتطاولة

على الكتاب والسنة ثم ما جرى به العمل عمل أهل القائمة على أساس مقومات الاجتهاد  مما تعتمده منانطالقا 

ألاحكام،  لتكاليف و، وما جرى به العمل في املذهب املالكي، ومقاصد الشريعة الكبرى التي من أجلها شرعت ااملدينة

 ...الفقهية واملصالح املرسلةوالقواعد ( علماء املذهب)وأقوال العلماءئع وسد الذرا

  ،احلماية والتحصني -3

املغربي في الديني أن نستحضر النموذج  املغربيةمقومات الوحدة ال يفوتنا ونحن بصدد تحرير الكالم عن          

نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني والدولي، وذلك  هذا النموذج الذي بات التطرف الديني،و الغلو  ةمحارب

والبعد البعد ألامني والبعد القضائي والبعد التربوي  :منها متعددةو  العتماده على مقاربة تشاركية ذات أبعاد مختلفة

 ....والبعد الدينيالاجتماعي 

،  يةنصوص القرآن الكريم والسنة النبو تطبيق ب وذلك هو املكون ألاساس ي في هذا الباب؛ الديني املقوموالشك أن     

بعيدا عن الغلو والتقصير وحمل الكالم على ما ال يحتمله؛ فالفهم والبصيرة من مقاصد الدين  لهاالفهم الصحيح و 

صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم هللا التي أنعم بها على عبده، بل » : وهو نعمة كما يقول ابن القيم وكلياته،

ما أعطي عبد بعد إلاسالم أفضل وال أجل منهما، بل هما ساقا إلاسالم وقيامه عليها وبهما يأمن العبد طريق املغضوب 

 ، والفهم الصحيح والتطبيق ألامثل...2«....مالضالين الذين فسدت فهومه عليهم الذين فسد قصدهم وطريق

البالد والعباد من كل املخاطر آلانية واملحتملة، ومن  حمايةل هو املدخل ألاساسللنصوص الشرعية بعيدا عن الغلو 

الجاهلين والتي طمست  ألافكار الخاطئة واملفاهيم املغرضة الناتجة عن تحريف الغالين وانتحال املبطلين وتأولين

 . املعالم الصحيحة للتدين

من  تلكم ألاركان به تتسمملا  له أثره في الحماية والتحصين، املتنوعةالتدين وفق هذه املنظومة  أن وغير خاف   

ال يكون "تصوف سني:ثالثاو ، أشعرية في عقيدة ال تكفر أحدا ثانياو  ،وسطية واعتدال في املذهب: أوال :وهي خصائص

وال يحب وكالسحاب يظل كل ش يء، وكاملطر يسقي ما  والفاجر، العارف فيه عارفا حتى يكون كاألرض يطؤها البر

 . أو كما قال إلامام الجنيد رحمه هللا تعالى  3 "يحب
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الوحدة والوقوف الذي ما فتيء يدعو إلى العمل على  ، حامي حمى امللة والديناملومنين ألميرحكيمة ال سياسةال: ورابعا

الخطاب امللكي السامي املوجه إلى ألامة بمناسبة كما جاء في ما من شأنه أن يشوش على الوحدة الوطنية، ضد كل

فهل هناك سبب يدفعنا للتخلي عن تقاليدنا  ":لعرش املجيد، حيث قال حفظه هللاالذكرى السادسة عشرة لعيد ا

تسمح  فال  . طبعا ال؟ قنا  قة لها بتربيتنا و أخال عال  و اتباع مذاهب أخرى العتدال االحضارية القائمة على التسامح و وقيمنا ال

تباع أي مذهب أو منهج قادم من الشرق أو  تقبل دعوة أحد ال  و ال. حد من الخارج أن يعطيك الدروس في دينك أل

وعليك أن ترفض كل . و المذاهب التابعة لها ،رغم احترامي لجميع الديانات السماوية، أو من الشمال أو الجنوب، الغرب

، ومعتزا بدينك، ثابتا على مبادئك، غيورا على وحدة مذهبك ومقدساتك، وأن تظل كما كنت دائما. دوافع التفرقة

 1"وبانتمائك لوطنك

 قب  اخلتم: 
ال  متنوعة وبآلياتفي إطار مؤسساتي هذه ألاركان  ظلالحركية وهذا التجديد والعمل في  يمكن القول إن هذهأخيرا    

مع الدين سواء في مجال الحياة الخاصة أو في مجال الحياة ألاسرية أو في  نوعا من التعاطي إلايجابيقد أفرز أنه شك 

 .مجال الحياة العامة

في تحقيق اعتدال في أسهمت  قدلشعائرهم املغاربة ممارسة  ميزتاملنظومة املتكاملة التي  فإن هذه وبإمعان النظر    

هو السبيل بطبيعة الحال الاعتدال  وهذاالتدين سواء على مستوى الفكر والعقيدة أو املذهب أو السلوك أو املنهج، 

كما التأطير على مذهب واحد جمع الناس وصان البالد من امللل والنحل . للحفاظ على التماسك والتالحم والوحدة 

ألامة املغربية نشر الخالف والنزاع الذي قد يؤدي الى الاضطراب وعدم توفر ألامن عن ومنع  والفتن الدينية،

دعامة أساسية لحماية ألاسرة وألامة  شكلتنمية الروح والتحلي بمكارم ألاخالق  علىالعمل كما أن و والاستقرار، 

تتعرض له أمام قد من كل ما  املغربية مما من شأنه أن يعرضها لالنحراف والاختالل، وللتفكك والانحالل، وصيانتها

فهذه هي القاعدة "...،التحديات املعاصرة على كافة املستويات، والارتقاء بها إلى مدارج الكمال إلانساني والنماء البشري 

الصلبة لكل بناء مجتمعي متماسك متضامن سليم، والمنطلق األساس لبناء كيان األمة اإلسالمية، كما أرادها اهلل تعالى أمة 

 ".ورضي لها اإلسالم دينا قيما، وهداية سرمدية وسطًا،
2
. 

 .ه واستقرارهبلدنا في وحدتيحفظ نسأل هللا أن يديم علينا نعمة ألامن وألامان، وأين         

              
3 
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