
حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

الرحيم الرحمن الله بسم
في الجدد الموريسكيون

تونس
العلمانية التفتيش محاكم مطارق بين

الجدد والمعتزلة المتشيعة وسندان
والمعتزلة الشيعة بين التونسية النهضة حركة

الماهر البناء دلك سنمار قصة سيرها في العرب تروي
يبن لم قصرا له يبني ان منه وطلب الملوك احد دعاه الدي
مننن البننناء فرغ والفخامة... فلما الروعة في قط مثله لحد

الملننك دعاه والجد، والكد التعب من زمن بعد القصر تشييد
وانحنناء ارجاء في الملك به سنمار, طاف قدم فلما ليجزيه،
المتقننن. وفنني بالعمننل واعجننابه انبهنناره يبنندي وهو القصر
ليلقى هناك من به القصر, والقى سطح الي به صعد الختام

غيره!!  لحد القصر ذلك مثل يبني ل حتفه, حتى

لمننن العننرب عننند المثننل مضننرب القصة تلك فصارت
وجننزاءه أمننره عاقبة كان ثم قوم، او امرؤ خدمة في تفانى

الجزاء... وجعلوه أسوأ جازوه أن مهمته... من فرغ ان بعد
يعتبر!!  لمن عبرة

مننن بشننيء اقننرأ وانننا المحزنننة، القصننة هننده ذكننرت
السنننة عنندو التونسنني المتشننيع تهجمننات السننتغراب،

الغنوشي!! راشد النهضة شيخ على البيت، وأهل والصحابة
الكلم!! ذلننك ُينننقال النهضننة اللننه!! ألشننيخ سننبحان قلننت

ُتنكال وراءه ومن يزال ول كان الذي التهجمات!! وهو تلك و
فنني والطائفية التشيع بذرة بذر في الرئيس العامل حركته،
التحتية!!  بنيتها وتأسيس تونس،

من كان الدي النهضة لشيخ التهجمات, تكال تلك أمثل
مجدد" بالخميني وتغنت هللت  التي"السنية" القيادات ابرز

مجلتننه الغنوشنني, فنني كتننب حننتى ،!! وثننورته"القننرن
تقصننير علننى متحسننرا الخمينيننة الثننورة  ابننان"المعرفننة"

للثننورة والنندعم الحفاوة في السلمية والمجلت الحركات
الطنننائفي للرث تجاوزهنننا عننندم عليهنننا ناعينننا الخمينينننة،

موقننف عنندا ما في أنه النحطاط!! مذكرا عصور ومواريث
كننانت الخرينن مواقنف فنان ذكرهنا، أخننرى ومجلنة مجلته

واللوعة!! – للسى  يا- متحفظة
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لننه البلد تشننهد لم عهدا وحركته الغنوشي افتتح وهكذا
الدولننة شننراذم منن جلديهننم على أجدادنا ثار أن مثيل, مند

وقهرهننم, فتنتهننم علننى وقضننوا الروافض، الشيعة العبيدية
ال المننر يسننتغرق السلم. ولم حضيرة الى الحكم وأعادوا

العسننف عهنود رغنم الروافنض الشيعة لن معدودات، أياما
المالكينة لفقهاء وخاصة السنة، أهل لعلماء والتقتيل والقهر
ال يفلحننوا لننم فانهم لهم، المتصدين طليعة في كانوا الذين

. المنتفعين من أغلبهم الناس من حفنة تشييع في

وفكرها:      الشيعية     للثورة     الدعاية

للثورة الدعاية من عهدا وحركته الغنوشي افتتح وهكدا
حنناولوا النندين المشننايخ دعننوات متجنناهل وفكرهننا الشيعية

وعقائنندهم تنناريخهم وكشننف الشننيعة، لنندعوة التصنندي
عمننر بننن القننادر عبد الزيتوني، الشيخ ومخططاتهم... مثل

دلننك عننن الكتابننة فنني يرغننب كننان الدي الله رحمه سلمة
سننلفي اللننه رحمه المجلة! وكان مدير كان أنه رغم فُمننع،

.  العقيدة

نتخنناطف الثمانينننات، فنني الشننباب معاشننر كنا وهكذا
. وهكذا والجامعات الثانويات في الشيعية والمجلت الكتب

ومطهنننري ومدرسننني وشنننريعتي الصننندر كتنننب التهمننننا
المغنننول نصنننير الصنننفار... وعظمننننا وحسنننن والخمينننني

ممسك وهو المغول مع بغداد دخل الذي ؛ الملحد الطوسي
لننم حيننن في  –ذلك نعلم نكن  ولم-هولكو!  حصان بخطام

السنننة ومنهج الغراء شريعتنا علوم من يذكر شيئا نعلم نكن
.  والجماعة

السننم ويدسننون هادئة نار على يطبخوننا الشيعة وكان
الصننلية، القوم كتب بأن زمن بعد ال أعلم العسل. ولم في

عمننر الفنناروق ومنهم عنهم الله رضي الصحابة أغلب تكفر
المجننوس، نننار ومطفئ كسرى عرش محطم الخطاب، بن

فنني المجوسنني لؤلننؤة أبننو ؛ لقنناتله مزارا اتخدوا أنهم حتى
شننجاع بابننا "عينند سننموه سنننويا، عينندا لننه واتخنندوا ايران،

- المننؤمنين أمهننات يكفننرون بننانهم علمننت النندين"!! ثننم
صننلى اللننه رسننول بيت من  وهن- خديجة السيدة باستثناء

صنننمي " دعنناء سننموه دعنناءا صنننفوا بننل وسلم، عليه الله
ولعننن تكفير الصبح! وكله قنوت في بقرائته ينصح قريش"،
حفصننة وابنتيهمننا وعمننر بكننر لبنني البنندان، منننه تقشننعر

تولهمننا مننن وكننل أجمعيننن عليهننم اللننه رضننوان وعائشننة
منه يستغيث عذابا عذبهما " اللهم قولهم وتبعهما!!... ومنه
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مننع وجنندته عننندما بنفسي، الدعاء قرأت "!! وقد النار أهل
قطننر فنني الفنننادق أحنند فنني معهننم سكنت عراقيين شيعة

عربي... 

كمننا القننرآن، بتحريف قولهم فهي العظمى الطامة أما
هننو  النندي]1["  " الكننافي كتننابه في الكليني ذلك على نص

نننص السنننة. وقنند أهننل عننند البخنناري صحيح بمثابة عندهم
 النندي"الخننوئي القاسم أبو" الراحل الشيعي المرجع آيتهم
اليهننا يرقننى ل متننواترة أحنناديثه أن على السيستاني، خلفه

:-الشك اليه يرقى ل  الذي- الكتاب هدا ابواب الشك. ومن

يكننن لم وما سيكون وما كان ما يعلمون الئمة أن باب
.يكون كان كيف كان لو

.يموتون واين يموتون متى يعلمون الئمة أن وباب

].2[.."  ورضاهم بإذنهم ال يموتون ل الئمة أن وباب

خرافننات فاقت التي الشيعة خرافات من ذلك غير الى
.  بابا وعلي البحري السندباد

اليرانيننة, زرافننات السننفارة علننى كننثيرا نننتردد وكنننا
السياسننية, والحصننول العننروض فنني ووحنندانا, للمشنناركة

مقننال تننداولنا أننا أذكر الفاخرة!! بل والمجلت الكتب على
سنننة الثانويننة فنني الخننوة بعننض  بيننن"الداخلي تثقيف" نلل

التجديدي" لحركتنا, كان الخط" نب يسمى ما  م, عن1982
خطنننا" الننى الجماعننات أقرب فان ايران في أنه ضمنه من

توحيدي  و"حركة"السلمي العمل "منظمة  هي"التجديدي
فبيضنني أو وفنننّرخي، فبيضنني فل، وإل زمانك صف"!! وهذا

الشننيعة عننند الحننديث كتننب أهننم الكننافي كتاب  من57ص.  في 1
أن عبنندالله... الننى أبنني على " دخلت قال بصير أبي " عن المامية

السننلم... عليهننا فاطمننة لمصننحف عننندنا " وان عبدالله أبو له قال
ثلث قرآنكننم مثننل فيننه " مصحف قال فاطمة؟ مصحف " وما قلت

واحد. حرف قرآنكم من فيه ما والله مرات،

مثل السند علوم يعرفوا لم المامية الشيعة أن لىا الشارة تجدر 2
ابننن السلم شيخ مناقشة بعد ال والتعديل الجرح وعلم الرجال علم

السنننة "منهنناج الضننخم كتننابه في هن728 هن/ 661 الله رحمه تيمية
المامية الشيعة والقدرية" لشيخ الرفض أهل كلم نقض في النبوية

منن تزينند أو  قرون7 حوالي بعد . أي الحلي المطهر ابن عصره في
وسلم!! عليه الله صلى الله رسول وفاة
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بهنندا السنننة أهننل الننى المنتسبين معشر دمنا وفّرخي... ما
.  والجهل والغفلة العقدي الفراغ

صسسائفة     فسسي     السسسلمية     الحركة     محنة
المستور:      وانكشاف      م87

منننذ يكتشننف بعضنننا بنندأ أن الننى هكننذا الحالننة وظلت
اليقظنننة لجنننان منننع المتشنننيعين  تعننناون1987 صنننائفة

حركتنا!!!  ضد السياسي والبوليس الدستورية

صننيف مظاهرات في الخوة يطارد بعضهم شوهد فقد
 النندي- الورديننة سكان من وهو- فوزي المتشيع  ومنهم87
لننواة النظام اكتشاف بعد فترة، بعد عليه قبض ان يلبث لم

تسنتهدف " كننانت اللننه حنزب" ننب يسنمى لمنا تابعنة خلينة
نفننس فنني والحركننة النظام لضرب المنية، الدوائر اختراق

كننان الدي ؛ المتشيع لعبيدي كريم قصة الوقت... ومعروفة
 التابعننة"الرشنناد فرقننة رئيننس" اشننراف تحننت يعمننل

أختننه علننى التجسننس فنني يجتهنند كننان النندي للداخليننة،
الكننبير القيننادي زوجهننا اختفنناء مكان معرفة قصد الفاضلة،

بورقيبة!!  نظام من بالعدام الحركة, المحكوم في

عداوتهم ويسمع يرى بالمتشيعة احتك ممن بعضنا وبدأ
نحبهننم الننذين نحننن ،السنة أهل على المحسوبين معشر لنا

السنة الى منا ينتسبون الذين لهم!! حتى وننشر ونناصرهم
ول منهجننا الكلمننة هننده لهننم تعننني ول وراثيا، اسميا انتسابا

للسننف, ومتفلسفتها النهضة مثقفي أغلب كبيرا, وهم شيئا
 بننل- والحقننوق والداب النسننانية العلننوم دارسنني وخاصة

- هننؤلء يقننودهم كننان النندين الشننريعة دارسنني أغلب حتى
السننلطات وتحريضننهم لنننا المنكننرة شتائمهم نسمع فصرنا

مصائبنا!!  من وتشفيهم علينا

ضنند الستئصننالية النظننام حملة أثناء  م،87 صائفة في
بننني  قرب- المعمورة بلدة في المتشيعة أحد الحركة, كان

يسننتفز حننتى المل علننى صننوته ويرفع المقهى  يدخل- خيار
كحلننة قهواجي, قهوة قهواجي, يا قائل: "يا ويهينهم، الخوة
قلننب مثننل سننوداء قهننوة أعطننني ؛خننوانجي"!! أي قلننب

.  الخونجي

أهننم مننن كانت قابس, وقد ولية في الحال هو وكذلك
أتبنناع انتشنر حينث شننيخها، رأس ومسنقط النهضنة معاقل

- يكننن لننم سننابق، نهضننوي قيننادي  وهننو"بعننداش مبننارك"
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أهننل منهننج عننن يننذكر شيئا يعرف-  النهضة قيادات كأغلب
الن هننو بها. وها اتهم أخلقية سقطة بعد تشيع السنة... ثم

أهننل شباب بين التشيع ينشر وعرضا طول البلد في يجوب
ايننران لننه شفعت أن بعد عنها، شيئا يعرفون ل الذين السنة

المقابلننة هننده عننن يتحنندث وهننو-  فقننابله ،"علنني بن" عند
يعيشنون وهنم المتشنيعة بينن يتنداول شنريط فني بنفسنه

مقلنندي وأنهننم منهجهننم لننه  وشننرح- الننذهبي عهنندهم
حننتى بننالثورات ول الفقيننه بوليننة يؤمنننون السيسننتاني, ل

السنننة... أهننل مننع فقننط مشكلتهم وانما ،"المهدي ظهور"
بيننن والتنقننل الحركة بحرية له وسمح سفره جواز له فأعيد
الشننبكات يننديرون ممننن وغيننره هننو . وهننا وتننونس ايننران

"النندعوة حزب" مثل تونس، في الخرى المختلفة الشيعية
مدرسنني  أتبنناع- "الرسالي التيار" و"السيستاني جماعة"و

اللهننوت لدراسننة المتتابعننة الشننباب وفننود يرسننلون-... 
قننم  في"الحجتية" الحوزة مثل وسوريا، ايران في الشيعي

همننا فيهننا عربيننتين مجموعتين وأكبر بالعرب، خاصة وهي ؛
مليننونير مموليهننا، والتونسية!! وأكبر السورية المجموعتين

ّون حيث ايران، في تشيع تونسي دار ولننه الضخمة، ثروته ك
هدفه أن السلمي" يقول الفكر "دار باسم هولندا في نشر

الكتننب لن العربنني، المغننرب أسننواق اخننتراق هننو منهننا
لحنند لسننانه بعظمننة صننرح هكنندا ؛الشننبهات تننثير اليرانية
استقطابه.  يحاول وهو الخوة

صنناروا الننذين الخننرون المتشننيعون اللعبننة دخننل وقد
تغننض حتى السيستاني مقلدي من انهم للسلطات يزعمون
النائمة, الخليا فيه يزرعون الدي الوقت في عنهم، الطرف
تسننربوا وكيننف وتنناريخهم والحشاشننين العبيننديين وقصننة

التاريخ.  درس لمن معروفة تمكنوا، حتى وتمسكنوا

الفتنننة بننذرة بننذر فنني الكننبر الدور للنهضة كان وهكدا
والسماد.  بالسقاية ورعايتها البلد في الطائفية

والمقيننت السننود الشننيعي العداء انكشاف رغم ولكن
بننل ،السنننة أهننل على محسوب هو من وكل النهضة لحركة
فقنند ،]3[ الظهننر فنني وطعنهننم عليهننم اليراننني التننآمر

قلننت الشننيعة!! حننتى عن المستميت دفاعها في استمرت
مننا معشننار بعشننر النهضننة حركة من نحظى ليتنا ؛متحسرا

العنندد السنننية، السلمية الحركات على اليراني التآمر عن أنظر 3
للشنيخ "، " الطائفينة مقنال  نن129 العندد السننة، مجلة من الخير
منرة لول تكشنف هامنة معلومات وفيه العابدين، زين سرور محمد

...
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الماركسننيين بعننض حننتى عننندهم, بننل الشننيعة بننه يحظننى
مخننالفوا بعشننرها يحظننى ل ومحبننة ولء والعلمانيين!! من

الذايننات- ال يلقون ول-  لقوا الذين السنة، أهل من الحركة
.  المشتكى الله والتحقير... والى والتشويه

والسلفية!!:      النهضة     حركة

ينشننر لننندن فنني البننارزين النهضة صحفيي أحد هو فها
 الشيعية, حشنناه"العالم" مجلة في قليلة سنوات مند مقال

انهننم زاعمننا السلفيين، والجماعة السنة لهل وشتما تحامل
النفطي!!  الريع أنتجها التي البسيطة، الكتب نتاج

كيننف الروافننض الشننيعة اخوانكم حسد! ولكن ل للهما
اليراننني!! النفطنني الريننع بأموال أليس مذهبهم؟ ينشرون

وأبننو وأحمد والشافعي مالك الئمة مذاهب انتشرت هل ثم
النفطي؟؟ الريع نتيجة السلفية أئمة من وهم حنيفة

اخننوانه منندح فنني اسننتمات المقننال ذات فنني ولكنننه
الطاغيننة علننى والننترحم النندفاع الننى قدما ومضى الشيعة،
قتننل مننن وهننو يستحق ما الله من عليه الناصر عبد السفاح

الجبننال هننوله من تستغيث عذابا وعذبهم وأذلهم المسلمين
الصم!! 

النهضننة! وسننبحان حركننة يننا راجعننون اليه وانا لله فانا
السنننة اهننل ال عنهننم، وتتجنناوزون أحبابكم الناس الله! كل

الشننيعة, اخوانكم كفركم كما يكفروكم لم الذين السلفيين،
فنني قننط أيديهم يضعوا ولم عوراتكم على أحدا يطلعوا ولم

أعدائكم!!  أيدي

ووصننمهم للسننلفيين النهضننة شننيخ مهاجمننة عننن أمننا
الدوليننة للقنوى مغازلنة أننه مننه ُيفهننم بالتكفيريين!! فهنل

أمريكننا وخاصننة تننونس، فنني الحكننم دواليب في المتحكمة
حنناله ولسننان علي، بن بعد ما لمرحلة تتهيء وهي وفرنسا،

تنسونا!! فنحن فل هنا نحن فها الينا، هلموا هلموا يقول: أن
والننبراء, الننولء عقينندة أصننحاب السننلفيين مننن لكم افضل
بغيننر يؤمنننون ول مننه ويتننبرؤون بالطنناغوت يكفرون الدين
أحنندا، نكفننر ل لننا بالطاغوت، نكفر ل فنحن ؛نحن أما الله،

أيضننا، اللننه بغيننر ونننؤمن بننالله نؤمن ونحن أحدا، نقصي ول
..  للجميع والوطن لله الدين لن
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سننبحانه العننزة تشناء, فننرب منا النهضننة فلتقننل ولكن
{فمننن بننبراء إل ولء ل أنننه تنريلننه محكم في يعلمنا وتعالى

الوثقى بالعروة استمسك فقد بالله ويؤمن بالطاغوت يكفر
].4 [} لها انفصام ل

علننى النهضننة شننيخ تهجمات فى أيضا البعض يرى وقد
فهننم في ينهجون الذين  أي- السلفيين الجماعة السنة أهل

لىصنن الرسول لهم شهد الدين الصالح السلف منهج الدين،
النندين تلقننوا الننذين الصننحابة وهم بالخيرية وسلم عليه الله
فوات قبل القطار ركوب في  رغبة- وتابعيهم والتابعين عنه

فلسننفة أن التيننار!! اد مننع ذكيننة سننباحة الفرصننة! وبننادرة
مننن تعننديله التيار, ومحاولة مع السباحة على ُبننيت الحركة

تهويد حركة أو الجديد، العولمة تيار هو هنا الداخل!! والتيار
جدينند اسننلم وصياغة السلم تحريف تستهدف التي العالم
عنننوان تحننت الصننهيونية الصننليبية الهننداف مقنناس علننى

! ]5[ والوهابية السلفية محاربة

التننوجه هدا وتجليات إرهاصات بعض للسف بدأت وقد
والحركننات الحننزاب بعننض لنندى فترة منذ التيار مع السابح

"والتنميننة العدالننة" حننزب مثننل والمتأسننلمة، السننلمية
منطلقاتهننا مننن كننثير عننن تتخلى الن وغيره...فهي التركي

العولمننة حداثننة يناسننب  جدينندا"فقهننا" وتنتج ومصطلحاتها
مننن جننزءا تنتننج صننارت فشننيئا! انهننا شننيئا آلتهننا في ويدور

المقولننة هننده "؛المنندني المجتمننع" نننب يسننمى مننا خطنناب
التدجين او الترويض من نوعا تشكل التي الجديدة العولمية

مفهننوم مننع والتنافر التقابل من نوعا تصنع انها للسلميين،
الشننرعية المصننطلحات تقابننل ! حيننث"النندينى المجتمننع"

الننديني للمحتننوى رافضننة دللت لهننا علمانيننة بمصطلحات
بلغننة شننامل! انهننا يهننودي تحريننف حركننة السلمي... انها

مضننمونه مننن افراغننه أي ؛ للسننلم" أنسنننة" عملية الخر
الننرب, محننل عننندهم النسننان يحننل حيث التعبدي، الرباني

الجتماعي!  والتشريع الوجودي التفسير مركزية في
معبود من حده العبد به تجاوز ما كل " والطاغوت القيم ابن يقول 4

اللننه غيننر اليننه يتحاكمون من قوم كل . فطاغوت مطاع أو متبوع أو
مننن بصننيرة غيننر فنني يتبعونه . أو الله دون من يعبدونه أو ورسوله،

،1 ج الموقعين " أعلم لله طاعة أنه يعلمون ل فيما يطيعونه أو الله
53ص

" ادريس د. جعفر مقال أنظر الموضوع، هدا في التوسع شاء لمن 5
وأيضننا ،البيننان مجلننة  من191 العدد للوهابية" فى الغربي المفهوم

العنندد  فنني"الوهابيننة!" عن العابدين زين سرور محمد الشيخ مقال
الرابط " السنة" على مجلة  من129
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نننوع... مننن هنني اليننوم السلمية الحركة استجابة ان"
العننولمى النظننام فنني للنندخول صننلحيتها علننى البرهنننة
"السننيرة حسننن" مننن لنوع واظهار الديمقراطي، والتحدي

المريكنني الشننيطان مننوازين  علننى"المواطنننة صننلح"و
.]6[ الصهيوني

فكننانت ،ُجننّرب وقنند قننديم هننو الجدينند التننوجه وهننذا
يننذكرنا الن... وهننو الننى نحصنندها نننزال ل الننتى الكننوارث
أو الصننلحية وجهتهننا بنندأت الننتي عبننده، محمنند بمدرسننة
والتعننايش المننوالة وجهننة الخطأ, أي الوجهة من التجديدية

ذلك... هو فكان السلم، ديار في الستعماري الستعلء مع
بننل! وانحرفننت الصلح، مجهودات به أهدرت الدي المزلق
اجهنناض الننى انتهننى والعمننل، القننول مننن باطل الي بسببه
المننة قبلننه مننن خرقا, تؤتى الحديثة, وجعلها النهضة حركة

. ]7[ وحضارتها وقيمها دينها في

السننلفيين السنننة لهننل النهضننة شيخ اتهام الى وأعود
الننناس اكننثر السننلفيين السنة أهل أن تكفيرية!!! مع بأنهم
فعننل من يقولوا: أن أن بين المعين. وفرق تكفير من حذرا
والسنة، الكتاب لنص منهم اتباعا كفر، فقد ؛ كذا قال أو كذا

اهننل الننى منتسننبا معينننا يكفننرون ل إذ المعيننن، تكفير وبين
 (. . .).موانع... وانتفاء شروط بتوفر ال القبلة

لنهننم النهضننويين، اخوتنننا أغلب يجهلها المسائل وهذه
علننوم فنني الناس أزهد العصرانية، الفلسفية نزعتهم بحكم

ل السننلفيين والجماعننة السنننة أهننل والسنننة... ان الكتنناب
ّفننره مننن ال ُيكفننرون أعيننان يكفننرون ول ورسننوله، اللننه ك

المعتزلننة مننذهب هننو كمننا مخننالفتهم، لمجننرد مخننالفيهم
يكفننرون ل أنهننم . كما والخوارج الباطنية المامية والشيعة

ّفرهم من عننندما عنه الله رضي علي المام جواب أنظر-  ك
ُكفار ؛كفروه الدين الخوارج عن سئل من: "فأجابهم هم؟ "أ
-فروا"  الكفر

1ح السلم" ن حركة الى السلمية الحركة "من النصاري د. فريد 6
. وممنا لنندن ننن السنلمي المنتنندى  ن190 عدد البيان مجلة  ن3 من

"الرابطننة رئيننس  تهجمننات"التيننار مع الحرة السباحة" ضمن يندرج
مننن علننى المسننلمين، الخننوان مننن النرويج" القريبة في السلمية

أفتنبسننتن(  صننحيفة معننه أجرتننه حننوار فنني !!،"بالوهابيننة" سماهم
Aftenpostenم2003 صيف في اليومية، النرويجية الصحف ) كبرى  .

ننن الحننديث السلمي الفكر في النحراف " جدور ن سلطان جمال 7
 هننن1412  ننن1ط ننن بريطانيننا ننن السلمية الدراسات مركز  ن66ص

 م1991
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والجماعسسسسة     السسسسسنة     أهسسسسل     بسسسسراءة
والغلة:      الخوارج     منهج     من     السلفيين

مننن الله الى يبرؤون السلفيون والجماعة السنة وأهل
 الدين- لله والحمد شاذة أقلية  وهم- الجهلة العصر خوارج

 الجزائريننة"الجيننا" جماعننة مثننل السننلم، صننورة شننوهوا
،"والهجننرة التكفيننر" مصطفى شكري وجماعة المخابراتية

أو المخلطيننن الصننحفيين مننن الكثير يحسبها الخيرة وهذه
الفهم أنهنا منع السنلفية، علنى المغرضنين أصنولها فني تخ

وأحمنند والشننافعي مالك الئمة في تطعن مثل فهى ابتداءا،
مننن وتكفننر غيرهننم، وكننثير والننذهبي حجننر وابننن والزهري

حجننة، الصننحابي قننول بننأن او الجمنناع، أو بالقينناس يقننول
والخنننوارج الول!!!... الثلث بعننند القنننرون كنننل وتكفنننر

العلننم أهننل تركننوا كأحفننادهم الجهلننة العننراب القنندامى
الله صلى الله رسول عن العلم تلقوا الدين الكرام الصحابة

الصننحابة أعلننم قتلننوا بننل العلم، أنهم وزعموا وسلم، عليه
اللننه رضنني طننالب أبي بن ,علي المؤمنين أمير وقتهم، في
.  وأرضاه عنه

الرجاء:      وعقيدة     النهضة

أهننل وعقينندة لمنهننج النهضننة تبننني عنندم أن والحقيقة
جعننل المة، هذه من الصالح السلف بفهم والجماعة السنة

عثمان الله شاء إن الشهيد مثل ؛ربك رحم من  ال- أفرادها
بعننض مننع النهضننة الننى انضننم الننذي اللننه رحمه محمود بن

الصننلح فنني أمل الحركننة، مننع حننوار بعنند السلفية، اخوانه
يقعننون  جعلهننم-للسننف شننيء منننه يتم لم الداخلي, الذي

المة في انتشر الذي الرجاء وعقيدة الرجائي الفكر ضحايا
دون بالسننماء والكتفنناء والعمننل اليمان بين الفصل نتيجة

المضامين... 

قننول بننأنه اليمننان يعرفننون والجماعننة السنننة فأهننل
النهضة ومتفلسفة اليمان، لصحة شرط العمل وأن وعمل،

هننو أو التصننديق هننو اليمننان يننرون المرجئننة، مننذهب على
فهننو بالشننهادتين تشننهد أو مسننلم أنه قال من فمن القول،
وعننارض الشرع الى التحاكم رفض ولو حتى مؤمن، عندهم
فنني اليمننان بالضرورة..." لن الدين من المعلومة أحكامه
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عقينندة هي المظاهر"!! كما في وليس النتساب، أو القلب
.  المرجئة

التأثر هو التوجه هذا أسباب من أنه الى الشارة وتجدر
من صنيغ , الذي]8[ الذكر قضاة" السيء ل "دعاة بكتاب ض

الننى الميل واضعيه على أملت سياسية، واعتبارات ظروف
السنننة أهننل مننذهب هننو هنندا بننأن والزعننم الرجنناء منذهب

ولسنننا دعنناة أننننا فنني يخننالفون ل السنة والجماعة!! وأهل
عدم فمع الرجائي. ولذلك المعنى يرفضون ولكنهم قضاة،

ضننحايا وقعننوا منن يتهمهننم كمننا الننناس، بتكفيننر اشننتغالهم
بلغتننه الننذي المعيننن بننان يقولننون فننانهم الرجنناء، لشبهات
علننى أصننر ثننم لتبليغهننا، أهننل هننو ممننن الرسننالية الحجننة

من المعلوم انكار على الركان... أو مطلق وترك العراض
بنندين كننافر فهننو ورسننوله، اللننه ومحاربة بالضرورة، الدين

لعبننة، ليننس النندين لن ومسنناءا، صننباحا ادعاه ولو السلم
.]9[ وحدوده ضوابطه ايديولوجيا, له او دين أو مذهب وكل

المالكي:      والمذهب     النهضة     حركة

المننالكي، المننذهب عننن الحركننة حننديث تكنناثر عن أما
مالك المام بمذهب الحركة تتمسك  لو-  والله- اتمنى فكم

والسنننة، الكتاب لمنهج موافق آخر مذهب أي أو الله رحمه
 خيننر- الصننالح السننلف ائمننة مننن اللننه رحمه مالك فالمام
البنندع ومحاربننة بالسنننة التمسننك عنننه ُعرف  وقد- القرون

تعنندو ل الواقننع، فنني بمننذهبه الحركة علقة ان واهلها... ال
الراجننح غير انه  مع- الصلة في السدل على بعضهم اصرار

وذلننك ؛ العبننادات أحكننام وبعننض – اللننه رحمننه مننذهبه في
ذلك عدا ما . أما العبادات في الدين وحصر العلمانية منتهي
مالك!!؟ المام مدهب أثر فأين

وتبنيننه! أنظننر الكتاب هدا تأليف ملبسات على الطلع من لمزيد 8
الحركننة علننى " أضننواء المجينند عبنند أحمنند ننن الننذكر سننبيل علننى

المسننلمون " الخننوان الحليم عبد " ود. طارق المعاصرة السلمية
م2000 صيف ن11 العدد الجديد، المنار " ن قرن نصف في

وبينننوا الرجنناء ظنناهرة أو عقينندة عن كتبوا الدين المعاصرين من 9
القصننوى وخطورتهننا والجماعننة السنة أهل لمنهج العميقة مخالفتها

" المعاصننر السننلمي الفكننر في الرجاء " ظاهرة أنظر المة، على
فاقد اختيارا العمل تارك ان على " البرهان وأيضا الحوالي، د. سفر

" واللسان بالعمل يكون بالقلب يكون كما الكفر وان اليمان، لصل
" الخالق عبد الرحمن عبد للشيخ
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رؤيتهننا فنني الواضحة العتزالية بنزعتها تفتخر فالحركة
يحنني ؛ الجزائري الصحفي ذكر . وعندما والصولية الفكرية

مننند لننه، مقال في للحركة العتزالية النزعة تلك زكريا، ابو
علننى نشننره الننى النهضننة بمسننارعة فوجئت قصيرة، فترة

يحقننق العتزال الى النتساب ان إذ مغتبطة، موقعها, وهي
والظهننور علمننان آل ارضنناء فنني الدائمننة النهضننوية الرغبة

معتزليننا!! وهننو مالننك المام كان التقدمي... فهل بالمظهر
الفكريننة الرؤيننة كنناتب ان الحننديث!! بننل مدرسة ائمة من

الثمانينننات فنني لنننا كتننب مننن نفسه هو للحركة، والصولية
ان الصننلح"!! مننع فنني : تجربة؛تومرت "ابن الشهير كتابه

سننفاكا دعيننا دجننال ال يكننن لم تومرت ابن بان اثبت التاريخ
هننو هننل الصننلح!؟ فننأين وأهلهننا، للسنننة محاربننا للنندماء،
 الحكم!!؟؟ كرسي الى الوصول

الننتي السس بعض على التعرف الكريم للقارئ واترك
الدولة أسقط أن الصلحية!!بعد ودولته دعوته عليها قامت

السلفية:  السنية المرابطية

العصننمة وادعنناؤه المنتظننر المهنندي أنننه  زعمننه)1
 .واللهام الوحي من بنوع مأمور وانه والمامة

.بالمغيبات العلم  ادعاؤه)2
عننداهم مننن وتكفيننر اتبنناعه فنني اليمننان حصننره) 3

 واموالهم ونسائهم دمائهم واستحلل
عقائنند بيننن فيه خلط التوحيد في كتابا لتباعه  وضع)4

.  والخوارج والمعتزلة والشيعة الشاعرة
].10[الضللت...  من ذلك غير إلى

الكادبننة, دعننوته لترويننج والخننداع المكر استعمل كما 
فنني متسننرعا للفقهاء، المعاداة شديد تومرت ابن كان وقد

والننبرابرة المجسمة أقتلوا( ؛لتباعه يقول كان . فقد قتلهم
الحينناة شهدت ولذلك ]،11) [الماكرين والفقهاء المفسدين،

الفننروع علننم وكنناد وانحنندارا، تدهورا العهد هدا في العلمية
الفقننه كتننب  بنناحراق"الموحنندين" لمننر ينقطع ان الفقهية

\4المغرب:  10 " ننن شننواط محمننود بننن د. الحسننين عن نقل ،68 
ص. " ننن وقته في الحديث اهل وامام المغرب عالم عياض، القاضي

ننن م1999\  هن1419 الولى،  ط72 المسلمين اعلم  \ سلسلة23
دمشق ن القلم دار

والحاديث اليات فهموا الذين السنة، اهل هم بزعمهم المجسمة 11
الثبننات أي جاءت، كما وجل، عز الرب صفات في الواردة الصحيحة

"التاويل" تعطيل ول تحريف  ول"تشبيه" تمثيل دون من
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الشيعة والمعتزلة

،"المدونننة" مثل والندلس، المغرب بلد سائر في المالكي
 للننبرادعي،"التهننذيب"و ومختصننره، زينند ابنني ابننن ونننوادر

وانننا شهدت لقد (المراكشي: قال حبيب،  لبن"الواضحة"و
فيهننا ويطلننق فتوضننع بالحمننال ُيننؤتى فنناس، بمدينة يومئذ
].12) [النار

 مصننلحا،"النهضننة" تعتبره الدي الدجال هو فهذا ؛وبعد
بمننذهب هنندا علقننة بعننده!! فمننا من الخميني اعتبرت كما

رحمه مالك المام مذهب يحارب الذي ومن مالك!!؟ المام
!! ىتعال الله

توجها هنالك ان فيبدو وغيره، ذلك كل من الرغم وعلى
- عثمنان  قمينص- المنالكي المنذهب يافطنة لرفع نهضويا،

للمننذهب مخالفتهننا بنندعوى السننلفية، النندعوة لمحاربننة
التعصننب ترفننض معلننوم، هننو كمننا السننلفية المالكي!! لن

علننى الجتهنناد وجننوب وترى الجتهاد، باب واغلق المذهبي
تننوجه ؛ النهضننوي التننوجه . وهننذا لننذلك اهننل هننو مننن كننل

المننام بمننذهب للحركننة علقننة ل لنننه فقننط ليننس عجيب،
والجتهنناد التجدينند" دعنناة مننن الحركننة لن مالننك, ولكننن

كننان... مهمننا الخننر علننى والمفنناهيمي الفكننري والنفتنناح
!! "... والتعصب الجمود ورفض

والجماعننة، السنننة اهننل ان قننال مننن وآخننرا، أول ثننم
ائمتهم!!؟؟ أحد وهو مالك المام مذهب يعادون السلفيين،

الشاطبي:      والمام     النهضة     حركة

فة ترديد عن أما ة متفلس دد ومعتزلتهنا النهض ]13[ الج
المالكيننة ائمننة مننن وهننو الشنناطبي، المام لسم باستمرار

25ن23ص.  سابق، مرجع ن شواط د. الحسين 12
الطيننبين الخننوة أؤلئننك للحركة الشعبية القاعدة هنا أعني لست 13

سننلمي ن القرآن حفظ وحلقات المساجد عمروا طالما الدين الحبة
ن وفنرج اللنه وحفظهنم اليهنم الحار ومنهنم-  منهنم المأسنورين ع

السننجين الله، لكتاب الحبيب, العابد, القدوة, الحافظ وأخي شيخي
الننى نبهننني منن أول كننان الدي السنوسي بالمؤبد, لطفي المحكوم

 -... منا الشيعة موقف حقيقة
وعائق سد كل اليكم تجوز  تحية الفؤاد مهوى يا " أحباي

بعد دافق جفني وقرح  مبرح اليكم شوق هدني لقد
دافق

بالبوائق سعوا أعداء تكالب عليكم المظلمات في وأرقني
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حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

تفخننر النندين السننلم وعبنناقرة بحق، المجددين المجتهدين
يكننثر الريبننة! إذ العجننب! بننل الي يدعو مما فهو المة، بهم

أهل ومنهج النصوص تجاوز وفلسفة لتبرير دكره، من هؤلء
لمنهج  المخالفة- يقولون  كما- بقراءاتهم والجماعة، السنة

المننة، هننذه من الصالح السلف بفهم والجماعة السنة أهل
عليهننا تركنا التي البيضاء والمحجة الصحيح للسلم الممثل
الفرقننة ظهننور قبننل وسننلم عليننه اللننه صننلى اللننه رسننول

ليلهننا نقيننة، بيضنناء علننى تركتكننم(المننة:  فنني والنحننراف
. ]14) [هالك ال عنها يزيغ ل كنهارها،

ثياب في عدو ومنهم        عداءه عن كاشر عدو فمنهم
الصادق

العدو فعل فيكم له  قربه الخطب أعظم قريب ومنهم
المفارق

حقير ال يطلبوا ولم           وقالبا قلبا الرحمن رضا أردتم
الدوانق

صادق اثر صادقا كراما تهاووا     الثرى غيب منكم شباب بروحي
المرافق بكل عسفا وأوسعها        خطوها البغي كبل أسد بروحي

 ......
طرائقي علي سدت وقد اليكم      مخلصا لي أرى ل شجيا وقفت
عاتقي فوق حملتم ما وأحمل             بمهجتي أفتديكم أني تمنيت

الة من " سطور من " للسنتاد الشنام فني الحبنة الخنوة النى رس
 هننن1414 ننن \ ألمانيننا بننون ن للعلم السلمية الدار ن العطار عصام
. م1994
بيننن منعنندم شننبه هننو الحركننة، داخننل تيننارا يشكلون الحبة، وهؤلء
" الغنوشنني يسننميه مننا عليهننا يغلننب الننتي للحركننة المثقفننة النخبة

الطنالبي الجننناح علنى الغننالب هننو هنندا أن " ذاكرا العقلني بالتدين
والتننأثر اليرانيننة الثننورة مع الكبير التفاعل مميزاته من وأن للحركة

والسياسنية الجتماعينة المسائل على والتركيز اليسارية، بالحركات
وخاصة المشرقية السلمية الحركات تجارب ونقد الخلقية، عوض

يوجه كما ،"وماضويين أخلقويين" " باعتبارهم المسلمين " الخوان
الفرق الى العتبار اعادة الى ويدعون السنة، أهل الى نقدهم هؤلء

الشننيعة " مثننل الرسننمية السنننية القننراءة أهملتها " التى والثورات
الحركنة شنيخ قندمه الندى البحنث ...!!  أنظنر والزننج والقرامطنة

فنني السلمية الظاهرة مكونات "حول عنوان تحت الغنوشى راشد
الننوطن فننى السننلمية " الصننحوة عن ندوة في ألقى تونس" الذي

وقنند تننونس  فنني"العربيننة الوحدة دراسات مركز" " عقدها العربي
بتجربة أذكر . وهنا الندوة هده في قدمت التي البحوث المركز نشر

 مننع"اسننلمية" طريقهننا بدأت التي " اليرانية خلق مجاهدي "حركة
بفعننل الفكننري, لتتطننور والمنهننج العقنندي التصننور فنني كننبير غبش

"بالموضننات" تننأثروا النندين شرعيا المؤهلين غير المثقفين سيطرة
تحننت ماركسننية حركننة الماركسننية, الننى وخاصننة آنننداك السننائدة
اسلمية. شعارات

ماجه وابن أحمد رواه 14
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حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

المقاصد! وكننأنه بفيلسوف الشاطبي، المام ويسمون
منذهبهم! فهننل علنى وقندره، علمننه يجهنل لمن الله رحمه

وص والتلعنب الجديند العنتزال دعناة من الشاطبي بالنص
تلميننذ الشنناطبي، المام الجديد"!! هل السلمي و"اليسار
وأضننرابه!! والشننريعة، الفقننه أصننول هنندم داعيننة للترابي،

]15.[ 

الغننراء، الشريعة مقاصد " في "الموافقات صاحب إن
 للمنهننج"التقعينند" كتننب أهننم " العتصام" احنند صاحب هو

ذكننرا لننه نسننمع ل  فلمنناذا- العبارة صحت ما  إذا- السلفي
والموضننوعية العلميننة المنهجيننة هي أينو!  أبدا؟ هؤلء عند

ليننس والشننريعة، والصننول العقينندة مينندان ان     والمانننة!؟
مننن وكلمننة هنننا مننن وكلمننة والسياسننة، الخطابننة مينندان

الصننباح في " كلمة التونسي: المثل يقول كما أو- هناك... 
 - يهودية المسلمة تجعل العشية، في وكلمة

كتنناب فنني حنناولت وان النهضة حركة ان هو الواقع ان
الحركننة بمظهننر تظهننر والصننولية" أن الفكريننة "الرؤيننة
مجرد ال ليست الحال واقع في انها المجددة؟! ال الصولية

تشننمل متكاملننة، دينية حركة تكون أن قبل سياسية، حركة
منظومننة فنني جميعننا، والعباديننة السياسننية بأبعادهننا الحياة
ي]16[سبحانه"  الله ارادها كما واحدة م , وه ل ل ول تتمث ق
الخننوان أيهننا(الله:  رحمه البنا حسن الستاذ ؛البناء عبقري

ولسننتم اجتماعيننة هيئننة ولسننتم سياسننيا حزبننا لسننتم انكم
الننترابي, ضننللت علننى الكبار والدعاة العلماء من الكثير رد لقد 15

بننل بالضننلل، يكتننف لننم المعننتزلي دؤاد ابنني ابن طريقة على الذي
وسننياط والنننار بالحدينند السنننة اهننل مننن مخننالفيه قمننع على عمل

. ومننن لننه لمعارضتهم تمكنه اثناء الدعاة عديد سجن وقد المتوكل،
فنني  دكتننوراه- ادريننس شيخ د. جعفر الرجل حقيقة عن كتبوا الذين

ود. محمننود ،المريكيننة الجامعننة ورئيننس بريطانيننا مننن الفلسننفة
بيننن " التجديد كتابه أنظر-  قطر جامعة في الحديث أستاذ الطحان،

سننرور محمنند  والشيخ -المعاصرين" التجديد وأدعياء النبوية السنة
ن نن السننة مجلنة فني نشنرها النتي الحلقات أنظر  العابدين زين م

الشننيخ ... بيننن "السننودان عنننوان  وتحننت105  الننى100 العنندد
بننن د. ناصر الشيخ موقع نشره الدي الحوار ايضا وانظر "، ومريديه
علمنناء أحنند وهننو ننن اسننماعيل أحمنند مدثر الشيخ مع العمر سليمان

فنني الشننرعية السياسننة علننى " أضننواء عنننوان تحننت ننن السننودان
بيننن " العصننرانيون الناصننر حامنند أيضننا: محمنند السودان" . وانظر

 ننن2 ط ن الرياض ن الكوثر مكتبة " ن التغريب وميادين التجديد مزاعم
  م2001  هن1422

" ننن قننرن نصننف في المسلمون " الخوان الحليم عبد . طارق د 16
.   م2000 صيف  ن11 العدد الجديد، المنار
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حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

فيحييهننا المننة فنني يسننري روح ولكنكننم دينيننة، مؤسسننة
 . )بالقرآن

أين؟؟!!      الي     النهضة     حركة

 النهضة!؟ حركة تمضي أين الى وأخيرا 

بعنند مسنندود، طريننق الننى وصلت قد الحركة أن أعتقد
فنني الحركننة خنندمت فقنند المرحلننة... أجننل تجاوزتهننا أن

السننلمية الصننحوة" فنني رئيننس بنندور وسنناهمت الماضي
 وأعننادت- مكابر ال لينكره ما  وهو" -تونس في المعاصرة

أن بعد السلم، في الثقة الجديدة الجيال من غفيرة لعداد
بفعننل السننتينات، أواخننر فنني المسنناجد يرتنناد يعنند يكنند لم

- البلد السنننن... وغنننزت كبنننار ال البورقينننبي، التفسنننيخ
والنحلل الننردة جيننات  ايننديولو- خاصننة المثقفننة والجيال

فنني وأخطأت اختيارات في الحركة أصابت والتفسخ... وقد
بشري...  اجتهاد ككل أخرى

عز الله امام صادقة لوقفة الوان حان أنه أعتقد لكنني
}اللوامننة بالنفس أقسم ل- { ولومها الذات لمراجعة وجل

- . 

قضننى النندي الشننعري الحسن أبو المام كوقفة وقفة
لمننذهب وداعيننا ومدرسننا دارسننا عمننره مننن سنننة أربعيننن

طريقتهننم أن "الى الجهد بعد النظر به انتهى حتى المعتزلة
أمام , فوقف]17 [والدمار" الهدم الى بالسلم تؤدي سوف

مننن عليننه كننان ممننا انخلعننه ليعلننن شننجاعة بكننل الننناس
ثننم الحننق، الننى ورجننوعه وتنوبته العنتزال ومذهب الضلل

والتعليم...  الدعوة في الجديدة سيرته سار

النذين للسنلم والعناملين النهضنة، حركة على ان نعم
تجربننة بعنند عنهننا اسننتقلوا أو ابتننداءا، عنهننا الستقلل آثروا

مصننلحة وتغليننب الصننادقة، الوقفننة هننده الوقننوف معهننا،
والعتبننارات الضيقة الحزبية المصالح على ودعوته السلم

المننؤمن, عليها يستعلي أن ينبغي التي الشخصية، والثارات
الستئصال خطر الى يتعرض ودين إسلم قضية القضية لن

الننى المسلمون يحول حيث تونس، داره عقر في والتذويب
الجدينندة... التفننتيش محنناكم أينندي على جدد، موريسكيين

المكتننب " ننن السننلفية للعقينندة المنهجية فريجة:" الصول محمد 17
.   م1999 ن  هن1415 ن الولى ط ن السلمي
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حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

بلديننة وانتخابننات وتنظيننم حننزب قضننية القضننية وليسننت
 ].18[وغيرها... 

حركننة بحننل وشننجاع صننادق لقننرار الوان آن لقد أجل
"مغلننق سياسي دكان" الى وتحولت تآكلت أن بعد النهضة،

العقينندة حسنناب علننى الحزبيننة المكاسننب ؛الرئيننس همننه
السننلمي العمننل عليهننا قننام الننتي المبننادئ أي والنندين،
ل وضننع فنني الحركننة . وصننارت ابتنندءا تونس فى المعاصر

اليننه تتننودد وتننارة النظننام تشننتم تننارة فهنني عليننه، تحسنند
لتشننتم تعننود أخننرى عنهننا! وتننارة ليعفننو التهنناني وترسننل

"الهمننامي حمة" مثل علمان آل وراء تركض . ومرة النظام
معها!! ومننرة ليتحالف الستاليني الشيوعي العمالي وحزبه
وأنننه بهم يلعب الستاليني أن له تبين أن بعد بعضهم يهاجمه

مهمنا مشننروعه فنني مطلقنا لهننم مكنان ل" عقائدي" رجل
ثقننة علننى وأنا صريحة، علمانية لئكية يعلنوها أن ال تنازلوا،

ل سننتاليني فهننو كنندلك أعلنوها لو حتى عنهم يرضى لن أنه
المتطننرف الماركسنني اليسار أقصى فصائل مع حتى يتفق

معهم!! .  يتحالف فكيف الخرى

النى تندفعه والغبناء الغفلنة من درجة على ليس انه ثم
لنندى الوفننر حظننوظه يننرى وهننو السننلميين مننع التحننالف
بنناريس  في"اليليزي" قصر في التونسي، القرار مهندسي

ائتلف تننداعي يشننهد وهو وتغييبهم، قمعهم ظل في وغيره
ورميننه عليهننم الصننهيوني الصليبي المريكي العالمي الشر
ان . بننل الطاعننة بيننت ينندخلوا أن ال واحنندة قوس عن لهم

مرتكزاتننه مننن ،"حلمننه" بالحرى أو "حمة" أساسا مشروع
الننى تننونس وتحويل وتفصيل ملةج السلم نسف الساسية

غلة مننن كغيننره وهننو ،"خوجننة أنننور" الهالننك الرفيق ألبانيا
بيننن الصننراع يقننرأ تننونس فنني المتطرف الستاليني اليسار
الماديننة" تننونس, قننراءة السلمية" فنني و"الحركة النظام

الرجعيننة السننلطة بيننن "الصننراع بتعننبيرهم  أو"التاريخيننة
السننلمية الحركننة لن الرجعنني" وذلننك الننديني واليميننن

عننن تعبير هي بل للنظام معارضة  ليست"تحليلهم" حسب
الجتمنناعي النظننام ضمن المهيمنة الجتماعية القوى بعض

. الحاكمننة للسننلطة معارضننة . ولكنهننا السننائد والقتصادي
وهننو النظننام، داخل صراع هو السلطة، وبين بينها والصراع

والطبقننات الشننرائح بيننن الديالكتيكية التناقضات عن تعبير

السننير نزعننم النندي ننن الله رحمه ن نبي بن مالك من نستفيد ليتنا 18
الصنندد، هذا في العمق بالغة نظرة له كانت الذي ... وهو نهجه على

السياسننة مشننعوذو به ندد " الدي النهضة " شروط كتابه في تجلت
.  صدوره إثر الجزائر في
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حركة النهضة بين 
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النتنناج نمننط تحدينند فنني خلف . علننى السائدة الجتماعية
وبالتننالي الحاكمننة الطبقننات أو الطبقننة وبالتننالي السننائد
الجتماعيننة الطبقننة تحدينند طبقيننا!! أى السلميين تصنيف

غيننر  أو"الكمننبرادور" القطنناع! أم أهي عنها، يعبرون التي
وأخرى.  ماركسية فرقة ذلك!! بين

أجنحننة بين صراع هو الصراع، فهذا :القول وخلصة
عننن المعننبر الننديني واليمين الرجعية السلطة بين الرجعية،

فننان النظام!! . لذلك داخل رجعية الكثر الجتماعية القوى
التحالف الي تدفعها أن يمكن  ل"الديالكتيك قوانين" مبادئ

بعينندا رجعية! ثننم القل القوى ضد رجعية، الكثر القوى مع
السننلم!؟... مننع تلتقنني الستالينية كانت متى هذا، كل عن

مننن للخننروج هننؤلء مننع التنسيق او للتحالف  نسعى"نحن"
ولننديننا, لنننا علينننا, والمسننتهدفون الحاقنندون النفق!! وهم

وأمتنا!!  شعبنا ولتاريخ

حننتى  ومنهننم- الدسنناترة عننوام أن أرى أنننني حين في
الحزبنني التنسننيق للجننان العنناميين الكتنناب مننن الكننثير

اجل  من"دينيا" يعادوننا ل هم اد الينا، أقرب  هم- الدساترة
الشننبهات ضننحايا هننم للدين... وانما نظرتهم حسب الدين،

- منهننم . والمننرء الفردية النتهازية والتطلعات والشهوات،
ل يصنلي وقند يصوم  قد- منهم الكثير بل وفني يحنج، قند ب

الخيننر ويتمنننى السننلم يحننب قنند المذنبننة، نفسننه قننرارة
غيننر لهم!! فهم أبرر أو الدساترة أمدح بهدا للمة... ولست

استئصننال علننى العمل جريمة في مشاركتهم في معذورين
وراء ركضننا ورسننوله، اللننه ومحاربننة تننونس فنني السننلم

خنناف مننن فأمننا {تعننالى: قننال الشخصية... وقد مصالحهم
* المننأوى هنني الجنة فان الهوى عن النفس ونهى ربه مقام
هنني الجحيم فان الدنيا الحيوة وآثر واستغنى طغى من وأما

تعننس(وسننلم:  عليننه الله صلى الله رسول وقال ،}المأوى
 . )الدينار عبد تعس القطيفة، عبد تعس الدرهم، عبد

؛النهضننة ضد وحزبه حمة سوابق كل رغم أنه والعجيب
مننا وكل السلم ضد يعلنها التى الهستيرية العداوة من دعنا
ضنند ويوزعهننا ينشننرها الننتي الكتننب وعننن بصننلة، اليه يمت

ارتنندوا النندين الشننباب مننن اللوف عشرات وعن السلم،
تننزال ل الحركننة أن الحننزب... ال هنندا بسننبب السننلم عن

بالمرتنند!! وصفه يصح ل عنه! وأنه وتدافع بل وراءه تركض
معها!!  ويتحالف عليها يشفق حتى وذلك
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 –العنقوديننة الشننبكة  علننى"النهضننة" موقننع وهنناهو
الرفيننق" حمننة" وحزبننه بموقننع زائريننه  يربننط- النننترنيت

ويتمتعننوا الغزيننر علمه من ليستفيدوا يزوروه  حتى"العتيد"
الموقننع يربننط اليننه!!... كمننا والنندعاة والنندين اللننه بسننب
بننل السنننة، أهننل يشتمون  الدين"الحباب" للشيعة بمواقع

السننلفية أمننا ويلعنننونه، نفسننه النهضننة شننيخ ويكفننرون
معهم...  للترابط مطلقا مجال  فل"العداء"

شيخ شتم الدي للجميل، الناكر المتشيع ذلك أذكر وهنا
قبننل السنة في النهضة أقامت لقد الغنوشي، راشد النهضة

النظننام محاكمننة على احتجاجا تقعدها ولم الدنيا المنصرمة
بننن المسننمى اليراني المخابراتي الشيعي الرهابي للتنظيم
الحركة واثقا, أن وكن ثق ولكن السلمية"، النصار "حركة

سننلفيا، سنننيا التنظيننم كننان لننو الوقفننة تلننك لتقف تكن لم
نفسننك علننى تستحي فليتك الصدد، هدا في سوابق وهنالك

.  النهضة شيخ تشتم وأنت

كلمسسة     السسى     المتشسسيعة! تعسسالوا     أيهسسا
سواء: 

التونسنني  لهنندا- القلب أعماق  من- اقول أن أود وهنا
المتشيعة: تعالوا التونسية العناصر من غيره والى المتشيع

الى تعالوا{والخرة:  الدنيا في امتنا وخير خيرنا فيه ما الى
بعضننا بعضنا يتخد ول الله ال نعبد أل وبينكم بيننا سواء كلمة

ول وموضننوعيين منصننفين , وكونننوا} اللننه دون مننن أربابننا
فنني حسننموا الدين العرب والماركسيين كالعلمانيين تكونوا

. العننداء مننن نتننف ال يدرسننوه، أن ودون قبننل السننلم
مننا، يومننا تعرفننوه لم الذي السنة، أهل منهج في فتحسموا

مننا وأغلننب العلننم لندراس تونس في ومغمور مجهول وهو
تحنت الجديند، والعنتزال الرجنناء طرهننات هنو انمنا يطرح
السنة!  عنوان

بعيدا مصادره؟ من السنة أهل منهج تدرسون ل ولماذا
عراقنني مننن سننمعته . مثلما العداء وتخرصات أكاذيب عن
ابننن بننان وجننازم متاكنند وهننو لي زعم ،"الدعوة حزب" من

ألية! له وجل عز الله أن" ؛تفسيره في يقول السلفي، كثير
هنندا من العظيم الله  وأستغفر-عرشه"!!  على جالس وهو

وتخننر والرض السماوات له تنشق تكاد الدي العظيم الكفر
 – بكافر ليس الكفر هدا!! وناقل له وتنهد الجبال له
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بننابن الصننلة الوثيننق الضننعيف العبنند أننا أنننني حين في
علننى الرجننل أن تفسيره، يقرا من كل يعلم كما كثير, أعلم

ول والتشننبيه، التمثيننل يرفننض وهننو الصالح، السلف عقيدة
صننلى رسننوله به وصفه او نفسه به وصف بما ال الله يصف

علنني مسننتو وجننل عننز الله أن يقول . فهو وسلم عليه الله
يليننق اسننتواءا ويعلننم، يشنناء  كمننا- جالسننا  وليس- عرشه
ليننس{ إذ شننيء، فنني المخلننوق يشننبه ل سننبحانه، بجللننه
معنننى فنني الخوض دون }،البصير السميع وهو شيء كمثله
.  الستواء كيفية

يسناله: أحنندهم جناءه عننندما مالننك، المنام قنال وكما
،مجهننول والكيننف ،معلوم الستواء(قال:  استوى؟"، "كيف

منهيننون . ونحننن)... بدعة عنه والسؤال ،واجب به واليمان
بننالوحي، ال تدرك ل التي الغيبية القضايا بهده النشغال عن

دون مننن فيهننا البحننث فنني البشننرية العقننول تنناهت وقنند
انهيننار أسننباب مننن كانت المشاغل هده أن ؛طائل... ويقال

. "بيزنطي جدل" قيل البيزنطية... حتى الدولة

 فنناقرؤوا-  واللنه- أمين لكم ناصح المتشيعة: اننى ايها
والفننروع" الصول في عشرية الثني الشيعة "مع شئتم ان

والحننديث والتفسننير العقائنند فنني شنناملة موسننوعة وهننو
 للحننافظ"و"المنتقى السالوس، أحمد علي للدكتور والفقه

و"كسنر تيمينة، السننة" لبنن "منهناج اختصار وهو الدهبي،
عهنند فنني السنننة النني المهتنندي الشننيعي الصنننم" للعلمننة

الميننزان" فنني الشننيعة جننالرو" البرقعي الله آية ؛الخميني
المراجعننات أباطيننل علننى الننرد فنني للزرعنني, و"البينننات

التيجننناني" لعثمنننان محمننند الجننناني و"كشنننف للزعنننبي،
؛اللننه رحمننه ظهيننر الهنني احسننان العلمننة وكتب الخميس،

واهل والقرآن" و"الشيعة لشيعةاوالسنة" و" "الشيعة مثل
فنني السننماعيلية الشننيعة اغتنناله الننذي الننبيت"... وهننو

ان مسننجده! عننوض محننراب فنني بتفجيننره الباكسننتان،
يكن ولم وحجة، حوار رجل كان الله رحمه أنه مع ،يحاوروه

الفتنننة تأجيننج الننى اغتينناله أدى . وقنند السننلح حملننة مننن
الصحابة" . "جيش تنظيم وتأسيس الباكستان في الطائفية

علننى للحصننول منكننم شنناء مننن لمساعدة مستعد وأنا
وليس والحجة، بالحسنى الحوار لتعميق القيمة، الكتب هده

.  السبيل سواء الى الهادي . والله والشتائم بالسباب

رفننع وضننرورة تننونس فنني الجديدة السلمية الصحوة
 المجرد:"السياسي الصلح"  بدل"القرآني الصلح" شعار
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صننحوة فهنني ،"الجدينندة السننلمية الصننحوة" عننن أما
تبتغي والسنة، الكتاب الى ومتوجهة وعارمة فطرية عفوية،
اجننل من وشأنها  تتركها"النهضة" فليت وحده، الله مرضاة
علننى تعلننو أن المفروض من التي ودعوته، السلم مصلحة

"درء تقننول الصننولية والقاعنندة وغيرها، حزبية مصلحة كل
الحركننات ان المصننالح" . كمننا جلننب علننى مقدم المفاسد

ولسنننا ذاتهننا، حنند فنني غايات وليست وسائل هي السلمية
فنني بشننري اجتهنناد هنني اسلمية حركة .. وكل بها متعبدين

كمننا أو السننلم، هنني وليسننت السننلم، لخدمة معينة فترة
السننلم، هننو العطننار: "الصننل عصننام السننتاد يقننول

.وسائل" والحركات

السننلم بمصننلحة معنيننا مسننلما باعتبنناري فانني لذلك
مننن الجديد الدعوة شباب على ومشفقا ودعوته تونس في

ُدفعنننا  الننذي- التغييننر  سنننن- السنن وتجاوز التعجل مسار
وعلى السلمية الدعوة على وبال ذلك عاقبة اليه... فكانت

وعلننى وشننيوخه وكهننوله تننونس فنني السننلم شباب زهرة
العفيفننات... الطنناهرات المحجبات وأخواتنا نسائنا أعراض

اليسننار بقايننا مننن السننلم أعننداء اهتبلهننا سننانحة وفرصننة
الملك دين" الى المهتدين التائبين والماركسيين الماركسي

عفيننف مثننل-  الصننهيوني المريكنني العولمي  الدين"بوش
الننذي المجالسيين، لتيار عربي منظر أهم كان الذي لخضر،

ار أقصنى حافنة أقصنى علنى يقع - الماركسني اليسنار يس
فني القنرار ومراكنز دوالينب منن ويتمكنوا ليتسربوا فرصة

دوائنننر حنننتى بنننل والعلم، والثقافنننة التعلينننم قطاعنننات
الجيننال عقننول صننياغة علننى والمننن.. ليعملننوا المخابرات

.مابالسل صلتها وقطع الجديدة،

.(. . .)

المعاوي نوفلبقلم: 

بعض حذف تم وقد
البحث هذا من المقاطع

(منبر التنبيه وجب لذا
والجهاد) التوحيد

)20(والجهاد التوحيد منبر



حركة النهضة بين 
الشيعة والمعتزلة

هذه تنسزيل تم
من المادة

التوحيد منبر
والجهاد

http://www.tawhed.ws
http://www.almaqdese.com
http://www.alsunnah.info
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