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 باضيةدراسات في النُُظم والعقائد اإل

 للدكتور عوض خليفات
 ردنية()الجامعة األ 

 *تمهيـد -1
م  ول ةةةا معةةةاِ مختلفةةةة ل ةةةلا الواليةةةة كلمةةةة منةةةتعة مةةةِ الفعةةةا موا
  من ةةةا الم، ةةةة  (1)

والمناصةةةةرا  والمةةةةااقرا  والعةةةةرت  وال ةةةةرالا تعنةةةةل اةةةةد  ةةةة   المعةةةةانل      الجفةةةةوا  
وليةةة لنمةةا  ل التةةل تعنينةةا ذةةل  ةة   الدرا ةةة األمعةةانل  ةةوالةة ،ض  والعةةداواذ و ةة   ال

 ااةةةلق واةةد ا ةةتعما العةةرت الكلمتةةيِ لتةةةدال  يةةة وال ةةرالا عنةةد  ت ةةا  المةة  ت اإالوال
علةةا المعةةانل ا نفةةة الةة كر منةة  الفتةةرا الجا ليةةة  واكت ةة تا مةة  مةةرور الةةقمِ دالالت 

  يِ المصطل،يِ  اجتماعية و يا ية ودينيةق و ن،اوا ذل     اللم،ة  ِ نواح
امات التةةل ارتكةةق علي ةةا المةة  ت مةةِ   ةة  الةةدع - مةةدلول ما الفع ةةل –،تةةا  صةة ،ا 

 وا ال جر  ،تا يومنا   اقاإ اال ذل م يرته من  العِر األ

 ا ةةةةية ذةةةةل المجتمةةةة  العر ةةةةل ال ةةةةدو   و ذراد ةةةةا كانةةةةت الع يلةةةةة  ةةةةل الو،ةةةةدا األ
 رد مةن   نصةرا  خيةه مالمةا    وعلةا كةا ذةمتكاذلوِ  متآقروِ  يتولا  عا    عاةا  

،ةد    ةةول  ةار  الجميةة  لمةد يةةد العةِو والم ةةاعدا لةةه ذ ذةذ ا واةة  ألكةاِ  و مملومةةا  
  ،ك      الوالية العص يةق ويصف  ،د النعرال   ا ال،اا ذيعوا 

 
 ةةةتا  م،مةةةد الم،ر ةةةل الةةة    عةةةارنل  عةةةض المخطوطةةةات  والةةة    نةةةار علةةةل  كتا ةةةة  نةةةكر األ *

 ةتا  الةدكتور ع ةدالعقيق الةدور  لمةا   ةدا   النةكر الجقيةا لأ ق كمةا  توجةهل ،ثل  ا االتم يد 
 لل مِ آرال ومال،مات ايمةق
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 (2)ال ي ألوِ  خا   ،يِ ياْنُدُ  ةة          ذل النائ ات علا ما ااا  ر انا

 ويعوا ناعر آخر 

ِ  إ دوا ل  ي ألوا مِ دعاُ ُ          ألية ،ةرت     ةأ  مكةا  (3) ا ا تُْنج 

كانت     الم اعدا الع لية منروطة  وجوت التم ة   عةادات الع يلةة وتعاليةد ا 
ِ ا يلتةةه تن ةة    وتت ةةر  ذ ا م ةةر مةةِ الفةةرد خةةالف  لةة   ذةةإو عراذ ةةا ومعتعةةدات ا   مةةا 

ق وي،ةدث الت ةرا مةِ النةخ    واد يصة ح صةعلوكا   و مخلوعا   منه  ذيص ح طريدا  
جمةةا  الع يلةةة   و ياْعتُةةا  ،ةةد  ذراد ةةا  وال  ةة ات متنوعةةة  كةةأِ يخةةر  علةةا إوخلعةةه أل

لةةا ا يلةةة  خةةرا  ين ةةا و ةةيِ ينتمةةل إ يع ةةا  و  الم،ةةدور الديةةةذ  و  ِ يعتةةا نخصةةا  
را   و يلةةف  و ع ةةد  و جةةوارذ  و يصةة ح  ةةي  الُخلُةةم  مةة مو  ال ةةمعة وال ةة،  ا يلتةةه 

علةةةةا نةةةةرت الخمةةةةر  وييةةةةر  لةةةة  ممةةةةا يعةةةةد    ةةةةمعة الع يلةةةةة  مةةةةدمنا   ياةةةة،ل م ةةةة  را  
 ةا  الة   ألذراد ةا المن ةو يِ كانةت األ ومكانت اق وي ةدو  ِ معاملةة الع ائةا العر يةة
تاطو ر عنه   ا الم د  ال   عرف  ةمال رالام
 ق(4)

ولما ُ ع ث الر وا الكري  صةلا اللةه عليةه و ةل  ا ةتاْخدامات ا يلتُةه  اةري    ة ا 
ا ومعتعةدات ا  ذةدعت عِ  عراذ ةا وتعاليةد    وجدت ذل دعوته خروجا  إالم د  اد    

لكثيةةةر مةةةِ  -لةةة ل  ت عةةةا   –لةةةا ن ةةة   وال ةةةرالا منةةةهق وتعةةةر ض الر ةةةوا  عليةةةه ال ةةةال  إ
 ا واالاةةط اد  ولةة  تل ةةث اةةري   ِ ااطعةةت الر ةةوا و نةةل  انةة  الةة يِ ،مةةو  األ

ذيمةةا  يةةن   عل عةةوا نصوصةةه ذةةل  لم ةةد  الواليةةة  العصةة يةق وععةةد العرنةةيوِ ع ةةدا   ط عةةا  
ادا ةته ووجةوت التعي ةد  ةهق واةد تعا ةد العرنةيوِ علةا معاطعةة جوف الكع ةة  لتأكيةد 

الر وا و نل  ان   وعد  التعاما مع    ذال يااكلون   وال ينار ون   وال ي ةايعون   
 ق(5)وال يناك، ون   وال يكل مون  ذ و عوا علا     ال،الة ارا ة ثالث  نوات
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الا ذةل م د  الوالية وال ر  لا المدينة المنورا  جعاإوعندما  اجر الر وا الكري  
ِ الجماعةة اإ  ةالمية التةل عرذةةت  ا ة  األمةة وجعةةا خدمةة الةدعوا اإ ةالمية  ذكةةو 

 ذراد ا  وليال  عا   مِ دوِ النا ذ و  ل   ،اَّ را طة الديِ والععيدا م،ا را طة 
 ةةال  علةةا كةةا ذةةرد  ِ  ةةل   خةةا الم ةةل  وولي ةةهق و وجةةت اإالةةد  والن ةةتق و صةة ح الم

 خةةا  ذةةل اللةةه ويناصةةر  وي ةةاعد   كمةةا  وجةةت علةةا كةةا ذةةرد مةةِ األمةةة ال ةةرالا ُي،ةةت  
مةةِ  عةةةدال اللةةةه ور ةةولهق و  ةةة   الو ةةةيلة  صةة ح جميةةة   ذةةةراد األمةةة و،ةةةدا متجان ةةةة 
متكاذلةةةةة متاةةةةامنة  و ةةةة ل  ا ةةةةتطاعوا  ِ يصةةةةمدوا  مةةةةا  الت،ةةةةديات  و ةةةةل كثيةةةةرا  

 ةالمية  ،ةد  ذةراد األمةة اإ  ا  ،دثإويننروا دعوت    وي،رقوا النصر الم يِق  ما 
ةةر ذةةل  دال واج اتةةه الدينيةةة األ ،ةةدثا   ِ ذ ا ةةية  ذةةياةةر   اإ ةةال  و صةة،ا ه   و اص 

 ق(6)لا ال رالا منه و ،اه ومعاطعتهإالر وا  عليه ال ال   ل  يتردد ذل الدعوا 

  مثةةاا  لةة  مةةا ،ةةدث للثالثةةة الةة يِ تخلفةةوا عةةِ الج ةةاد ذةةل يةةقوا ت ةةو   و ةة 
و الا  ِ  ميةة  ومةرارا  ةِ الر ية ذ ذعةد  مةر الر ةوا الم ةلميِ  ةأِ كعت  ِ مال   

رض  مةةا ر، ةةتذ ثةة   نةةقا اللةةه يتكلمةةوا مع ةة  ،تةةا اةةاات علةةي   األ يعةةاطعو   وال
 ق(7)لا واليت   وموادعت  إكلمته ذي    التو ة عن    ذعاد الم لمِو 

مةةِ  ةة ا  - علةةا اختالذ ةةا وتنو ع ةةا – ةةالمية ذيمةةا  عةةد واةةد اتخةة ت الفةةرم اإ
ة تةةقع   أن ةةا و،ةةد ا التةةل تمثةةا الم ةةد  و ةةيلة للت ةةرا مةةِ  عةةدائ اق وكانةةت كةةا  ذراةة

ِ ل ةا ات اللةه و ةالمه عليةه  و التةالل ذةذ ال  الص،يح كما جال  ه م،مد  صةلو اإ
ا عةِ الطريةم العةوي ق وعلةا  ا  اعت ةار   اةال يِ ،ةادو فيال،م ذل  ِ تت ر  مِ مخال

له عنه   الت را منه ث  اتله  عثماِ  ِ عفاِ  رال ال ا  اا  الثوار اد    ا األ
،ةةةاد عةةةِ الصةةةوات  وخةةةالف  ةةةن ة الر ةةةوا الكةةةري  و ةةةن ة  - ، ةةةت قعم ةةة  –نةةةه أل

اللةةه  كةةر   – ةةِ   ةةل طالةةت  يِ مةةِ  عةةد ق وت ةةر  الم،كمةةة مةةِ علةةلالخليفتةةيِ الرانةةد
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مةر مةِ ،ك ة  الرجةاا ذةل   –لوج ة نمةر    ط عا   –نه  عد ا وله الت،كي  أل - وج ه
  مور الله  و  ل  خل  نف ه مِ منصت الخالذة ال    ايعه الم لمِو عليهق

مثلة ذل   ا النأِ كثيةرا وال ،صةر ل ةا  ومةا  وردنةا  مةِ  مثلةة وال،عيعة  ِ األ
 ااةية لعرت من  ذترا  ،يعةذ ولة  يكةِ اإيكفل للتدليا علا وجود   ا الم د  عند ا
 طةةةوا ل ةةة ا المف ةةةو    ميةةةة خاصةةةة  و عةةةدا  م تةةةدعيِ ذةةةل  ةةة ا الماةةةمار  ولكةةةن    ع

 خراقعند  ت ا  الفرم اإ المية األ ال نجد له ن ي ا   دايعا   ودينيا    يا يا  
 ااةةية ومنةةايخ ا منةة  ال دايةةة أل ميةةة  ةة ا الم ةةد   واةةرورا  ئمةةة اإ لعةةد التفةةت

 ِ  ة ا الم ةد إ  النةا  إا تخدامه ذل   يا تطوير ،ركت   وننر دعةوت  ذ وال ن ةال  
 ااةةةةةية إلةةةةا ال،فةةةةام علةةةةا و،ةةةةدا الجماعةةةةة اإكةةةةاِ مةةةةِ   ةةةة  العوامةةةةا التةةةةل  د ت 

 وتما ك ا ع ر العصورق
ل ةاذ وكةاِ  لة  خةالا   ااية  رية  واتخ ت مِ ال صةرا معةر ا   د ت ال،ركة اإ

العةِر الثةانل ال جةر   وا مةِ النصف الثانل مِ العةِر األوا ال جةر  والنصةف األ
 ةةةالمية  وكةةةاِ والت ةةة  ذةةةل لةةةا عةةةر  الخالذةةةة اإويةةةِو يتر عةةةِو عم،يةةةث كةةةاِ األ

نةتد وِ ي -مثةا قيةاد  ةِ   يةه  وا نةه ع يداللةه  وال،جةا   ةِ يو ةف الثعفةل –العرام 
ذةةل مال،عةةة  ت ةةا  الفةةرم اإ ةةالمية المناوئةةة لل،كةة  األمةةو   ومن ةةا الخةةوار ذ ذةةر ا 

ال،كة   ااية  ِ ي يروا  دعوت    ،ة ر نةديد متجن ةيِ المعاراةة الم ةل،ة اةد اإ
و ةةةةائا الكفيلةةةةة لننةةةةر دعةةةةوت   ذةةةةل األمصةةةةار العةةةةائ ق وذةةةةل الواةةةةت نف ةةةةه  وجةةةةدوا ال

كانةةةت الواليةةةة  – دايعةةةا    ةةةريا   يةةةة الدينيةةةة  و وجةةةدوا تنميمةةةا   ةةةالمية  ذا ةةةتعملوا التعاإ
 ق(8) اعد ذل نجا  ال،ركة وت،عيم   داذ ا - وال رالا  ،د عناصر 

 نه يير نرعل  واعت روا الخلفةال مو  علا لعد نمر اإ اايوِ إلا ال،ك  األ
 المل ص،يح علا يرار مةا إيجاد ،ك  ج ا را م ت د يِ  ول ا ال  د مِ إموييِ األ

يِ    ةةةةل  كةةةةر وعمةةةةرق و،تةةةةا يةةةةتمكِ قمةةةةِ الر ةةةةوا الكةةةةري  والخليفتةةةة كةةةةاِ موجةةةةودا  
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عادا ت،ديد مف و  األمةة ا   ا ال دف  ر وا  نه ال  د مِ إلاإ ااية مِ الوصوا إ
 ااةةةةية  وعلةةةةا كةةةةا مةةةةِ يريةةةةد ة علةةةةا   ةةةة  جديةةةةدا تتفةةةةم والمعتعةةةةدات اإ ةةةةالمياإ

 ااةية جملةة علِ الوالية لكا  ت ا  ال،ركةة اإاألمة  ِ ي –االناما  ل    الجماعة 
نوا    مو،ةةةةةديِق وتةةةةةورد   و ِ يت ةةةةةر  مةةةةةِ  عةةةةةدائ   ومخةةةةةالفي    منةةةةةركيِ كةةةةةاو ذةةةةةرادا  

ا يةةة كر    ةةةو  ةةةفياِ ،ةةةوا  ااةةةية  مثلةةةة كثيةةةرا ذةةل  ةةة ا النةةةأِ  من ةةةا مةةالمصةةادر اإ
الم ةةةةيت  ةةةةِ ق يةةةةر الاةةةة ل للمةةةة  ت  اعتنةةةةام   ةةةةل النمةةةةر    ةةةةطا   ةةةةِ عمةةةةر  ةةةةِ

ِ ال،جةا   ونةقا مِ  ص،ات نة يت  وذةر  مة  االق ذعد كاِ   و النمر صفريا  اإ
يعةوا لةا واليةة مةِ اةد علمتةه إ ااية لم      واالوا لةه  منةدعو  ال صرا  ذدعا  اإ
لةةا  ةةرالا مةةِ اةةد علمتةةه يعةةوا  خةةالف  ااةةل( وا     النةةخ  اإ)ال،ةةم ويعمةةا  ةةه 

 ةو النمةر  لة   و صة ح ال،م ويعما  ه  والواوف ذيمِ ال تعل  ،تا تعل مق ذفعةا  
ااعةدا  امةة نةادا   ةا  ق واد  ص ،ت     الةدعوا(9) ااية المرموايِمِ منايخ اإ
ة  ،ةد    ،يث ال ُيْع اا ذل الجماعة اإ ااةي ااية ذل كا قماِ ومكاِومار  ا اإ

وعدو  عدو    ولي    ال  عد  ِ يعلِ  نه ولل  إ
 ق و ص ح م د  الوالية وال رالا ذراا  (10)

اعد التل واع ا للعو   اال  ِ يتعيد  أ،كامه ونروطه ط عا  إ  علا كا واج ا   دينيا  
ومفكةةرو    تةةدويِ  ةة    ااةةية وط  ع ةا منةةايخ اإ ااةةية األوائةةاق واةةد اةا  علمةةال اإ

يةةةةث  صةةةة ح وا الكتةةةةت التةةةةل ت ،ةةةةث ذةةةةل  ةةةة ا المواةةةةو    ،ل فةةةة ا   و ،كةةةةالعواعةةةةد واأل
عند  ت ا  الفرم اإ المية   ااية نمرية خاصة ذل   ا النأِ ال نجد ل ا مثيال  لإل
كمةا  وردت ةا  - ال ةرالاق و ن ةتعرض ذةل الصةف،ات التاليةة اواعةد الواليةة و *خرااأل

 ما تعتال الاروراقم تعينيِ  أمثلة عملية واا،ة ،يث -  اايةالمصادر اإ
                                                 

() ــدا اوتوديــد  عمةةرو  ةةِ جميةة   قواعــد االمــ  لجيطةةالل  مةةِ  ةة   الكتةةت  ا   نةةماخل  عقي
ق  اإاةةاذة إلةةا كتةةت  خةةرا ت،ةةو  مشــق أ واــوا  او قــو   ال ةةالمل  شــ ع عقيــدا اوتوديــد

 ذصوال  خاصة عِ الوالية وال رالا يل،م ا العارئ ذل  وام    ا ال ،ثق
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 اوواليـة -2
تعنةةةل الم، ةةةة والمةةةودا والمااخةةةاا والمصةةةاذاا والمناصةةةرا اإ ااةةةية  الواليةةةة عنةةةد
ةة   ةة   المعةةانل تةةر،  واال ةةت،فار للم ةةلميِ )   اإوالثنةةال ووجةةوت ال  ااةةية(ق وتاْجما

ق والواليةةةة واج ةةةة علةةةا كةةةا (11) ااةةةيةارا ال،ةةةت ذةةةل اللةةةه وذةةةل الععيةةةدا اإكل  ةةةا ع ةةة
 واج اتةه الدينيةة علةا  وامةر اللةه  اائمةا  أل  ا كةاِ مط عةا  إخيه ذةل المة  ت ألإ اال 

 ق(12)عِ كا ما ،ر   الله عِ المنكر  ممتنعا    المعروف  نا يا   كما وجه  آمرا   
 جمال ا  ما يلل واعد و ،كا  يمكِ إوللوالية ا

لةا  ةةِ ال لةةو  ل ذرياةة علةةا كةةا مكل ةف عنةةدما يصةةا إواليةة الجملةةة  و ةة -1
نةةةاث(ق وعلةةةا المكل ةةةف  ِ يةةةوالل جميةةة  ة عنةةةرا للةةة كور  والثانيةةةة عنةةةرا لإلالخام ةةة)

لةةةا  ،ةةةد  ا ةةةمهق والعمةةةا   ةةة ا الم ةةةد  تو،يةةةد  إمةةةِ ييةةةر اصةةةد اإ ااةةةية  الم ةةةلميِ
 ق(13)والتر  له   و الج،ود   و الج ا  أنه ذرض ُيدخ ا صا، ه ذل دائرا النر 

لر ةةا والمالئكةةة وييةةر   مةةةِ ن يةةال واوميِ  وتنةةما واليةةة األواليةةة المعصةة -2
  وليةةةال اللةةةه المةةة كوريِ ذةةةل العةةةرآِ الكةةةري ق  ةةةوال  اال ةةة   و  الوصةةةفق و ةةةل علةةةا

ن يال والر ا   ما والية الجملة ذتنما جمي  األ ذرادقنوعيِ  والية الجملة  ووالية األ
لكةري ذ مثةا   ةا الك ةف  وك ل  الجماعةات التةل ورد  كر ةا  و وصةُف ا ذةل العةرآِ ا

 ي  ا ةر ا  ذةراد علةا نةوعيِ  م ةما  مثةا آد  و ت األخدود و ن ا   ق ووالية األو ص،ا
ومةةةري   نةةةت عمةةةراِ وييةةةر    وييةةةر م ةةةم ا مثةةةا مةةةامِ آا ذرعةةةوِ  وواليةةةة  ةةةاالل 

 ق(14)تو،يد  وال رالا من   نر  جميعا  
 ااةلذ والية األنخا  ويعصد   ا والية األذراد مِ  ص،ات المة  ت اإ -3

 ااةةةيةق ويجةةةت  ِ تتةةةواذر ذةةةل  ةةةادا  ةةةيِ  ت ةةةا  الععيةةةدا اإ،ةةةم مت و ةةةل ع ةةةارا عةةةِ
 النروط التالية اإ ااية  النخ  ال   يتوال 

 ذل العوا والعماق  اايا  إ ِ يكِو  -1
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  ِ تكوِ  معته جيدا وتصرذاته مرايةق -2

  أِ النخ  المتولا ي ت،م الواليةق  ِ يكوِ المكل ف معتنعا   -3

  ائا التالية ويمكِ الت،عم مِ تواذر     النروط  الو 

  ااية ذل العوا والعماق النخ  المتولا علا  نه مواذم لإلالخ را  -1

 ةةالخير  ذمةةِ عرذةةه ال يعةةرف  النةة را التةةل ال تُةةدذا       ِ يكةةوِ منةة ورا   -2
 ال الخير والفايلةقعنه إ

  ااياِ عدالِق ِ يان د علا  ،عيته ذل الوالية نخصاِ إ -3

كانوا اإ ااية  ق وي دو  ِ(15)اويكتفل  عض العلمال  ن ادا نخ  وا،د عد
لةا صة،ة إ مثلة كثيرا تنةير اإ ااية  يع لوِ ن ادا المر اق وت كر المصادر  ،يانا  

ذةل اإ ااةية    ا الةر    من ةا مةا يةورد  النةماخل مةِ  ِ    عمةرو    ،ةد علمةال
ليه ذل الم د وا تخلفته  ذلما ك ر وااةا وصةية والدتةه وجةد إج ا نفو ة   وصت 

 ،ةة      الطلةةت منةةه  ِ ي،ةة  عن ةةا ويةةدعو ل ةةاق ذ ةةأا عمةةرو   ارانةةه مةةِذي ةةا ال
يتوال ةةا  ةةه )   ينةة د  أن ةةا عةةِ  ،عيةةة والدتةةه ذةةل الواليةةة  ذلةة  يجةةد مةةِ اإ ااةةية 

ال امر ا  ذتوال ا   ا  و،  عن ا ودعا ل ا إ ااية الم  ت ومِ   ا الوالية( كانت إ
 ق(16)وا ت،فرم

ِ يتةوال   ِ ياةمر لةه ال،ةت ذةل الجنةاِ   ا ت،ععت واليةة النةخ   ذعلةا مةوا  
 ويعلِ التر،  واال ت،فار له  الل اِ  مذمتا ما م ر مةِ  ،ةد الوذةال  ةديِ اللةه اةوال  

  ذعلا مِ نا د  ل  منه واليتةه  واعتعةاد ال،ةت لةه  واال ةت،فار لةه  وت،ةري  وعمال  
 ق(17)ققم  ،اه ونتيمته وينه ويي ته و ول المِ  ه

 نوا  التالية األ وتنما والية األنخا 
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يعةةي  ذةةل العطةةر   ااةةلياةةة علةةا كةةا إ ااةةية  وتعت ةةر ذر واليةةة  ئمةةة اإ - 
مةا ق ما   كما  ن ا ذرياة علا    إ اال آخر ي ةم   وجةود اإال   يوجد ذيه اإ

الةةة يِ يعينةةةِو ذةةةل ملةةةه اإ ااةةةية  وتن ةةة،ت الواليةةةة  ذةةةل  ةةة   ال،الةةةة علةةةا جميةةة 
، اِ  كما ت ما  الد      ا العدا واإانهق وي ما  االل  ويناووِ ت،ت  لط

 ةة   الواليةةة  ةةةموالية ال ياةةةم    العاصةةمة  و اإ ااةةية  دار العةةدا وال،ةةمق وي ةةمل
طةةالل  مواليةةة ال ياةةة  ةةل واليةةة اإمةةا  العةةادا  مركةةق ال،كةة ق وذةةل  لةة  يعةةوا الجي

ي ر  ال إِ م ر مِ  ،د ما إ ااية( ومِ ات عه علا طاعة الله  ما  الم لميِ )اإإ
ا جةةال  ةةه مةة ةةه منةةه  و لةة   ِ كةةا دار يكةةِو   ل ةةا ال،ةةال وِ علي ةةا  ةة  العةةاملِو  

التنقيةةا  المت عةةِو لمةةا نةةرعه الر ةةوا عليةةه ال ةةال   النةةا ِو لمةةا ن ةةا عنةةه النةةر   
فيِ لا ال ةن ة والعمةا   ةا  الةراد وِ لل دعةة علةا مةِ جةال   ةا  ييةر متجةانإالداعوِ 

انةةةةتذ يتةةةةوال   اإن ةةةةاِ وي ةةةةمي     ةةةةا العةةةةدا لأاةةةةارت  وال متعصةةةة يِ علةةةةا األج
 ق(18)لي   ذي مي ا دار العدا وال،ممإ، اِ  وين ت الدار واإ

إمةةةا   ا كةةةاِ إمةةةا   ذلةةةح  ةةةِ ع ةةةدالو ات  ةةةِ ع ةةةدالر،مِ  ةةةِ ر ةةةت   ميعةةةوا اإو 
ذكا مِ جرت عليه طاعته  ورال  ،كمه  ول  يم ر   ااية( عدال  الم لميِ )اإ

عنةد   ذةل ،كم ة  مةِ الواليةة  يتولونةه  عينةه  ويتولةِو منه خالف الم لميِ  ذ ةو 
 ق(19)مجمي  مِ ذل ال ياة جملة واصدا  

ما  جوق التجا ا   و الج ا   وجود اإما ذ ذمعرذة اإ نه ال ياإ ااية  ويرا
إ ااةةل  ِ يت ةةر    ذةةرد أل واج ةةة علةةا كةةا مةةِ يعةةي  ذةةل ال ياةةةق وال يجةةوق  ياةةا  

لَّةوِ وُيتا اةر   مةةن   علةةا خةالف األ مةِ  ،ةد األئمةة  نة ادا النة ود  نةخا  الة يِ ُيتاوا
  ومن ةةةا نةةة ادا العةةةدواق وينةةةر  الجيطةةةالل  ةةة   للنةةةروط التةةةل نةةةر،نا ا آنفةةةا   ط عةةةا  

 ةا المةرولا والتعةا  ديِ وال دا  واادات الم لميِ مِ  العاعدا ويعوا  م ما  ئمة ال
قق ولي ةت  منقلةة واليةة  ن ةا  منقلةة الديانةة  يتولوِ عند  صة،ا نا  ،يةر ،جةة ألن ذذ



 951  

نتعةةةا عةةةِ واليةةةة األنةةةخا  و رالت ةةةا  نةةة ادا ال تةةةرا  نةةة  ت نةةةخا  و رالت ةةةاق األ
 ق(20)ِ كثرواما  ن  ال تنتعا علي ا  الن ود و األمنال؟ ولي ت ك ل  والية األئمة  أل

النةةخ  الةةة   اإ ااةةية   ةةال ق يتةةولاإلةةا اإواليةةة الخةةار  مةةِ النةةر   -ت
ر وا الله  ويعلِ و،دانية الله  ال الله و ِ م،مدا  إله إال   ال   وين د  ِيعتنم اإ

 ِ اإ ااةةية  تعةةالا وادرتةةه  وي تعةةد عةةِ المعاصةةل والك ةةائرق ويةةرا  عةةض علمةةال
 را     ال،كا  وال الطيِ  المية ال يتولا ،تا ي ر  مِ الج االم تجيت للدعوا اإ

 ق(21)  عليهن   يتوافِو عِ ال،كذ ا ل  يفعا  ل  ذا   ااية  و يير اإ

لا م  ت   ا الصةوات     واليةة الية الخار  مِ م  ت   ا الخالف إو  - 
 ااةةةلق و ةةة   ثةةة  اعتنةةةم المةةة  ت اإ معينةةا    ةةةالميا  إ الم ةةل  الةةة   كةةةاِ يت ةةة  مةةة   ا  

الوالية علا وج يِ  والية المتديِ  ووالية يير المتةديِق ويعصةد  المتةديِ النةخ  
   و ذعي ةةا   الةةديِ  الةة   ي ةةتطي   ِ يعطةةل ر يةةا  العةةال  المجت ةةد المت ،ةةر ذةةل نةةاِو 

ُيصةدر ذتةةوا ذةل نةةأِ مةةِ نةاوِ الةةديِق وذةل  ةة   ال،الةةة ذعلةا النةةخ   ِ يعلةةِ 
 ِ   ااةل  ويعلةِ  ياةا  ة     التل ال تتفةم مة  المة  ت اإتو ته عِ آرائه الخاطئ

 ا ذعةةةا  لةةة  وععائةةةد    ةةةل و،ةةةد ا التةةل تمثةةةا اإ ةةةال  ال،ةةةمق وا  اإ ااةةةية  م ةةادئ
 ق(22)من   ،ينئ   ِ يتولو  ويعت رو  وا،دا  اإ ااية  علاذ

  ولكنةةه صةةا،ت  دعةةة      نةةه ينةةاد   ةةآرال مخالفةةة  ا كةةاِ المخةةالف متةةدينا  وا  
ويدعو النا  العتنام آرائه  وا تجات له عدد مِ النا ذ ثة  ر ا اإ ااية  للععائد

    لةةةةة يجةةةةت  ااةةةةل  ذةةةةل  ةةةة   ال،او راد  ِ يتةةةةوت ويعتنةةةةم المةةةة  ت اإ خةةةةالف  لةةةة 
لةا  صةة،ا ه ومةِ ا ةةتجات لدعوتةةه   ِ يةة  ت إ - ا ةةا  ِ يتةوال  اإ ااةةية –عليةه 

رنةةد   واعتنةةم  لةةاإلةةا اللةةه وعةةاد إليةةه اةةالا  و نةةه تةةات إويخ ةةر    ِ مةةا دعةةا   
كوا،ةةةةد اإ ااةةةةية   ااةةةةل(ق  عةةةةد  لةةةة  تُع اةةةةا تو تةةةةه  ويتةةةةوال المةةةة  ت الصةةةة،يح )اإ

 ق(23)من  
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ةةاَّ إوكةةاِ صةةا،ت  دعةةة  ودعةةا  ا   ا كةةاِ المخةةالف متةةدين مةةا إ لي ةةا النةةا   ذأااا
   ،يةث يصةعت عليةه االتصةاا   ة  ليخ ةر   عةِ تو تةه  ويعلم ة   ِ كثيرا     ا خلعا  

  ِ يتةةوت  ويعمةةا جا ةةدا     ذعليةةه ذةةل مثةةا  ةة   ال،الةةةليةةه كةةاِ اةةالال  إمةةا دعةةا   
 ق(24) اايةعند  ل  تُع اا تو ته ويتوال  اإ اال  للدعوا للم  ت اإ

 ااية  المخةالف المعل ةد  لمتدي ِ   و ما ت ميه المصادر اإ ما المخالف يير ا
عةةةالِ اناةةةمامه إيتولونةةةه  مجةةةرد تو تةةةه  و اإ ااةةةية  ِذذةةة لةةةي   واعتنااةةةه لم ةةةادئ  ذ ا 

 ااية  م نا منك   ولل    ا اإ وعليه ذل     ال،الة  ِ ينطم الع ارا التالية مخاط ا  
ك م  ق(25)وليِّك   وعدو  عدوِّ

نةةخا  مةةِ  ت ةةا  األطفةةاا المولةةوديِ ألاإ ااةةية  طفةةااق يتةةولاواليةةة األ -4
 ،ركت    علا  ِ يتواذر ذل الطفا  ،د النروط التالية 

  يةهق ومعنةا  لة  التةيعِ   المعرذة لدا الجماعة  ِ الطفةا ُول ةد علةا ذةرا -1
  االقإمِ  ِ الطفا ولد ألت 

 ا ،اةةرق ويةةرا  عةةض العلمةةال  ِ  ِ الطفةةا ا نةةه إاإ ااةةل ت إاةةرار األ -2
داذ  ااةةةل آخةةةر عةةةرجةةةا إ نةةة ادا األت ييةةةر كاذيةةةة   ةةةا يجةةةت  ِ تتوثةةةم  نةةة ادا

  ااييِ عدليِقو عا   انترط ن ادا رجليِ إ

 معينةةا    ااةةيا  إ نةةخا  العةةدوا(  ةةأِ نخصةةا  نةة ادا األمنةةال الموثةةوايِ )األ -3
 قكانوا    ييا ا   له  والدذ عند  ل  تت،عم واليت    ،اورا  

يتولةةون   ،تةةا ي ل،ةةوا ال،لةة   ثةة  يجةةر  اإ ااةةية  ِ مةةا األطفةةاا المخةةالفِو ذةةذ
ِ م ةةر تولةةو    وا  اإ ااةةل  ا م ةةر مةةن   الوذةةال للمةة  ت ،كةة  الواةةوفق ذةةذ علةةي  

مةةةةن   خةةةةالف  لةةةة  ت ةةةةر وا مةةةةن  ق و،كم ةةةة  ذةةةةل  لةةةة  ،كةةةة  آ ةةةةائ   مةةةةِ المو،ةةةةديِ 
 المخالفيِق
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ال،كة  علةي   ،تةا ي ل،ةوا ال،لة   عةِ  يتوافِواإ ااية  ِ ما  طفاا المنركيِ ذذ
قذذاإ اال  ا   لموا  عد  ل  وات عوا الم  ت ذذ  ن   يتولِو

عةةةتع     ا متةةةولا  والمةةةوالل األطفةةةاا إ مةةةا  طفةةةاا الع يةةةد الةةة يِ يملك ةةة  نةةةخ  
ر يعال  الواوف ،تا  ةِ المتولا  ذفي   اوالِ   ،د ما يعوا  وجوت تولي    وا خ

قلطريم العوي  والم  ت ال لي  )اإت عوا ا ا  ل،وا واال لو ذ ذذ   اال( ذعند  ل  يتولِو

  يولةةد المةةر ا منةةركة اعتنعةةت اإ ةةال  وتوال ةةا اإ ااةةية  ذواليتةةه  مةةا الطفةةا الةة 
 ِذ ااةل  ذةواج ةق  ما إ ا ولد الطفا أل ويِ م ةلميِ   ،ةد ما إ ااةل وا خةر ييةر إ

اإ ااةةل   ا اعتنةةم المةة  ت ذذةة يتوافةةِو عةةِ ال،كةة  عليةةه ،تةةا  ةةِ ال لةةو قاإ ااةةية 
 ِ واليةةة الطفةةا الةة   ُول ةةد ألت  ِ لةة  يفعةةا ت ةةر وا منةةهق ويةةرا  عةةض العلمةةالتولةةو   وا  

 ت دِو األ ق   اعت ار  ِ الوالية تورث مِ األ اال واج ةإ

 ا إومِ  صيت  عا ة الجنِو ذل  ِ الطفولة ذ،كمةه عنةدما يك ةر ،كة  الطفةا  
 واف عنهق  و مناذعا   ِ كاِ منركا  ا  نه يتولا  و ذذ  و  ممِ ل   ،م الوالية كاِ 

طفةاا ي عةِو ذةل ذِ  والد  األلةا النةر  ذةإ ال   ا ارتد النخ  المتولا مِ اإوا  
 ق(26)منقلت   مِ الوالية

 اوبـ اءا -3
     العةداوا والمنا ة ا والة ،ض تعنةل عكة  الواليةة تمامةا  اإ ااية  ال رالا عند

و اال ةت،فار لةهق وال ةرالا ذرياةة    وعةد  التةر،  عليةه ووجوت النت  واللعنةة للكةاذر
 ق(27)علا كا مكلف ذل ،اا ال لو  كالوالية م، و النعا  النعام

يمكةةةِ  اواعةةةد و ،كامةةةا   وكمةةةا  ِ للواليةةةة اواعةةةد ا و ،كام ةةةا ذةةةاِ لل ةةةرالا  ياةةةا  
 جمال ا كا تل إ
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لةةا كةةا مةةِ المنةةركيِ  نةكا عةةا ذ ذع  ةرالا الجملةةة  وتعنةةل وجةوت ال ةةرالا -1
ولةةةيِ وا خةةةريِ  مةةةِ الجةةةِ  ِ ي ةةةر  مةةةِ  عةةةدال اللةةةه مةةةِ األ -ل لةةة  ت عةةةا   – ااةةةل إ

ق لا يو  الةديِ  معةروذيِ  و ييةر معةروذيِ   ،يةال كةانوا     مواتةا  إوالنا   جمعيِ 
ةرا   ةا ذال رالا مِ الكاذريِ تو،يدذ والتر  لنلل مِ  ل  نر   والج  ا  أِ اللةه  اما

ر   واإ  ق(28)وذرا ا نر   ياا  نكار لوجو  ا ن 

ولئة  الة يِ الوعيد  وتعنةل وجةوت ال ةرالا مةِ    رالا ال،عيعة  و  رالا   ا -2
ةةد   اللةةه ذةةل كتا ةةه العق   (29) ةةالا والعصةةياِيةةق  و ةة  المةة مومِو ذةةل العةةرآِ  اإتوعَّ

و   ا ماِ  جملة و ذرادق ومِ  مثلة الجملة او  نةو  ولةوط وعةاد وثمةود  و صة،ات 
ذراد ذ   نوعاِ  م ما مثا  امةاِ ق  ما األالر  ويير   ممِ  كر   العرآِ  ال ول

الةةةةة ا ةةةةر  ةةةةل ل ةةةةتق وييةةةةر م ةةةةما مثةةةةا الةةةة   ،ةةةةا  إواةةةةارِو وذرعةةةةوِ  و   ي   و،م 
 ال،طت  وامر ا لوط ويير  ق

ن  الله علي    أ مائ   و وصةاذ   و لعةا    مِ لا مِ جمي  ِ ال راذو كلمة ذ
 ق(30) الا تو،يد  وواليت   نر مِ الرجاا والن ال المنعوتيِ  اإ

 وجوت ال ةرالا مةِ كةا نةخ  منة ور اإ ااية  نخا ق يعتعد رالا األ -3
ذ وا ينما  ولئة  الة يِ يرتك ةِو الك ةائرثا  والك ائرذ و االل نوعاِ  األ ارتكات ا 

والك يةةرا عنةةد    ةةل الخطةةأ الةة   يوجةةت ال،ةةد  ذةةل الةةدنيا والعةة ات ذةةل ا خةةرا  مثةةا  
القنا  ونرت الخمةر  والتةول ل يةو  الق،ةف  و نة ا   لة ق والثةانل ينةما  ولئة  الة يِ 

 ق(31)يرتك ِو الص،ائر ويصروِ علا اال تمرار ذل الخطأ ري  ت، ير  اران   ل  

 يه  ،د النروط التالية  ا ت،عم ذوتجت ال رالا مِ النخ  إ

،ةدا الك ةائر   و  نةه ا ةتمر ذةل ارتكةات  ِ يعترف النخ   نةه ااتةرف إ -1
 مور ال تتعارض م  م ادئ الععيداق ِ     األ الص،ائر مدعيا  
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،ةدا الك ةائر  مثةا القنةا ونةرت إ ِ ينا د النخ  و و متل    ةااتراف  -2
 الخمر و ن ا   ل ق

ِ ممِ تعو    ة  ال،جةة ذةل الواليةة وال ةرالا  ااياِ عدالإ ِ ين د رجالِ  -3
 ق وي ةةةةدو مةةةةِ مطالعةةةةة المصةةةةادر(32)مةةةةا ي ةةةةت،م اللعنةةةةة وال ةةةةرالا علةةةةا  ِ نخصةةةةا  

ةةةةعت ذةةةةل واةةةةت م كةةةةر جةةةةدا  اإ ااةةةةية  مةةةةِ عمةةةةر الةةةةدعوا   ِ  ةةةة   العاعةةةةدا اةةةةد ُوا 
 ةةةةة(  ةةةةم  رجلةةةةيِ مةةةةِ 93 ةةةةِ قيةةةةد )ت اإ ااةةةةيةذ إ  تةةةةرو  المصةةةةادر  ِ جةةةةا ر 

ذلعنةةا ق ذعةةاا جةةا ر  ملعةةِ اللةةه مةةِ لعنتمةةا  اةةاال   كةةرا رجةةال   صةة،ا ه يت،ةةدثاِ ،تةةا  
ل  يث ةت عنةد  لعنةه؟ ذعةاا  و   ث ةات  ث ةت مةِ اجتماعكمةا علةا  كيف تلعِ رجال  

 ق(33)ملعنه!

  إ هذ   ال ول من ورا   الن را التل ال ُتدذا       ِ يكوِ النخ  معروذا   -4
 ق(34)ِ المن ور  النر ُيْ را  منه  ،ير ن اداإ

 نخا  تكِو علا وجو  يمكِ  كر ا كما يلل ال رالا مِ األو 

ال ةةرالا مةةِ ال ةةلطاِ الجةةائرذ    ال ةةرالا مةةِ ال،كةةا  المخةةالفيِق وال ينةةما  - 
عاة   اةد يكةِو مةِ  صة،ات ِ  ي  مِ يناو  ت،ةت لةوال ال ةلطاِ  ألال رالا جم
ال ية ط   اال  ولكن    خفوا معتعةد   علةا  ة يا التعيةة الدينيةة ،تةا الم  ت اإ

يعينةِو  ذةل طةور الكتمةاِ كةانوا دومةا  اإ ااةية      ال لطاِ و عوانهق وال،عيعة  ِ
لطاِ ومةِ ث تةت طاعتةه علةا ال ة ت،ت ،ك  مالج ا رام  ومِ  نا كانت ال ةرالا وافةا  

 ق(35)خال ق وت ما دار ال لطاِ دار الجور والمل له  عناعة وا  

 ق وذةةةل  ةةة   ال،الةةةة ي ةةةتتات لةةةا النةةةر إ ةةةال  ال ةةةرالا مةةةِ المرتةةةد  مةةةِ اإ -ت
لا صوا ه ورند  ذيجت  ِ يجا د ويعتةا  ولكةِ ال إِ ل  يعد ذالمنر  ثالثة  يا   ذ

 ق(36)ُت  اا له  رية  وال ي،ن  له ماا
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لةةا مةة  ت   ةةا الخةةالفذ    إال ةةرالا مةةِ الخةةار  مةةِ مةة  ت   ةةا ال،ةةم  - 
 إلةةةةةا    مةةةةةِ المةةةةة ا تاإ ااةةةةةل ال ةةةةةرالا مةةةةةِ كةةةةةا نةةةةةخ  يرجةةةةة  عةةةةةِ المةةةةة  ت 

 اال    النخ  ول  يكتف  تر  الم  ت اإ ا تمادا   إخراق  ما اإ المية األ
اتلةةةهق يعةةةوا اإ ااةةةية   ةةةا  خةةة  يطعةةةِ ذةةةل   لةةةه ويعيةةةت علةةةي    ذعنةةةد  لةةة  يوجةةةت

لةةةا مةةة  ت   ةةةا الخةةةالف  ذتةةةولا الل  مذمةةةِ خةةةر  مةةةِ مةةة  ت   ةةةا ال،ةةةم إالجيطةةة
 ااةية( علةا الم ةلميِ )اإ  ااية( كةاِ واج ةا  ت    وت ر  مِ  ئمة الم لميِ )اإ ئم

 ااةية( ذيتةول ا ه  وخل  واليته  ،تا يتوت ويرج  إلةا الم ةلميِ )اإ ،اه وعداوت
ِ خر  مِ م  ت الم ةلميِ وخةالف   وطعةِ ذةل مة       ا  ولي    ويعاد  عدوَّ  ق و 

ق واصةة خردلةة (37) الكةه واتلةهمإلةا     ذعةد ،ةا  اتلةه  ةأ   ة ت وصةلوا إوعا ه مةن
مةةةِ  واةةةح األمثلةةةة علةةةا  لةةة   ذعةةةد جةةةال نةةةات اإ ااةةةية  مصةةةادرالتةةةل تروي ةةةا ال

اتةا   مةا ه عِ  ذاا  نوا  الج اد  ذعاا اإما  جا ر  ِ قيد  و ألإلا اإ اال إ
 ااةةةية  ذاةةةر ه  خنجةةةةر إيةةةةا  رجةةةا مةةةِ اإخردلةةةةق وكةةةاِ النةةةات ال يعرذةةةه  ذةةةأرا  

وكاِ خردلة الوالل ذعتلهق  لاإو تل  ه اإ اال  م مو  ذمات  وا ض علا النات
 ااةةةية  ولكنةةةه خةةةر  علةةةي   و خةةة  يطعةةةِ ذةةةل ديةةةن   ويةةةدا  علةةةا عةةةورات    مةةةِ اإ

ذا ت،ا  جا ر  ِ قيد دمه  وت   اتله علا الن،و ال    كرنا 
 ق(38)

الم تد      الة   يعةوا  ةر   دينةل  و ذكةر  مخةالف اإ اال ال رالا مِ  -د
ليةةةه  مثةةةاا  لةةة  مةةةا يرويةةةه إوذع ةةةاا    ويةةةدعو النةةةا  اإ ااةةةية  لمةةةا يعتعةةةد  علمةةةال

مةةِ منةةايخ الكوذةةة كةةاِ يعةةوا   ااةةيا  إ مةةا    ةةو  ةةفياِ مةةِ  ِ نخصةةا  اإ –المةةار  
إلةةةا اإمةةةا    ةةةل ع يةةةدا ذةةةل منقلةةةه  ذعةةةاا  العةةةدر  ويةةةدعا ،مةةةقا الكةةةوذل  واةةةد جةةةال 

لاا ماةِ    ةت يةا   ةا ع يةدا؟ إنةل  ريةد  ِ   كةر  لل؟ ذعاا  وا   اإما   ممِ جال    إ
اةاا  ومةا  صةن   ةه ول ةت   ق اةاا ذعلية   منةقا ،اجةت )الطةائل(مةر عض  ة ا األ

نل آتي   نا   اةاا  ذخرجةا ،تةا  تيةا منةقا ،اجةتق اةاا  ذةدخال  ؟ ااا  ذذ،اارا  
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ق ذكاِ آخر ما ُ م  مِ   ل ع يدا  ِ ااا  يا ،مقا علا كثيرا   ال يت  ذتكلما كالما  
ه ،اجتق اةاا  ذكةاِ  ي تةه   ا العوا ذارات ييالِ  ااا  ذخر    و ع يدا  ث  كلم

نما  خ ت   ا الكال  )   إمِ ،اجت  عم  مِ  ي ته مِ   ل ع يداذ ااا  ،مقا  
 اةاا  ذعةاا لةه ،اجةت  لة  تةدر   ،ةدا     ااةية(يِ )اإالعوا  العدر( مِ عند الم ةلم

منة   خ تةهق اةاا   ال جا ر ذعِ مةِ  خة ت  ة ا العةوا؟ اةاا ال واد  دركته ولعيته إإ
ارذةم  ةل يةا   نل  رجة  عنةه  ذةارج  عنةه كمةا رجعةتق اةاا  ذعةااجةت ذةذذعاا له ،ا

  ةا مةةودود  واا ةةا منةةل مةةا  اةةوا لةة ق اةةاا   ةةاتق اةةاا   اةةوا مةةا  صةةا   مةةِ ، ةةنة 
ت مةةةِ اللةةةه وال ةةةيئات مةةةِ ذمةةةِ اللةةةه  ومةةةا  صةةةا   مةةةِ  ةةةيئة ذمةةةِ نف ةةة ذ ذال، ةةةنا

اجةت   مةا مةِ ييةر  ال و ةع اق اةاا  ذعةاا لةه ،إ اوا  ال يكلف الله نف ا  الع ادق و 
ق اةةاا  ذخةةر  ،مةةقا ذمع ةةوا منةةه  ةة   الجملةةة  و مةةا منةة  ذأنةةا  عةةرف مةة     ذيةةه  وال  

ذ اةاا  ال خيةرا  ذعةوا  ،مةقا وال تعولةوا ذيةه إمِ عند ق ااا  ذ ئا عنه ،اجت ذعةاا  ار 
لةةا لةةا الن ةةال ذكلم ةةِ ذةةل  لةة   وا  مكةةث  ةة ل  مةةا نةةال اللةةهق ثةة   ل، ةة   نةةه منةةا إذ

 ِ يجمة  لةه     مةر   ةو ع يةدا ،اج ةا  ما  ل   ل    ا ع يدا و،اج ا  الاعفالق ااا  ذل
لةةةي   و علم ةةة  ووعةةةد    ذةةةاجتمعوا وال يعلمةةةِو مةةةا يريةةةد   ةةةو ع يةةةدا إالنةةةا ذ ذمنةةةا 

اةةةاا  ذلمةةةا تكلةةة  ،اجةةةت  ل  المتكلمةةةِو و،اجةةةت  ةةةاكت ال يةةةتكل و،اجةةةتق اةةةاا  ذةةةتك
خيةةراِ لنخصةةاِ األ،مةةقا وعطيةةة وال،ةةارث )ا ِإذ،مةةد اللةةه و ثنةةا عليةةه  ثةة  اةةاا  

  ذمِ آوا    و جال    ذ و عندنا الخائِ ،داثا  علينا  واذعا ،مقا ذل معالته(  ،دثوا 
 ق(39)المت  ق ااا  ذتفرم النا  وطردو   مِ المجال  ول  يعر     ،د

 لةةا  ِ علمةةالإوا ةةا  ِ نن ةةل ،ةةديثنا عةةِ ال ةةرالا و ،كام ةةا يجةةدر  نةةا  ِ ننةةير 
ِ لة  ا  ِ تات  عل علةا واليتةه  و ذنخ  ا ا الت را منه  ذيوج ِو ا تتا ة الاإ ااية 

ة ال  عةد طلةت التو ةإ ِ ال رالا ال تت  اإ ااية  يفعا ت ر وا منهذ ويرا  عض المفكريِ
 ق(40) ا  صر النخ  علا معصيته وج ت ال رالا منهثالث مرات  ذذ
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 اووقـوف -4
موعةة  و  ،ةم واليةة نةخ   و مج –ماال ُ،ك  الواوف يعنل اإم ا  مِ إ

دلة والمعلومات اليعينية التةل توجةت الواليةة  و ال ةرالاق لعد  تواذر األ –ال رالا من   
 ِ النةةةا  ثالثةةةة ذراةةةال  ذريةةةم ُعل ةةة  منةةةه الخيةةةر  و ةةةو  -لةةة ل  ت عةةةا  اإ ااةةةية  ويةةةرا

المواذم ذل الديِ والعما  و  ا  و الولل  الم ةت،م للواليةةق وذريةم ُعل ة  منةه النةر  
ذل الديِ  العوا والعما  و  ا  و المخلو  الم ت،م لل ةرالا والعةداواذ  و و المخالفة

وذريةةم ثالةةث لةة  ياْعلاةة  منةةه نةةر  و خيةةر  و ةةو المواةةوف عنةةه ،تةةا يث ةةت عليةةه مةةةا 
 ق(41)يوجت الوالية  و ال رالا

 والمواوف عنه صنفاِ 

يمةاِق ذةال،رض ذيةه الواةوف عةِ  ال ٍ  ال ُيْعةراف منةه كفةر وال إ كا نخ  -1
كةة  عليةةه ،تةةا ُيعةةراف ،الةةه مةةِ خيةةر  و نةةر  ذي ةةت،م ،ينئةة  الواليةةة  و ال ةةرالاذ ال،

   ةةوال  الواليةةة  و ال ةةرالا   ،يةةر علةة   ذ ةةو ال نةة  منةةر  ومةةِ  ماةةا ذيةةه ،كمةةا  
 ق(42) ال 

 طفاا المنركيِ والمناذعيِق و االل يجت الواوف عةِ ال،كة  علةي   ،تةا  -2
لَّةةةوِ  و الصةةةال  ذةةةذذ ا نةةةو د مةةةن   اإيمةةةاِ و ي ل،ةةةوا ال،لةةة ذ ذةةة ِ نةةةو د مةةةن   ا  ن   ُيتاوا

 ق(43)الكفر والاالا ذُيتا ار   من  

 لا  نكاا مختلفة مِ ،االت الواوف مِ   م ا إاإ ااية  وينير العلمال

واةوف الةةديِ   و مةةا ي ةةميه الةة عض واةةوف ال ةةالمةق ويعنةةل  لةة  الواةةوف  -1
اِق و  ا  نما يمإعِ ال،ك  علا نخ  يير معروف عنه خير  و نر  كفر  و 

 ق(44) نوا  الواوف
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واةةوف ال ةةاااق و ةةو  ِ يعةةو  نةةخ  إ ااةةل  عمةةا  ةةي   ويعةةرف عنةةه  -2
ارانه  ل   ذعنةد  لة  يجةت التواةف عةِ ال،كة  عليةه ،تةا ي ةألوا   ةا العلة   عض  

عِ ط يعةة  لة  العمةا وكيفيةة ال،كة  ذيةهق مثةاا   ِ اإ ااية  والمعرذة مِ منايخ
نةةةةا وال يةةةةدر  مةةةةا اةةةةوا الم ةةةةلميِ ا معصةةةةية مثةةةةا الق لةةةةه علةةةة يةةةةرا النةةةةخ  متوليةةةةا  

لي   ويعوا  ما تعولِو ذل رجا ممِ تتولونه ر يتمو  يقنل؟ )اإ ااية( ذيهق ذيأتل إ
 ا ذعةةا  لةة   ةةرئ منةةه لكونةةه رمةةا إنةةه  اال ةة   أل )وال ي،ةةم لةةه  ِ يعةةوا ر يةةت ذالنةةا  

ا ا ةةا ال ةةااا و ةةما   ا  خ ةةرو   نةةه ُي ةةر  منةةه   ةةرئ منةةه   مةةذا ل ةة   ك يةةرا( ذةةة  متولَّةة
 ق(45)نه يتواف عِ ال،ك  عليهذالجوات مِ العلمال والمنايخ ذ

 ا ااتاةا  ،ةد ما اةوف عةِ ال،كة  علةا المتةول ياْيِ  إنكااق ويعنةل الو واوف اإ -3
ا خر ول  ُيعرف الم،م  مِ الم طاذ مثةاا  لة  مةا جةرا لل،ةارث  ةِ تليةد ال،اةرمل 

ذريعيةةة  عةةد ذةةل نةةماا إاإ ااةةية  تاقاعَّمةةا ال،ركةةةوع ةةدالج ار  ةةِ اةةي  المةةراد   اللةة يِ 
ةدا معتةوليِ و ةيف 127معتا رئي    ع دالله  ِ م عود التجي ل ن،و عةا    ةةق واةد ُوج 
مةِ معرذةة ال ةايل من مةا اإ ااةية  كا من ما م،مد ذل جثةة صةا، هق ولمةا لة  يةتمكِ

   ال،الة مثةاال  علا ا خر  ذعد رجح العلمال الواوف علا ال،ك  علي ماق و ص ،ت   
 ق(46)ي،ت ا  ه ذل ال،ك  علا ااايا متنا  ة

 بقضيةالية واوب اءا في تطو  اود كة االوهمية اوو  -5
اإ ااةية  ك ر ذل تطور ال،ركةةرالا األثر األيرا ال ا،ث  ِ لنما  الوالية وال 

  خجمةةاا   ميةةة  ةة ا النمةةا  ذةةل التةةاريإلةةا واتنةةا ال،ااةةر  ويمكةةِ وا ةةتمرار  عائ ةةا إ
 ذل النعاط التالية إ اال ا

تمة  اامةة مجعلةا إاإ ااةية  لعد  اعد نما  الوالية وال ةرالا  ت ةا  ال،ركةة -1
اإ ااةةية  خةةو ا والم ةةاعداق ولمةةا كانةةت الواليةةة عنةةدمتما ةة   اةةائ  علةةا الم، ةةة واأل

يعد    خا  ذةل الععيةدا علةا  خيةه ذةل  -ل ل  ت عا   –اإ اال ننا نرا ذذ واج ا   ذراا  
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كةةةد  ةةة ا الم ةةةد   من ةةةا مةةةا لةةةا  مثلةةةة متعةةددا تا إاإ ااةةةية  تق وتنةةةير المصةةةادرالن ةة
يةةدعا   ااةةيا  إ  ااةةل    ةةو  ةةفياِ الةة   يةة كر  ِ نخصةةا  المةةار  اإ -يرويةه اإمةةا 

لةةا   ةةل ع يةةدا م ةةل   ةةِ   ةةل كريمةةة التميمةةل  ثةةانل  ئمةةة إالمعتمةةر  ةةِ عمةةارا جةةال 
إنةة  أل،ةةت  واةةاا لةةه   -ال جةةرييِ وا والثةةانلكتمةةاِ ذةةل ال صةةرا خةةالا العةةرنيِ األال
نة   ة لت لةل  ا ين ،ل ل  يا معتمر  ِ تكةوِ  أللل مِ   لق ذعاا   و ع يدا  م كإ

ددذ من ةا مةا ق و نةا   مثلةة  خةرا كثيةرا ذةل  ة ا الصة(47)ما لة  ت ة ا لةه     الواليةةم
الثةانل ذل ال،جةاق ذةل العةِر اإ ااية   ،د منايخ – ا ال،ر يرويه   و  فياِ  ِ  

ذل ،لعة له  ذعد   خو  ال، ِ مِ العةرامق ذأا ةا  كاِ ذل الم جد جال ا   -ال جر 
لةةا ال،لعةةة ذ ةةل  علةةا  خيةةه  ولكةةِ   ةةا ال،ةةر لةة  يعةة  مةةِ مجل ةةه  إيريةةد  ،تةةا جةةال 

نة  ذتةرا طويلةة! واكتفا  أِ  خ   يةد  خيةه و ةو جةال   علةا الةري  مةِ  نةه لة  يةر  م
ليةه   ةو ال،ةر   ةت  إعمةاِ  ذلمةا نمةر   ااةل مةِ   ةاو ينما    ك ل   طاَّ رجا إ

ةت  ةه تر،ي ةا   اائما   ق ك يةرا   وخر  مِ ال،لعة  ذتلعا  وعانعه وا َّا صةف،تل عنعةه  ور، 
ذتأثر  خو  لما رآ   وعاتت   ا ال،ر علا اال تع اا الفةاتر الة     ةدا  ن،ةو   معارنةة 

اإ ااةةةل  ممةةةودا  ةةة ا )    العمةةةانلق ذعةةةاا   ةةةو ال،ةةةراإ ااةةةل  مةةةا ذعةةةا مةةة   لةةة  
ِ مةةودا  ةة ا علةةا الةةديِ والواليةةة   مةةا مودتةة  ذعلةةا العمةةانل( علةةا ييةةر مودتةة ! أل

 ق(48)الن تم
علةةةةا مثةةةةا  ةةةة   اإ ااةةةةية  ولةةةة  تعتصةةةةر المةةةةودا والم، ةةةةة  ةةةةيِ  ت ةةةةا  ال،ركةةةةة

 خةةةراذ ذعةةةد كةةةاِإلةةةا النةةةوا،ل العمليةةةة األلي ةةةا   ةةةا تعةةةدت ا إالممةةةا ر التةةةل  نةةةرنا 
مةةد  يةةد العةةوِ للمتةةولا الفعيةةر مةةن  ق و نةةا   مثلةةة  ينيةةال يت ةةا عِو ذةةلاألاإ ااةةية 
مةةةا يعولةةةه   ةةةو  ةةةفياِ   ااةةةيةذ من ةةةا ل  ةةة ا النةةةأِ تقخةةةر   ةةةا المصةةةادر اإكثيةةةرا ذةةة

إِ كةةةاِ   ا دخةةةا نةةةع اِ إلنةةة كر إنةةةا   م ةةةمعت  عةةةض منةةةايخ مةةةِ  دركةةةت يعولةةةوِ
،مةةةاا  ال ةةةويم والتمةةةر ومةةةا يصةةةل،   ااةةةية( لتةةةأتي   األ الفعةةةرال مةةةِ الم ةةةلميِ )اإ

لن ر رمااِ  وال يعلموِ مِ  عث   اق يةأتل الرجةا  الجمةاا ،تةا يعةف  ةه علةا 
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 مِ ق ويروا  ِ نخصا  (49) ات الدار ذيعوا   دخا  ذيكتت ذل خراة كلوا واطعموام
قق  ةألف در ة   ك ية ذل ال ةرد النةديديدعا دياا  ِ قيد مكاِ ي تأجر األاإ ااية 

تكةةا علةةا اللةةه  وعلةةا الم ةةلميِ مةةا ين و  كثةةر  ولةةي  عنةةد  من ةةا نةةلل  وا    و  اةةا
 عةةةد  لةةة  مةةةِ  ينيةةةال الم ةةةلميِ   ااةةةية( ثةةة  يفرا ةةةا  ةةةيِ الفعةةةرال  ويجمةةة  ثمن ةةةا)اإ
  وتأتيةه جةدا    ااةل    ةو ال،ةر  مو ةرا  ق وكةاِ الداعيةة اإ(50) ااةية( وكرمةائ  م)اإ

 ااةةية( وذةةل فةةرم نصةةف ا ذةةل ذعةةرال الم ةةلميِ )اإمذيع ةةم ا نصةةفيِ  ذي يل تةةه  ةةنويا  
علا األ،يال من    اإ اال ق ول  تعتصر المواالا  يِ  ت ا  الم  ت (51)معاونت  م

ِ  ص،ا ه ذيِ  ذ ا كاِ الميت متولا ل   ومات وعليه دا ذمواتق ذ ا تعدت ا إلا األ
يت ةةا عوِ ذةةل دذةة  الةةدايِ عنةةهق يعةةوا   ةةو  ةةفياِ  ممةةات ،اجةةت وعليةةه ديةةِ مئتةةاِ 

ذةةةدخا اةةةرا  ةةةِ عمةةةر وجماعةةةة مةةةِ الم ةةةلميِ  و  كثةةةر )درا ةةة ( اةةةاا   وخم ةةةوِ  لفةةةا  
ققق ذعةةاا ل ةة  اةةرا  يةةا اةةو   مةةا تعولةةِو ذةةل ديةةِ  ةة ا الرجةةا؟ ذا تةةدر ثالثةةة  لي، ةةلو 

جنةةةدت  وكةةةاِ مةةةِ خيةةةار رجةةةاا  واةةةرا را ع ةةة   واةةةمنوا دينةةةهق ودخةةةا الفاةةةا  ةةةِ 
ذةةأخ رو   ذعةةاا ل ةة  الفاةةا  دينةةه علةةل  دونكةة    ااةةية( وكةةاِ مو ةةرا  الم ةةلميِ )اإ
 ق(52)عنه  وال ي عا لل ماام ،تا  عجق
ِ نما  الواليةة ومةا يوج ةه مةِ م ةاعدا ومةااقرا ومااخةاا اةد جعةا مةِ ذو ك ا ذ

  ةةةةرا وا،ةةةةدا متما ةةةةكة متاةةةةامنة  ت ةةةةيطر علةةةةا  ذراد ةةةةا رو  اإ ااةةةةية  الجماعةةةةة
 الم، ة والتفانل ذل خدمة الععيدا والمامنيِ   اق

مةِ  متعنِّتةا  جةدا   موافا  اإ ااية   لا  ِ ياتَّخإلعد  دا نما  الوالية وال رالا  -2
وائا  ذأنكروا  ِ  عا   م ن ر  الجنة  وكفَّروا آخريِ كفر نعمة ولي  الص،ا ة األ

كفةةر نةةر   وت ةةر وا مةةن  ذ كمةةا ذعلةةوا مةة  عثمةةاِ وعلةةل وطل،ةةة والق يةةر )راةةل اللةةه 
 ق(53)عن  ( ويير  

علةةا الم،اذمةةةة ذريعيةةة إذةةل نةةماا اإ ااةةية   ةةاعد نمةةا  الواليةةة وال ةةرالا -3
 علةةا ععيةةدت   ريةة  الت،ةةديات الكثيةةرا التةةل تعراةةوا ل ةةا منةة   ةةعوط الدولةةة الر ةةتمية
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مةةةةِ التخةةةا ا واليةةةةأ    ةةةةةق و ةةةدال  297علةةةا  يةةةةد  الفةةةاطمييِ ن،ةةةةو عةةةا  اإ ااةةةية 
لةا منةاطم نائيةة  وا ةت،ل وا م ةد  الواليةة إاإ ااةية  والخاو  لمخالفي   ذعةد ان ة،ت

 ااةةةية متما ةةةكة  ت ةةةود ا الم، ةةةة   و اةةةاموا مجتمعةةةات إا   عةةةد ال،ةةةدودلةةةإوال ةةةرالا 
 وت يطر علي ا رو  الجماعةق

  منةايخ ال صةرا ذةل و ننأوا  يئة العقا ة التل تن ه ذل م مات ا و لطات ا م ةا
ق وكانةةةةت العقا ةةةةة تعةةةةةو  (54)وا والثةةةةةانل ال جةةةةرييِطةةةةور الكتمةةةةاِ  إ  ةةةةاِ العةةةةرنيِ األ

وِق وكةةاِ نةةيو  طيلةةة عةةدا اةةر  ااةةل اإ  اإنةةراف الكامةةا علةةا نةةاِو المجتمةة  
ذراد مدِو  ِ ين  من   نا    و يتك ر علي   العقا ة يط عوِ األ،كا  علا جمي  األ

متك ةةرمق وكةةاِ  ةةال،   ذةةل تنفيةة   ،كةةام   م ةةد  الواليةةة وال ةةرالاق ولةةوال  ةة ا الم ةةد  
 ق(55)لم ر التمرد علي   واال تنكار ل  

 د. عوض خليفقت
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 اوهوامش:

   ةةةوالم  ومـــقل او ـــ  ( ،ةةوا مقيةةةد مةةةِ التفاصةةةيا عةةةِ معةةةانل الواليةةةة  انمةةةر  ا ةةةِ منمةةةور  1)
 وما  عد اق 287   20 ة   1307

اوشــ  اء اواــ قوي  فــي او اــ  )نعةةال  عةةِ يو ةةف خليةةف   9   1   اودمقمــة(   ةةو تمةةا   2)
 (ق1  مال،مة را  )92   اوجقهلي

 ق64   1( المصدر ال ا م   3)
 ق103 -89   1966  العا را  اوش  اء اوا قوي  في او ا  اوجقهلي  ( يو ف خليف4)
 ق350   1   1955  ت،عيم مصطفا ال عا وقمالئه  العا را  اومي ا( ا ِ  نا   5)
(6 ) ِ ترد ذل العرآِ الكري  آيات كثيرا تةأمر الم ةلميِ  مةواالا  عاة    عاةا  وال ةرالا مةِ  عةدائ   وا 

اا  لةة  اولةةه تعةةالا  موالمامنةةِو والمامنةةات  عاةة    وليةةال  عةةضمق كةةانوا  اةةرت النةةا  إلةةي  ق مثةة
خةةةةوانك   وليةةةةال إِ ا ةةةةت، وا الكفةةةةر علةةةةا 71 ةةةةورا التو ةةةةة    واولةةةةه تعةةةةالا  مال تتخةةةة وا آ ةةةةالك  وا 

م  ورا التو ة  آية   ق23اإيماِ  ومِ يتول   منك  ذأولئ     المالمِو
ات الله علا الن ل والم اجريِ واألنصةار الة يِ ( ذل نأِ  االل الثالثة ااا الله تعالا  ملعد ت7)

ات عو  ذل  اعة الع را مِ  عد ما كاد يقي  الوت ذريم من   ثة  تةات علةي   إنةه   ة  راوف 
ر،ي ق وعلةا الثالثةة الة يِ خلفةوا ،تةا إ ا اةاات علةي   األرض  مةا ر، ةت واةاات علةي   

ليتو ةةوا إِ اللةةه تةةوات ر،ةةي م  ةةورا   نف ةة  ومنةةوا  ِ ال ملجةةأ مةةِ اللةةه إال إليةةهق ثةة  تةةات علةةي  
 ق117 -116التو ة  آية 

( ،وا التنمي  ال ر  اإ اال ذل العرنيِ األوا والثانل ال جرييِ انمةر كتا نةا  ننةأا ال،ركةة 8)
 وما  عد اق 86اإ ااية   

 ق112 -111    مي ( نماخل  9)
 ق47 ة   1297  المط عة ال ارونية  قواعد االم  ( جيطالل  10)
ــدا اوتوديــد( نةةماخل  11)   عمةةرو  ةةِ 84 -82  64  48 ةةة   1353  العةةا را  شــ ع عقي

 ق44 -43   قواعد االم    جيطالل  69 ة  1353  العا را  عقيدا اوتوديدجمي   
 ق43   قواعد  جيطالل  64ق  43   قواعد( جيطالل  12)
ـــد( نةةةماخل  13) ـــدا اوتودي ـــدا او  عمةةةرو  ةةةِ جميةةة   65   شـــ ع عقي ـــدعقي   64   تودي

 ق43  قواعد  جيطالل
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 ق44   قواعد( جيطالل  14)
 ق53  44   قواعد  جيطالل  72   ش ع عقيدا اوتوديد( نماخل  15)
 ق232  انمر مثاال  آخر  228   مي ( نماخل  16)
 ق49 -48   قواعد( جيطالل  17)
 ق45 -44( المصدر نف ه   18)
 عِ ن خة مصورا يملك ا األ تا  م،مد الم،ر ل(ق )نعال   5   2  مجوابقت( اإما   ذلح  19)
 ق54   قواعد( جيطالل  20)
 ق73 -72   ش ع عقيدا اوتوديد  نماخل  46( المصدر نف ه   21)
 ق47   قواعد( جيطالل  22)
 ( المصدر نف هق23)
 ق48( المصدر نف ه   24)
 ق47( المصدر نف ه   25)
 ق75   ش ع  نماخل  53 -50   عدقوا( عِ والية األطفاا انمر  جيطالل  26)
االبقضـــية فـــي   علةةةل ي،يةةةا معمةةةر  48   شـــ ع  نةةةماخل  56   قواعـــد( جيطةةةالل  27)

 ق86   1   موك  اوتق يخ
 ق75 -74   عقيدا اوتوديد  عمرو  ِ جمي   57 -56   قواعد( جيطالل  28)
 ق75   عقيدا اوتوديد( عمرو  ِ جمي   29)
  عمةةةرو  ةةةِ جميةةة   58   قواعـــد  جيطةةةالل  75   دشـــ ع عقيـــدا اوتوديـــ( نةةةماخل  30)

 ق76   عقيدا اوتوديد
 ق380 -378وما  عد ا    270 ةة   1314  العا را  مشق أ واوا  او قو ال المل  ( 31)
 ق63 -62   قواعد  جيطالل  380( المصدر ال ا م   32)
 ق73   مي   نماخل  212   2( الدرجينل   33)
 )عِ   ل الماثر(ق 63   قواعد( جيطالل  34)
 ق58( المصدر نف ه   35)
 ق59( المصدر نف ه   36)
 ق61( المصدر نف ه   37)
 ق102 -101   او قود اوفضية  ال،ارثل  76 -75   مي ( نماخل  38)
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 ق244   2( الدرجينل   39)
 ق64 -66   قواعد)عِ   ل  فياِ(  جيطالل   281( المصدر ال ا م   40)
 ق69   قواعد( جيطالل  41)
 ( المصدر نف هق42)
 وما  عد اق 382   مشق أ( ال المل  43)
 ق372( المصدر نف ه   44)
 ق71   قواعد  جيطالل  372( المصدر نف ه   45)
  مــــي   نةةةةماخل  170   اوجــــواه   ال ةةةةراد   9  مخطةةةةوط  وراةةةةةاومــــي ا(   ةةةةو قكريةةةةا  46)

 ق125 
 ق245   2( الدرجينل   47)
 ق272( المصدر نف ه   48)
 ق114   مي ( نماخل  49)
 ق114( المصدر نف ه   50)
 ق101( المصدر نف ه   51)
 ق250   2( الدرجينل   52)
  مخطةوط  كشـف اوممـة  األقكةو   106 -85  مخطوط  وراة اوكشف واوبيقل( العل اتل  53)

ومةا  30   مـي ومةا  عةد ا  نةماخل   53   اوجواه وما  عد ا  ال ةراد    112وراة 
 ق180 -172  63 -57   اشأا اود كة االبقضيةانمر كتا نا    عد ا 

التةةل  مجلــة اومــا ع او  بــي( يعةةو  المالةةف  ذعةةداد  ،ةةث عةةِ نمةةا  العقا ةةة  ةةوف يننةةر ذةةل 54)
 تصدر ا األمانة العامة الت،اد المارخيِ العرت ذل  ،دادق

 ق109 -108   1   االبقضية في موك  اوتق يخ( علل ي،يا معمر  55)


