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 المقدس  و السياسي
 حــيثيات

ميفماجملؿؿعاتم ماألدادقة مادلؿارداتماظلقادقة ماحلدؼثمظؾؿؤدلاتمو مو ماظؼدؼؿ ؼؿؿػصؾماظؿارؼخ
ماظدؼـم متضع مخالصقة مغقاة محقل مطذظؽ، ماهلـدي ماجملؿؿع ميف محؿك مو ماإلبراػقؿل، ماظؿؼؾقد ممممممممذات

موماظلقادقةموجفامظقجف.
مبعضماظؼقىماالجؿؿاسقةمادلطاظؾةمباظعقدةمإديماألصقلمومسؾكمأؼةمحال،مؼدلموجقدمػـامأومػـاكم

أوممإديماظصػاءماألوظل،مومأخرىميفمادلؼابؾمتـزعمسؾكماألضؾمظؿقدؼدمعؽاغةماظدؼـمداخؾماجملؿؿع،م
دالظةمواضقةمسؾكمأنمعلأظةماظؿؿققزمبنيماظـظاعنيمعلفؾةمبشؽؾمضؿينمأومصرؼحمضؿـماإلغشغاالتم

موميفمصؾبمثؼاصةماجملؿؿع.
تماظؿارؼخماظلقادلمظؾعاملماإلدالعلمذاتفممبامصقفماظؽػاؼة،مأيمعـذموصاةماظردقلم)ص(مأنمومضدمأثؾ

ماظؽؾقة،مطؿامتقجفمأذؽالماحلؽؿموماإلدارة.-ػذهماظعالضةمتؤدسماظذات
ومميؽـماإلدؿداللمسؾكمصقةمعامغذػبمإظقف،مباإلذارةمإديمجتربةماخلؾػاءماظراذدؼـماألربعةمعـم

ماظدؼ مظؾلؾطة مبنيماظلؾطؿنيميفممماردةمخاللمادؿالعفؿ ماخلؾط مطذا مو مععا، ماظلقادقة ماظلؾطة مو ـقة
احلؽؿموماظيتماغؿفتمإديماشؿقالمثالثةمعـفؿم)سؿر،مسـؿانمومسؾكمومػؽذامررحتمعلأظةمصالحقةم

ماظلقادلميفماظدؼـمومطذظؽماظدؼينميفماظلقادة،مسربمطاعؾمتارؼخمادللؾؿني.
مادلقال مسشر ماظرابع ماظؼرن مغفاؼة ميف مبرػـ، مضد مسؾكمو مخؾدون مابـ ماظعالعة مبؼقة مذظؽ مسؾك دي،

األخص،محقثمذطرمأنماظلؾطةماظلقادقةمالمتؽؿلبمعـمررفمدالظةمععقـةميفمادلغربماظعربلمأوميفم
األغدظسمومالمتؼاممإالمسؾكمسصؾقةمضقؼةمومالمؼعرتفمبفامذرسامإالمسؾكمأداسمسؼائديمأوممبقجبم

مع.دسقةمدؼـقةمتـاديمبإصالحمأخالقماظلؾطةموماجملؿؿ
مدؾبمذظؽمأنم مو مأزعاتمذاتمرابعمدؼينمتطفرييم: مدائؿا ماألزعاتماظلقادقة متراصؼ مػؽذا و
األؼدؼقظقجقةمادلطاظؾةمباظعداظةماالجؿؿاسقةماظيتمتؿأدسمجقػرؼامسؾكماظؼقؿماظدؼـقة،مبإعؽاغفامحشدم

ؼدة.مإنمأضقىمماحلرطاتماظلقادقةماظيتمتؿقصؾمإديمضؾبماظعائالتماحلاطؿةمومإديمإضاعةماألغظؿةماجلد
؛مشريمأغفمملمؼعدمممؽـا،ميفمأؼاعـام ػذامادلـطؼميفمحرطقؿفماألطـرمبلارةمومادلعربمسـفمػـا،مملمؼؿغري

مأنم مإدي مذظؽ مؼعقد مو مادلاضقة. ماألزعـة ميف مطاظيتمسرصت ماظؽربى ماالغؼالبات مإدي ماظؿقصؾ احلاظقة،
مإ مأغدوغقلقا معـ ماجملؿؿعاتماإلدالعقة ماظيتمسرصؿفا مادلغربماألضصكمعروراماحلؿالتماالدؿعؿارؼة دي

بأصرؼؼقاماظلاحؾقةميفماظؼرنماظؿادعمسشرموميفماظؼرنماظعشرؼـمضدمرؾعتمبصػةمسؿقؼة،ميفمذاتماظقضتم
مومععمعرورماظزعـ،مػذهماجملؿؿعات.

مأوميفمزؾماجلؿفقرؼاتماظالئؽقة،م مادلؾؽقة ميفمزؾماألغظؿة صؿلقريماحلؽؿ،مملمؼعدمممؽـا،مدقاء
معؤدلاتمتش مأو مدوظة مبـاء مظؼقاغنيمدون متؾعا مو ماظعالضاتمظشكصقة مسـ مبعقدا مطـريا مأو مضؾقال ؿغؾ

معصادقمسؾقفامعـمررفمػقؽاتممتـقؾقةمورـقة.
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ومعـذمتراجعماظظاػرةماإلدؿعؿارؼةم،مأصؾحماظقظقجمإديماحلداثةمميرمسربمإسؿؿادماظددؿقرمطؼاغقنم
ات.مسؾكمأؼةمحال،معؤدس،مومسربمجماظسمعلؿؼؾةمومبعقدةمسـمأيمغقعمعـماظقصاءمظألصرادموماجلؿاس

مبرتطقامومادؿؿرماظعؿؾمبفمإديماآلنميفمبؾدانمأخرى.م7204صفقمتقجفمضدمبرزمعـذم
سـدئذمتطرحمعلأظةمصالحقةماظدؼينميفماظلقادلمضؿـمعصطؾقلماظؿؿققزمأوماظػصؾمبنيماظـظاعني،م
مبقضقح معذطقرؼـ ماظققم ماظدؼينمأصؾقا مسـ مإدؿؼالظقؿف مو ماظلقادل مصالحقة مصإن مأخرى، مبعؾارة مو
داخؾماظلقادلمباظذاتمومإغطالضامعـف،مبشؽؾمعرخصمبفمضؾقالمأومطـرياميفمطاعؾماظعاملماإلدالعل.م
صاحلرطاتماظيتمتؼؾؼماظؾؾدانماإلدالعقة،موماظيتمتعؿؿدميفمسؿؾفامسؾكمادلؼدس،متؾفأمإديماظدؼينمعـؾؿام

محاظق ماظلقادل.مومالمميؽـمإسؿؾارمػذهماحلرطاتمأغفا امشريمضابؾةمحيدثميفمطؾمأزعةمؼؿعرضمهلا
ظإلرتدارمأومظإلغؿشارماظؼقي،مألنمعظفرػاماظذيمأسطؿفمودائؾماإلسالمماحلدؼـةمعشفدؼةمومتأثرامظدىم

ماجلؿاػري،مخيػلمرؾقعؿفاماإلرتؽادقة.
صاحلرطاتماظدؼـقةماظيتمتؽؿلحماظلقادلمحاظقا،مػلمادؿفاباتمدصاسقةمدلامحيدثمعـمتطقرمسامم

ماظيت ماظـؼاصقة، مو ماالضؿصادؼة مادللؿاةمظؾشؿقظقة ماإلذرتاطقة مو ماظلقصقاتل ماإلاحاد مزوال مغؿفتمسـ
معـم مطؾرية مصعؾمذياػريؼةمجملؿقسة مأخرى، مػلمعـمجفة مو مجفة، معـ مػذا ماحلؼة، باإلذرتاطقة
اظـاسمضدماظؿػؼريماظعام،مومضدماظعـػماظلقادلموماظظؾؿماظذيمؼؿعرضقنمظفمومالمميؽـميفمزؾمػذهم

ظرؼةمظؾدوظةمومظؾؿفؿؿع،مذاتمآصاقمعلؿؼؾؾقة.مومحقـؽذماظظروف،مإسدادمعشروعمدقادلمعؾـكمسؾكمغ
مذاتم مظؾشكصقات، ماظؽارؼزعاتل ماجلاغب مسؾك ماحلرطات مػذه متلؿـد مدلاذا مجقدة مبصػة مو غدرك
ماحملضم ماظؿؿردي مرابعفا ماحلرطات مهلذه ماظلقادل ماظربغاعج مشقاب مؼعؽس مو مادلؼددة ممممممماظقزائػ

مظؽؽماألطـرمجذرؼةمعـفؿمسؾكماألضؾ.ومرصضفامظؾلقادلمبصػؿفمػذه،مذظؽمباظـلؾةمألو
مأذؽاالمعـماخلطابماظدؼينميفمحؼؾمصقاشةم مموؼدرجمتداخؾماظـظاعنيمأذؽاالمعـماظرتاتؾقةمومطذا
مطػـم ماظلقادقة ماظؾعؾة مإدؿؼالظقة ماظدؼـقة ماظػؿقة مو محقثمتطؿسماظؿقصقة ماظلقادل، ماظؼرار متـػقذ و
ظؾؿؿؽـمومظؾـليب،مومطذظؽمطإعؽاغقةمظؾؿػاوضمومظؾؿلقؼة.مومؼعقضمتلقريمومتـظقؿماظعـػمادلدغل،م

ماظر ماظدوظة ميفمزؾ متؽقنمػـاكمععارضة مالمميؽـمأن ماالجؿؿاسلمغػلف،مألغف ماظـزاع باغقة(مبإدؿقاظة
عاداممضدمتؼررمتؽػريماظدميؼرارقة.مومتعؿربماظدوظةماظرباغقةمإدؼاطمإرتداديمظؾقاضرميفممادلاضل،ممبعـكم
معـمغاحقةماظعؿؼماألوغطقظقجلم مضدمأسؿربمغاضصا مملمؼعدمعقجقدا،معادامماحلاضر مصقؿا معقجقد مػق مممعا

يمظؽؾمتغقريمومغػلمظؾؿارؼخموماحلضقرماإلهلل.مومتعربمإؼدؼقظقجقةماظعقدةمإديماألصقلمسـمرصضمجذر
ومظلريورتف،مومتؿفؾكمطذظؽمبؿقرؼؿمطؾمإعؽاغقةمظؾؿكؿني،مومظؾشؽمباظؿاظلمظؽؾمعامعـمذأغفمأنم
مصؽرؼةمومطشؽؾم ماظذاتماألزظقة،متزدوجمبػؼدانمدالظةماإلخؿالفمطؿؼقظة مباظؿػؽري،مصإنمتأطقد ؼذطر

ؼقظقجقةميفماظذوبانميفمسؿؾقةمإصدارمظؾؽائـماالجؿؿاسل،مومظؽؾمطائـمممؽـ.مومػؽذامتـؿفلمػذهماألؼد
م…اظػؿاويمظإلغفائقةمحقلماحلاللموماحلرام،ماظطاػرموماظـاجس،مإخل

وميفمغػسماظقضت،مؼزؼؾماإلدؿعؿالمادلؾاظغمصقفمظؾـشاطماإلغلاغلماألغظؿةماظرعزؼةماحلقة.مإذمتؿققلم
ماأل متدجـ مصاإلحلاداتماحلرطقة مذاتفا. مػلمشاؼة مذاتف، ميفمحد مضقؿة مبؿؼدؼسماظطؼقسمإدي جلاد

مباإلضاصةمإديمأنمخارجماظزعـمؼقردماظلقادلميفمخارجمادلعـك،م ميفمذيقعماجملاالت.مػذا ممممأوضاسفا
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ماظذاتمخارجماجملؿؿع،مأيمجمؿؿعمباظؿضققة،مضؿـمحرطةم ماظؼصقىمهلذا،مػلمتؼققد ماظـؿقفة و
معـؼذةمحقثمتؽقنماحلقاةمذرؼعةمإلسطاءمادلقتمأومتؾؼقفا.

مطرػا معطروح مػق معا مظعؾ مو مظؾفلد ماظؿؼدؼسمادلػرط ميف ماظـلاء-ن مجلد مخباصة معراضؾةمم-و ػق
"األرواح"موميفمغفاؼةمادلطافماظلقطرةمسؾكمطاعؾماجملؿؿع.مومضؿـمػذاماألصؼ،مالمميؽـمأليمغظامم
رعزيمعؿؼدممأنمؼلؿؿرميفماظؾؼاء.مومطؿمعـمعذابحممتتماغطالضامعـمػذامادلـطؼماظذيمالمؼؼفر.مطقػم

ابماظعؿقؼةمظؽؾماالضطراباتماظرعزؼةمادلؤدؼةمإديماألزعات،مإديماجملازر،مإديماظلؾقؾمإديمإدراكماألدؾ
م؟ اإلغؿقاراتماجلؿاسقة،ماظيتممتتمصقفماظؿقصقةموماظؿـػقذمبادؿماهلل

ماخلؾقؾ،مأنمخؾؼم مإبراػقؿ مظدؼاغة مظألذؽالماظـالثة مادلؤدلة ميفماظـصقصماظدؼـقة مادلعروفمأغف و
اظؽؾماظؾشريم:مصؼدمخؾؼماهللماظؽقنمباظػصؾمبنيماظلؿاءم-ماظؽقنمػقميفمذاتماظقضت،مإحداثماظذات

مبـػسماظطرؼؼة،مإديم مو ماظـؾقؼة مادلؤدلة متؿفف مػؽذا مو ماظزعـ. مو ماظـفار،ماظػضاء ماألرض،ماظؾقؾمو و
ماظؿؿققزمبنيماظقزقػةماظلقادقةمحقثمتؤطدمادؿؼالظقؿفامادلطؾؼةمسـمػذهماألخرية.

وماظـؿرورمعؾؽمبابؾمػلماظـؿقذجمظؾعالضاتماآلتقةم:ممومميؽـمإسؿؾارماظعالضةمبنيمإبراػقؿماخلؾقؾ
مإديماظقجقدم مظؽـمػـاكمادؿــائنيمبرزا مدػقانمو مأبق ممعقدك/صرسقن،مسقلك/بقالرس،محمؿدم)ص(/
ػؿام:ماظعفدةمادلؾؽقةمظؾـيبمداودموماظعفدةمادلؾؽقةمظؾـيبمدؾقؿانماظؾؿنيمطاغؿاميفمذاتماظقضتموزائػم

طربيمادلؤرخمادللؾؿمحلقاةماألغؾقاء؛م"أغفمالمؼقجدمأحدمضدمذيعمبنيمغؾقؼة.موميفمػذاماظصددمؼؼقلماظ
ادلؾؽموماظـؾقة"مومؼؼقلمأؼضا:م"ظؼدمراظبمدؾقؿانمبادلؾؽ،مومظؽـماظـيبمداودمتقصؾمإظقفمدونمادلطاظؾةم

م.بف،مألنمعـمؼرتؾطمباظدغقا،متؾؿؾعفماظدغقامبإذنماهلل"
انمدقدغامدؾقؿانمسـدعامؼرتجكماهللم:م"ضالمربمومؼؤطدماظؼرآنماظؽرؼؿمبشدةمػذاماإلدـؿـاءمسؾكمظل

مالمؼـؾغلمألحدمعـمبعدي،مإغؽمأغتماظقػاب"محقـؽذمتطرحمأدؽؾةماظؼراءة،م مممإشػرظلموػبمظلمعؾؽا
وماظؾتموماظؿؾؼلمومبؽؾفمواحدة،متػلريماظـصقصماألدادقةمظؾدؼاغاتماإلبراػقؿقة.مومعـمادلأظقفمجدام

م ماظيتممتس مذاتفا ماظؿغريؼة مأن مغلفؾ ماجملؿؿعاتمأن ميف ماظلقادل مو ماظدؼين مبني ماظعالضة أذؽال
ماظـصقصمحلبماظـؼاصاتم مادللؾؿةمتشريمإديماظؿـقعميفماظعالضةماظيتمتؼقؿفا ممماظقفقدؼة،مادللقققة،مو
وماظػرتاتماظؿارخيقةمظؾؿفؿؿعات.متطرحمأؼضامعلأظةماحلؼمومدؾطةمإصدارماظؼقاغني،مومطذامذرسقةم

ماظزاغقاتمشريماظلؾطةمومعصدرماظؿشرؼع،مسـدعام غعؾؿمأغفمعـمبنيمأعـؾةمالمعؿـاػقةمصإنمرجؿماظـلاء
عقجقدميفماظؼرآنماظؽرؼؿ،مطؿامأنمضضاؼامادلؾؽقةموماخلالصةمومأيمذؽؾمعـمأذؽالماحلؽؿماظؼادعةمملم

متطرحمأبدا.
ممإنمررحمعـؾمػذهماألدؽؾة،مؼؤديمباظضرورةمإديماظشروطماظؿارخيقةموماظلقادقةمإلعؽاغقةماظؿػؽريم

محرؼؿف،مومعـماخلارج،ميفماظدؼين،موميفماظلقادلموميفماظعالضةمبقـفؿا.مومطذا

                                                                                                                                                                 
 تارؼخماظطربي1
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أعاماجملالماظذيمغـطؾؼمعـفمظؾقدؼثمسـمػذهماظعالضةمػقمجمالمسؾقمماإلغلانموماجملؿؿع.مومممام
المذؽمأنمػذهماظشروطمػلمعقجقدةماآلنمباجملؿؿعاتماإلدالعقةمومخباصةميفماجلزائرمومؼؿعؾؼماألعرم

بؿدسقؿفا.

 بن نعومأمحد 
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