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 اخلالفاث الكالهيت وأثرها يف الفكر اإلسالهي
 

 (*)يالعبيد إسماعيؿوليد جبار د. 
 

 البحث هلخص
إن الخالفاااات الية واااال يالةالمواااال سالماااال سةااا  لااا ال الم واااال فااا  الااا ون ا لاااالم    
موااث رتاا ت ااااء ا  ار اليةاا  ا اللاااال  يا أعماااس    يرسواات العمةااوالت يال الأااات لةتواا  

وال الع  ما عزال إل  ويمالا ااا   يلهاا ش ست ف  بمت  إلا  اههاا  اتا  من المشةالت الية  
 ااء الخالفات الةالموال ف  الية  ا لالم    يةاالت خوال البمث سة  الالمي اآلع  :

: فاا  عيحااوه ميهاايم ال الواا ة ا وماالوااال   العاا  ااا  ا لااا  ا يل  المبحػػث الوؿ
والالض ر ةاان ا وماان   يال الوا ة ا وماالواال  الاي  ب  ماله لةملةم   ياي خةل ف  ااا ا لا 

 لم وخعةف محميالها مالا ب تال آ م سةوه اللالم إل  ب تال ممم  سةوه الصالة ياللالم .
: عالااايل ال ال ااال بااون سةاام الةااالم يال الواا ة ا لااالموال ااااء ال ال ااال  المبحػػث النػػا  

باعهااا يالاا فا  العاا  أ ةاات ممااي  سةاام الةااالم واا ي  ماايل ملااا ل رصاايل الاا ون ماان موااث ات
سالها ح  المخاليون  ي   عو ق سةم الةالم إل  خالفات يعياصاول ةتوا ة فا  اآل ار ياافةاا  
ي  و الاا  بالحاا ي ة ان ااااا ا خااعالف فاا  ملااا ل متاال الصاايات يالصااةال بااون الالاا  ة ا لهوااال 

العأات  يالال  ة ا اللاالوال يميهيم ال ؤوال ف  الأالال يغو اا  اخل ف  صةب ال الوا ة االهاا رفةاا 
 ب   الص   ا يل من ال لالال يلو  فوها مأال  او ال .

: واا ي  ااااا المبمااث ماايل ر اايال ب ااض الميةاا ون ا لااالموون فاا   المبحػػث النالػػث
اتا  الخالفاات الةالموااال العا   ا ت فاا  اواا  سةام الةااالم   يان ااصال المالاا   سالا  ال ةمااار 

ف الأ أاااال  يغواا ام اااي ساا م عةيواا  رمتااال الالاحاا  البااا الال  يا مااام الالااييي ياللااو  الشاا و
م عةب الم صوال ما لم ولعمةها   يااا اي ميهيم اليلووال الع  أار بها ا لاالم يلاو  فواه 

 الغةي ري العش  .

                                           

 .قسن أصول الدين - اإلهام األعظنكلية م   .  (*)
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فا  ههاي  سةام الةاالم : فا  اتا  الخالفاات الةالمواال العا  عيحامت  المبحث الرابع
ا مات ياافةا  الةالموال   ما  باحافال عيل ال الم ا ك الية وال سال  ا لالموون ف  ااء المو

إوأاااا  مالاااااة سةمواااال إلاااالموال يههاااي  المااا ا   ا لاااالموال العااا  عالاااعهة ةااال م  لاااال مالهأاااا 
يعواا ا فة واا خاصاا بهاا مماا  فا  رصااماب اافةاا  البلاووال إلا  الع صاب إلا  ةال مااالهة اي 

 عوا  فأ ةيا من ااا الت ار الية ي يال ةم  لببا لةي  ال يا خعالف.
مااا عالاا م باا ز لاا والا  ي  الخالفااات الةالموااال ماان اليةاا  ا لااالم  يع اا  يماان خااالل 

بمق ااء الخالفات سالمال من سالمات العوي  الية ي ا لالم  بخاالف مان وهان ان اااا 
الخااالف رلااا  لةي  ااال باال اااي رلااا  لةم وااال الية وااال فاا  الاا ون ا لااالم  الاااي وأماا  ي  

 وي ق.
 

Verbal Disagreements and their impact upon 

the Islamic Intellect 

 

Abstract 

Intellectual and verbal disagreements are considered an 

indication that the freedom in Islamic religion is ample. These 

opinions have affected human and social intellect, and analyzed and 

treated many intellectual problems. For this reason, the researcher 

showed, in this research, the impact of these verbal disagreements 

upon the Islamic intellect. The plan of research is as follows: 

Chapter one deals with concept of belief, which is the first 

necessary basis of Moslim. Any defect in the basis may nullify the 

pillars of faith. The concept of has not been changed since mission of 

Adam - Allah's peace be upon him - till mission of Mohammed - 

Allah's blessing and peace be upon him -. 

Chapter two tackles relation between theology and Islamic 

belief. This relationship made the theology deals with issues of 

religion origions confirming and defending it against those who 

differ in opinions. Theology treated many disagreements and details 

in opinions and ideas. It is not necessary that this disagreement in 

issues such attributes, relation between god's ability and human one 
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as well as concept of vision in paradise is considered a main point in 

belief, because they are ideas that arised at the early stage of mission.  

Chapter three concerns words of some Islamic mentors with 

regard to verbal disagreements. The principle determined by the 

scholars, the judge Al-Baqillani, Imam Al-Nawawi, Al-Sharif Al-

Jarjani ...etc, is not to consider the person who commits a sin as 

infidel unless he validates it. This is the concept of medium in Islam 

without extravagance or restriction. 

Chapter four treats impact of verbal disagreements that 

became obvious, after arising theology, by widening the intellectual 

realizations of Moslims in such verbal ideas, creating Islamic 

scientific curriculum and founding Islamic schools. Each school 

follows a special intellectual manner and trend. This led the poeple of 

simple ideas to fanaticism for each manner or trend; hence, they 

considered this intellectual and scientific wealth as a reason of 

separation and disagreement.  

Hence, the role of verbal disagreements in the Islamic intellect 

became obvious. These disagreements are really considered one of 

Islamic intellectual development indications, because some people 

who believe that this disagreement is the basis of separation, yet it is 

the basis of intellectual freedom in the Islamic religion that unites but 

not separates. 

 

 املقذهت
العلااةوم سةاا  لااو الا ممماا  يسةاا  آلااه  يرعاامالصااالة  يرفحاالالمماا  ر  ب ال ااالمون 

 يصمبه اأم ون. 
فاا ن الخااالف بااون الالااا  فاا  اآل ار رماا  وبو اا    مااا  ام الالااا  وخعةيااين فاا  يب اا  

ق م اوشعهم يف  البو اال العا  ومواين فوهاا  يفا  التالافاال العا  ا رلياالهم ياللالعهم يوبا  هم يو  
 ا هاام يرفةااا ام  يالاا ون ا لااالم  ةيةاا  يمااالهة آهةااين مالهااا  فاا الهم   شااك وخعةيااين فاا  وال

 ا ااه ال والوااال  ماان وااي  آلةمواااة خحاا  ةلااا   اا وااان إلاا  سياماال العوااي  فاا  واا ح رفةااا ء ي 
ا لعالبال اليو ي اللةوم  موث ةان اللةف ولةمين إل  هاا  الالصاي   ين الخايض فا  

وةبااث رن ي اا  الالهاا  يالعالاااه  بااون ا لااالموون  بلاابب عشااةوك  غيامحااها يعياصااوةها  تاام لاام
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ف  ال الو ة ا لالموال  فالشأ الاله  ال الة  ف  ا لاالم يخااض الباامتين فا  مباماث  ب حهم
 س ة ةالاات يالصيات يالال   يغو اا من المبامث الع  لم عو ق من  بل .
ف الةالما  سالا  يمن االا  روت من المالالب ان اةعب البااة بلاووال مايل اتا  الخاال

ا لااالموون يان ااااا الخااالف  وصاال بمااال ماان ا ماايال إلاا  ماا  الخاا يج ساان الاا ون ةمااا 
 من الخوأ يالمخاليال ا ار أمهي  ال ةمار. ش ر  ار فوها آي  رفةا   ياالما ا  ب حهموهاله 

 :   اآلع يةاالت خوع  ف  ااا البمث سة  الالمي 
 ال .: ف  ميهيم ال الو ة ا وماالو المبمث ا يل
 : بون سةم الةالم يال الو ة . المبمث التاال 
 : وعحمن ا يال ال ةمار ف  ات الخالفات الةالموال . المبمث التالث
 : ف  ات  الخالفات الةالموال . المبمث ال اب 

 ياخو ا الخاعمال ف  اام ما عيصةالا الوه ف  ااا البمث .
 لا ةون ار ان ول   خواالا لما ومبه يو حاء

 
 ولاملبحث األ

 هفهىم العقيذة اإلميانيت
ال الواا ة ااا  االااا  اايل الاااي   باا  لةملااةم مالااه   ياي خةاال فاا  ااااا االااا  
والالض ر ةان ا ومان  فالم ال  ا لالم  وعةامل ل ى الملاةم بال الوا ة الصامومال   االهاا إاا 

وخاا ج ماان إلااالمه   يماان رأاال الااك صااه رن ووةااق الاا ون سةاا  ال الواا ة  لإلاللااانلاام ععاايف  
يما اا   إا اا  ماالك ااما  ةةاه  فوالااال فاالن وا ون با لاالم ري رسعالاق ا لاالم   إاا  روعااه 
 ا  صا ق ياسعا ف ب الو عاه ةامةاال مان غوا  عبا ول ري الالا   ي  وشاع و لصامال اااء العلااموال 
رن وةين الك مصميبا بلةيك سمة  ف  شؤين ال با ة ري لا   اامةام الشا سوال ااخا ى   

ن ةان العالصو  ف  .(1)  ش ر مالها ميأبا لةيلق يم  حا بالار ال الو ة اليلها لةز زليا 
فال الواا ة مالهااا رمااي  ععصاال بااار الخااالق أاال أاللااه  يمالهااا رمااي  ععصاال بااالالبيات  
 يمالها امي  ععصل باللم وات المع ةالال بااخبا  سن ب ض رمي  الغوب التابعال ب لول  او .

ن بيأاااي ء ع اااال  يااااي الخاااالق فااااامي  العااا  ععصااال باااال ب ساااز يأااال اااا  ا وماااا
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 الماا ب  لهاااا الةااين لااه صاايات الةمااال مالاازء لاابمااله سمااا   وةوااق بااه ع ااال  مصاا ا ًا لاليلااه
  َلْيَس َكِمْنِمِه َشْ ء (2) (3)سالم مموو بةل ش ر س ل ف   حا ه يمةمه. 

يرمااا مااا وع ةااق بميهاايم الالباايات فهاا  ا ومااان بأمواا  ااالبوااار يال لاال يساا م عةاااوبهم 
يصااايهم بصااايات عةواااق بهااام سةاااوهم افحااال الصاااالة ياعااام العلاااةوم يماااا وعصااال باللااام وات ي  

يااخباااا  فمالهاااا ا وماااان بالمال ةاااال يالأااان يالةعاااب اللااامايوال يا وماااان باااأن الالااا آن ةاااالم ار 
ع ااال  مالاازل سةاا  مبوبااه ممماا  )صااة  ار سةوااه يلااةم( يرن واايم الالوامااال مااق يالب ااث مااق 

 .(4)مق يالأالال يالالا  مق يالملاب
يمااا وعصاال بهاااا ا ومااان ممااا تباات ماان الاا ون بالحاا ي ة ةأ ةااان ا لااالم الخملااال  

يما أار ال لول الالاو  بم معه ري مةه متل ان الزالا م ام يالخم  م ام يسالايق اليالا ون ما ام 
 .(5)يغو اا من اامي  لش سوال الع  سةمت من ال ون بالح ي ة

آَمػَف الرسُسػوُؿ ِبَمػا أُ ػِ َؿ   الوال فا   يلاه ع اال يةل ما عال م اي عيلو  ال الو ة ا وما
ُؽ َبْيَف َأَحٍد  بِِّه َواْلُمْؤِمُ وَف ُكؿٌّ آَمَف ِبالّمِه َوَمآلِئَكِتِه َوُكتُِبِه َوُرُسِمِه اَل ُ َفرِّ مِّػف رسُسػِمِه ِإَلْيِه ِمف رس

َلْيَؾ   .(6) اْلَمِصيرُ َوَقاُلوْا َسِمْعَ ا َوَأَطْعَ ا ُغْفرَاَ َؾ َربسَ ا َواِ 
ي ااا  رأمااال ب اااض ال ةماااار ال الوااا ة ا وماالواااال بةةماااال الشاااها ة   مواااث أم ااات ةةماااال 

 العيمو  ميهيم ا لهوات يالالبيات ياللم وات الع  ا  رلا  ال الو ة ا وماالوال لةملةم .
ةعابه رم الب ااون لش ح ةةمال العيمو  الع  عشمل ميهايم ال الوا ة  فال  صالف ال المال اللاليل  

  .(7)وماالوالا 
يماااا ي ار اااااء ااصااايل ال اماااال فااا ي  ةتوااا ة يملاااا ل مع ااا  ة ي ااا  فوهماااا الخاااالف 
يالالالاش  فهاء الي ي    عصل إل  م عباال ال الوا ة االهاا ملاا ل معي ساال مالهاا   يالالا آن الةا وم 

واا ف ال الواا ي فاا  البهاااء الياا ي  سةاا  رالهااا ماان حاامن ال الواا ة ري  وصاا ماياللااالال الالبيوااال لاام 
 ا لالم.

تام ااااء ال الواا ة ا وماالواال لاام وخعةااف محاميالها مالااا ب تااال آ م سةواه اللااالم إلاا  ب تااال 
لو الا ممم  )صاة  ار سةواه يلاةم( يممعياااا يمحاميالها يم عةزاعهاا االالاوال العا  ع ا اب 

  مان ا وماان بيأاي  ار ييم االوعاه  ةيام   ا اال سية يا  شا  الالا  إلوه ف ااالبوار يال لل 
بالويم اآلخ  يالملاب يالأالال يالالا  يما إلا  الاك مان سالوا ة ا وماان   فةال البا     يا ومان
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  عغواا  فوهاااا ي  عبااا ول يةاال  لااايل وؤةااا   ساااياء اليلاااها ي لاايل وااا سي إلااا  ااااء الم عةااازات 
 ي لالعه بمن لباله من ال لل يوبش  بب تال من لوأع  ب  ء .

 ةتواا ة متاال  يلااه ع ااال يااااا مااا يحاامه ار سااز يأاال فاا  ةعابااه الةاا وم فاا  آوااات 
 َُِاْعُبػُدوف يمتال  يلاه  (8) َوَما َأْرَسْمَ ا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُسػوٍؿ إالُ ػوِح  ِإَلْيػِه َأ سػُه ال ِإَلػَه إالَأَ ػا 

ػْيَ ا ِبػِه ِإْبػ ع ال  ػِ ِبػِه ُ وحػال َوالسػِوي َأْوَحْيَ ػا ِإَلْيػَؾ َوَمػا َوصس ـْ ِمَف الػدِّيِف َمػا َوصس ـَ َشَرَع َلُك رَاِهي
يالمعأمال فا  آواات  الالا آن والماه رن  (9) َوُموَسِ َوِعيَسِ َأْف َأِقيُموا الدِّيَف َوال َتَتَفرسُقوا ُِيهِ 

ـُ   الاام ا لاااالم ةاااان ااااي ا لااام الالااا وم يالااا ا م لهااااء ال الوااا ة. فاليلاااه ع اااال  َمػػػا َكػػػاَف ِإْبػػػرَاِهي
 .(15) يفال ُمْسِممال َوَما َكاَف ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ َيُهوِدّيال َوال َ ْصرَاِ ّيال َوَلِكْف َكاَف َح ِ 

ـُ ِم سػا ِإالس َأْف   ي يله ع ال  سن لم ة ف ساين ُِ َقػاُلوا ِإ سػا إلػِ َربَِّ ػا ُمْ ُِمُبػوَف َوَمػا تَػْ 
ُِْرْغ َعَمْيَ ا َصْبرال َوَتَوُسَ ا ُمْسِممِ   .(11) يفَ آَم سا ِبآياِت َربَِّ ا َلمسا َجاَءْتَ ا َربسَ ا َأ

 .(12)ش ر يام  غو  مع   يمن ااا وعبون ان ال ون المق يال الو ة ا وماالوال 
يحاا  اااااء ال الوااا ة ا وماالواااال  الةياا  لااام  باااالك  الاااه عغووااال لةماااق يالةيااا ان لاااع  

 .  (13)ال مال المال م بالأمي  ري ب مل اي ةالأمي  ف  مخاليال المال م
يوةاين بأماي  اليم االواال ري الشا و ال يالةي  بالم ال  الشا س  ااي الالاوض ا وماان   

مماا يصال إلوالاا )صاة  ار سةواه يلاةم(  ري الالبية ريس م العص وق  بش ر مما أاار باه الالبا 
 .(14)بو وق والوال  معياع 

يي  ت ةةمال الةي  ف  الالصي  الش سوال م ا ًا بها رمواالا الةي  المخا ج سان المةاال 
  لمون. سة لم ال ةمار الةي  ف  الش   يرمواالا الةي  غو  المخ ج سن المةال. يلهاا  

ةي  اسعالا  يةي  سمال   ري بع بوا  آخا  ةيا  اةبا  يااي الميأاب لةخةاي  فا  الالاا  
 .(15)يةي  اصغ  ياي الميأب  لعمالاق اليسو   ين الخةي  ف  الالا 

 ا باااااربااااه يةياااا   أاااااؤيافااااالةي  ااةباااا  اااااي ةياااا  العةاااااوب ل البوااااار يال لاااال يمااااا 
ا ومان بار سز يأل يةي  ا سا اض سان ا وماان يالشاك باه يةيا  الاليااق يا لعةبا  سة  

ياااي رن وههاا  بةلااااله ا ومااان يوواايي بالةبااه العةاااوب فهاااء ااا  رالاايا  الةياا  ااةباا  المخاا ج 
 (16)سن المةال
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ا إ سػػػ  يالةيااا  ا صاااغ  وعالاااايل أموااا  الم اصااا  االهاااا خصاااال الةيااا   اااال ع اااال 
مس  اكرال شَ ا إمس  بيؿَ السس  اهُ ي َ دَ هَ  فةما رن الواساات علام  إوماالاا فةاالك الم اصا   (17) ورافُ ا كَ وا 

(18)علم  ةي ًا االها ح  الشة  الاي اي ال مل بالواسال
 

تم  ب  من ا شا ة إل  رن ميهيم ال الو ة ا وماالواال ااي العصا وق بماا أاار باه الالبا  
َوَمػا َأْ ػَت ِبُمػْؤِمٍف   واه اللاالم)صة  ار سةوه يلةم( لاليله ع ال  إخبا ا سن إخية ويلف سة

 َلَ ػػا
يالالااا  ري  ري بمصاا ق لالااا يروحااا رااال الةغااال واليلااين فااالن وااؤمن بالب ااث يالأالااال (19)

  .(25)وص ق به. يفالن   وؤمن ب ااب اآلخ ة  ري   وص ق به
يمماال ااااء ال الواا ة ا وماالوااال العصاا والوال الالةااب يا  اا ا  بالةلااان اااي شاا و  أاا ار 

 ال الويوال سة  ا اللان الملةم. اامةام
يرمااا ااسمااال ال با وااال ماان صااالة يصااوام يمااة يغو اااا  فهاا  سالمااال سةاا  ا ومااان 
الةامل فالااي   واؤ ي الصاالة ي  الزةااة ي  الماة ةلاال   أماي ا فهاي ماؤمن ساا . اااا 

 .(21)سة   ري أمهي  ال ةمار يالمعةةمون
 

 املبحث الثاني
 بني علن الكالم والعقيذة

لبق الم وث ف  المبمث اللابق سن ميهيم ال الو ة ا وماالواال يصاةعها باون ماا أاار 
بااه أمواا  ال لاال يااالبوااار سةااوهم رفحاال الصااالة يرعاام العلااةوم يامااا ممااي  سةاام الةااالم فعاا ي  
تباعهاا يالا فا  سالهاا حا  المخااليون  يلهااا  وال فا   ملا ةه مايل رصايل ال الا ا  ا لاالموال يا 

بأالاااه سةااام والعااا   م اااه سةااا  إتباااات ال الا ااا  ال والواااال بااا و ا  المأاااة ي فااا  ع  واااف سةااام الةاااالم 
 .(22)الشبه

ف ةم الةالم سةم ومافه سة  سالو ة الملةم يو اف  سالها يااي سةام هها  ب ا  الصا   
اايل ماان سهاا  ال لااالال فاللااةف ةااااليا ولااةمين إلاا  هااياا  الملااا ل ال الا  وااال يوؤمالااين بهااا 

الع مااق يالبمااث فاا  رمااي  ا سعالااا  بمتااا سالةوااا. تاام لاام وةبااث رن إوماالااا  ةبوااا يلاام وأالماايا إلاا  
مشاةالت ساا ة مايل ملاا ل لام عواا ح  يرالشاؤياعشاةك ب اض الملاةمون فا  ال الواا ة ا لاالموال 

سال  اللةف الصاله ب  ما  خل ا لالم ف  بال  يمالاوق ةان فوها فةليات ي واالاات مخعةياال 



 م 1228 -هـ  2419 الثانيجملة كلية العلوم اإلسالمية                                   اجمللد األول العدد 

 52 

يخالفاات فا  ملاا ل عيصاوةوال مالبتالاال سان مما ر ى إل   ههي  الالاشات يموا مات سالا  وال 
 ااصيل ال امال لة الو ة.

ماا  فا  إلا  اخاعالف اآل ار يالمياااوم    ياااايااء الملا ل لولات اا  مان ااصايل
 (صاة  ار سةواه يلاةم)ف  عيلو  ةل عةاك العياصاول العا  لام عةان مو يماال فا  سها  الالبا  

ال الةاااا  فااا  ا لااااالم يخاااااض  ي  فااا  سهاااا  اللاااةف الصاااااله تاااام بمااا ي  الاااازمن الشاااأ الالهاااا 
س ة ةالااات يالصايات يالالا   يا خعواا  يغو ااا  فاأ ى الاك إلا  االاللاام  ف  ملا لالبامتين 
(23)ف ق مع   ة سة الملةمون 

. 

 اً امعااوة الوااه لوةااين ممااي ا خاصاا ي اا ف ةاام الةااالم ماان ال ةاايم الشاا سوال الملااعم تال 
ااااا ال ةاام إلاا  عياصااول ةتواا ة يملااا ل لة الواا ة ا لااالموال يةويوااال المياااه سةوهااا  ي اا  عواا ق 

اخعةيت فا  اآل ار ياافةاا  ي  و الا  بالحا ي ة رن اااا ا خاعالف فا  اااء الملاا ل ااي مان 
بااون ال الواا ة ةااأمي  يميااااوم إوماالوااال ي والوااال يبااون سةاام الةااالم  ف  اااً صااةب ال الواا ة  ان االاااك 

بلاوو بخاالف سةام الةااالم   ةملاا ل يعياصاول ةالمواال  ان ال الوا ة وا  ةها ا اللاان معا  ال
و  ةه إ  المعخصا  فا  سةام الشا و ال ياااء الملاا ل الي سواال المالبتالاال سان ااصايل ال اماال 

أاالااب عيلااو  ب ااض ااخبااا  ياآلوااات الال آالوااال باال  خةاات فاا   سةاا لإللااالم  لاام عالعصاا  فالااو 
يالا ال أياالب ةتو ة لم عةن مو ي ال سالا  اللاةف الصااله مماا أ ال سةام الةاالم مان ال ةايم ال

 .(24)يال  والال
  الا ى خالفاًا يالا ًا بالاااتفمتاًل فوما وعصل باللم ا لهوات مبماث سال اال الصايات 

  فالم عزلاااال متةااات عواااا  اليااا   هااااباااون الم عزلاااال يالم  لاااال ااشااا  وال فااا  إتباااات الصااايات ياليو
 الصيات ف  الية  ا لالم  معأت ة باأ يال الياللايال يالمةماار  ي االيا إن الصايات اا  ساون

 الاات .
 االيا إن  فالا  يرما ااشاس ة الاون ومتةين عوا  إتبات الصيات ف  الية  ا لاالم   

إتبات الصيات   وةزم ماله ع    الال مار االه   عغاو  بون الااات يالصايات   يالصايات اا  
   .( 25)مع  وةزم ع    الال مار الااتلولت سون الاات مع  وةزم اليوها   ي  غو  

يااا   الإتبااات الصاايات و أاا  إلاا  ميهاايم الغو وااااشاااس ة فاا  إوااا   يخالصااال ةااالم
ماان الملااا ل ا أعها وااال   الالو وااال   يااااا الاااي اخعااا ء ا مااام الأاايوال  فاا  ااااا الميحااي  
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والُػػوؿ ُػػ  إيمػػاح مع ػػِ السيػػريف لػػيس مػػف الُواطػػع ع ػػد ا   إو ال تػػدؿ عميػػه مواث  ااال: 
قػوؿ مػف قػاؿ مػف المعت لػة    بإبطػاؿا  ُطع قمية عُمية  وال داللة قاطعة سمعية   ولس 

ف واالمػػر ُػػ  هػػوه المسػػ لة يػػؤوؿ إلػػِ اطػػحؽ تػػرجين وتمػػوين متمُػػِ مػػف اكػػؿ شػػيئيف غيػػر 
(62)الفاظ محتممة

. 
فةااالم ا مااام الأاايوال  فاا  ااااا المبمااث واا لل سةاا  ان ااااا الخااالف بااون الم  لااال 

ل من ا مي  يالملا ل المالبتالاال مان ا ش  وال يالم  لال ا سعزالوال لو  من ال الو ة ا وماالوال ب
ااصااايل ال اماااال لهااااا الااا ون   ياااا  ا ااايال يع أوماااات ممعمةاااال لةاااال الااايأهون يا  مياااااوم 
يمبامث ةالموال يلولت ا  من ال الو ة ل  م يأي   لوال سةوهاا   مان الةعااب ي  مان اللاالال 

 الالبيوال الش ويال.
ة ا وماالواال ة الوا ة يسةام الةاالم يمن اا لال ياامتةال ااخا ى سةا  اليا ق  باون ال الوا 

يمبامتااه ميحااي  الصااةال بااون الالاا  ة ا لهوااال يالالاا  ة ا اللاااالوال فالم عزلااال معااأت ة بيةاا  ال اا ل 
الاااي اااي اما  رصاايلهم الخملااال  ف هام إلاا  الالاايل ان ا اللاان المةةااف ممالاايح لااةوال  ا لها 

لااه فاا  الااا  الخةااق    ا  ا ة الماا ة يلااةوال الالاا  ة المااؤت ة فاا  ماا ي  ا مةاالوااات المماليمااال
ـْ ِمْنَمْيَهػا   الالصي  مالها  يلاه ع اال  بةتو  منملع لون  ـْ ُمِصػيَبة  َقػْد َأَصػْبُت ػا َأَصػاَبْتُك َأَوَلمس

ـْ َأ سِ َهَوا ُقْؿ ُهَو ِمػْف ِعْ ػِد َأْ ُفِسػُكـْ  (27) ُقْمُت
فاللاب ا الهازام مان سالا  االيلاهم فةاي لام وي ةايء   

(28)لم وةن من سال  االيلهم
 . 

يلةان الم  لااال ا شاا  وال عخااالف ااااا ا عأاااء فاا  ميهاايم الصااةال بااون الالاا  ة  ا لهوااال  
  موااث واليلااين: ان ااااا الةااالم ماان الالاموااال ال الةوااال البمعااه ممةاان   يلةالااه ا اللاااالواليالالاا  ة 

العاا  عصاا   سالااه  رسمالااهيان  ا اللااانماان الالصااي  العاا  عةشااف عةاايون  الةتواا وصااو م 
(29)مخةي ال ر ع ال 

 . 
(35) المسُه َخاِلُؽ ُكؿِّ َشْ ءٍ   من عةك الالصي   يله ع ال 

. 

ـْ َوَما َتْعَمُموفَ *  َقاَؿ َأَتْعُبُدوَف َما َتْ ِحُتوفَ   ي يله ع ال  َُُك (31) َوالمسُه َخَم
. 

ََُمْف َيْخُمُؽ َكَمْف اَل َيْخُمؽُ   ي يله ع ال  (32) َأ
. 

للاالال يالأماساال( وا ين ان ار ع اال  ةماا ان ) راال ا فالم  لال ا ش  وال الع  عمتال
سةمه شاامل لأموا  الم ةيماات يا ا عاه ساماال لأموا  ماا وةاين فةاالك    عاه ساماال فا  أموا  
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 . (33)المال ي ات الخو  يالش  سة  اليا 
فهاا الخالف فا  اااء الملاألال ما  حا ف  ايل الم عزلاال لةالاه  وخا أهم سان  ا ا ة ا لاالم  

 الةالموال الع    عصل إل  م  ال الو ة ا وماالوال. ياي  اخل ف  الخالفات
  يالخعم ااا المبماث بملاالال خالفواال اخا ى عع ةاق باا مي  اللام وال فا  ال الوا ة ياا

ف  الأالال   فال  ااب اال اللاالال إلا  أاياز  ؤوعاه ع اال    يان  الما و ب  سالها بمبمث ال ؤو
لأهااال يالمةااان   ملااع لون باليلااه المااؤمالون فاا  الأالااال و يالااه مالزاااا أاال أاللااه ساان المالابةااال يا

(34) ِإَلِ َربَِّها َ اِظَرة  *  ُوُجوه  َيْوَمِئٍو َ اِمَرة    ع ال 
 . 

االةاام لااع ين  بةاام ةمااا عاا ين الالماا  لوةااال )) (صااة  ار سةوااه يلااةم)يبماا وث الالباا  
(35)((الب    عحامين ف   ؤوعه

 . 
عاه ع اال   العياار شا يوها مان ياما الم عزلال فال   االيا : ان ال الال ومةام بامعالاا   ؤو

َقػاَؿ َرِِّّ َأِرِ ػ    ملع لون باليله ع ال  مةاوال سان لاو الا ميلا  سةواه اللاالم المالابةال يغو اا
(36) َأ ُظْر ِإَلْيَؾ َقاَؿ َلْف َترَاِ  

. 
ي   اااال  بةاان يااا  عيواا  عأبواا  الالياا . ال: ان ار الياا  ال ؤواا اآلوااالي اااليا فاا  عيلااو  

 عزلاااال اااااا باااان ال ؤواااا   وشاااع و ان ععمالاااق فوهاااا المياأهاااال يالمالابةاااال اللاااالال سةااا  ةاااالم الم
سالا  ااال اللاالال  اية  اليم  فال المةان يالأهال   يااا مان  واا  الغا اب سةا  الشااا    يال ؤوا

 .  (37)وأ ةها ار ع ال  ف  سب ء مع  شار من غو  عي ف سة  ش يو
الياا  فهااي مخااالف لةااالم ال اا ب يامااا عيلااو  لاان فاا  اآلوااال الة ومااال باالهااا عيواا  عابواا  ال

 . (38)من ان لن عيو  الالي  من غو  عابو 
عالزوهاااا ر  الان الم عزلاااال عاليااا  ال ؤواااواااال فاااوالمه مااان اااااا الخاااالف فااا  مبماااث ال ؤ 

الميا ث يالك لةالزسال ال الةوال الع  علي  مااابهم مان  واا  ا ماي  الغوبواال ت ع ال  سن لما
باايل  ن سااالم ا خاا ة مخااالف لمااا سةوااه سااالم سةاا  ا مااي  المشاااا ة   يااااا اماا  لااو  بمال

لي ي  اللام  باالك ما  عالزواه ار سان المةاان يالأهاال يةال  الياال اللالال وتبعين ال ؤو ال الوا .
 ما  وةوق به ع ال .

فااوالمه مماااا عالااا م اشااع اك الم عزلاااال مااا  اااال اللاااالال فااا  عالزوااه ار ع اااال  سااان ةااال 
ال اااا الا ون فا  وا ح افةاا ء   يان اااء ا  ار الميا ث مما و ووالاا الا لول سةا  م يالا تلما
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عا ي   -ةماا اة الاا لاابالاً -   الها افةا   ا وماالوال  عصل بمال من ا ميال إل  م  ال الو ة 
 ف  فةك ال ون ا لالم .

 
 املبحث الثالث

 ثر اخلالفاث الكالهيتأأقىال العلواء يف 
الخالفاات الةالمواال العا  ا لاالم فا   ا  ايال ل ةماارو ي  ااا المبمث ميل ب ض 

 أ ت ف  إوا  الية  ا لالم .
ااصاايل المالاا  ة سالاا  رااال اللااالال يالأماسااال ساا م  رني باال لاا   ااااء ا  اايال البااون 

عةيو  م عةب الم صوال ما لم ولعمةها  يرن العةيو  اليا   من  بل ب ض الالاا  سةا  ب اض 
الاااي اااي مخااالف للاامال الم اصاا  اي الملااا ل الخالفوااال اااي ماان لاامات الغةااي فاا  الاا ون. 
 ا لالم المموزة له يا  الول  يالعولو  يال  ل يال ممال اللابالال. 

ياااااا العةيوااا   ااا  ي ااا  مااان  بااال ب اااض اليااا ق فااا  ع اتالاااا ا لاااالم  متااال الخااايا ج 
اااي خاا يج ساان ميهاايم اليلااووال لإللااالم العاا  ااا  ي يالشااو ال يب ااض المعشاا  ون ماان ال ةمااار 

مان عالا وم ماالهة اليلاو فا  ةال شاأن مان شاؤين الموااة  من اام لمات ااا الا ون المالواف  
ػػػةل   مواااز ا لاااالم سمالاااياء مااان ا  واااان  لاليلاااه ع اااال عياااااء اليلاااووال  ـْ ُأمس َوَكػػػَوِلَؾ َجَعْمَ ػػػاُك

ـْ َشػِهيدلا فاان م الا  اليلاو  (39) َوَسطلا ِلَتُكوُ ػوا ُشػَهَداَء َعَمػِ ال سػاِس َوَيُكػوَف الرسُسػوُؿ َعَمػْيُك
لة ومااال اااي ال اا ل ري رمااال يلااوا ري ساا ي  خوااا ا ياليلااو ماان ةااالم ال اا ب و الاا  فاا  ا وااال ا

(45)الخوا   والال فالن يلو الملب ف   يمه  إاا ر ا يا بالك ال ف ال من ملبه
. 

يسة  اااا الميهايم ال اام لإللاالم الأا  ر ايال ال ةماار  فهااا ا ماام الوماايي والايل : 
(14)ـ يستحمهوال  كفر احدا مف أهؿ الُبمة بو ِّ ما ل

. 
ااااا ( إماااام المعةةماااون موالماااا وااااة  آ ار المخااااليون  453ياااااا الالاحااا  الباااا الال  ) 

المااا ووةااق سةااوهم رلياهاا فوهااا  اً لمااااب رااال اللااالال يالأماسااال   واللاابهم إلاا  الةياا  ري الاا  ة  يا 
رحم ػا  اعمموا م اال  الخوأ يالب سال فواليل ف  م  ض   ء سة  الم عزلال يالخيا ج يغوا ام :

هلل واياكـ  أف أهؿ البدع والمحؿ مف الخوارج والرواُض والمعت لة قد اجتهػدوا أف يػدخموا ا
عمِ أهؿ الس ة والجماعة شيئا مف بدعتهـ ومحلهـ ُمـ يُدروا عمِ ولؾ لوِّ أهؿ العمػـ 
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(16)ودُع الباطؿ
. 

  ؽاعمػـ اف مػوهِّ أهػؿ الحػ صاموه ملاةم : سةا يواليل ا مام الالاييي فا  شا مه 
 .(14)فر أحد مف أهؿ الُبمة بو ِّ   وال يكفر أهؿ االهواء والبدعأ ه ال يك

ياليالهار ويحامين رن سةا  الميعا  رن والها  فا  الملاألال إن ةاان فوهاا شابه ري إن 
ةااان االاااك يأاايء عيأااب الةياا  ييأااه ياماا  ومالاا  ماان الةياا  ف ةاا  الميعاا  رن ومواال إلاا  ااااا 

 .(44)اليأه ملالًا لةهن بالملةم
للااو  الشاا وف الأ أاااال  فاا  ساا م عةيواا  الياا ق المخاليااال اااال ي اا  صاا ح ال المااال ا

اللالال يالأماسال من الخيا ج يالشو ال .   ًا سة  من الع ل سة  عةيو اماا بلابب و االهم فا  
: ال ن ػػاء ُػػ  الُػػرآف عمػػِ واحػػد رةااب  الصاامابال يا سااا هم ا أمااا  سةاا  عةيو اماا   فوالاايل 

عة والخػوارج(  قػد اعتُػدوا أف مػف قػدحوا مف الصحابة بخصوصه  وهؤالء )يع   بهـ الشي
ُيػػه لػػيس داخػػح ُػػ  الن ػػاء العػػاـ .... ُػػح يكػػوف قػػدحهـ تكػػويبا لمُػػرآف  وأمػػا الحاديػػث 
الواردة ُ  ت كية بعض معيف مف الصػحابة  والشػهادة لهػـ بالج ػة ُمػف قبيػؿ افحػاد  ُػح 

موف)أي يكفػػػر المسػػػمـ بإ كارهػػػا  ومػػػف كفػػػر جماعػػػة مخصوصػػػة مػػػف الصػػػحابة  ال يسػػػم
 .(14)المكفريف( كو هـ مف أكابر الصحابة وعظمائهـ

سةاا  عةيواا ام  ب حااهمماان رااام الياا ق الةالموااال فالاا  الااع ل  ع اا يرمااا الم عزلااال العاا  
 بيأيء مالها:

إالةا ام لةصيات   ن مالوالال ار اات ميصيفال بهاء الصايات فمالة ااا أااال باار  
 يالأاال بار ةاف  .

الجهؿ بػاهلل مػف جميػع الوجػوه كفػر    ااا اليأه باليله :    ال المال الأ أاال  سة
ػوا  ب  ػه  لكف لػيس أحػد مػف أهػؿ الُبمػة يجهػؿ كػولؾ  ُػإ هـ عمػِ اخػتحؼ مػوهبهـ  اعتُر
ال   قديـ أ ل  عالـ قادر خالؽ السماوات والرض  والجهؿ به مف بعػض الوجػوه ال يمػر  وا 

 .(12)تمفوا ُيهلـ  تكفير المعت لة والشاعرة بعمهـ بعمال ُيما اخ
فهاا الةالم من ال ةمار يالممالالون وص ح رن الي ق ا لالموال فا  اليةا  ا لاالم   
اااا   اخةاااال فااا  حااامن الصاااف ا لاااالم  غوااا  خا أاااال سالاااه  يلاااي رالهاااا ععبالااا  رفةاااا ًا فوهاااا 
الخاااالف يالالالااااش  لةااان اااااء اافةاااا    عخ أهاااا سااان صاااف ا وماااان يا لاااالم  ياااااا ةماااا 
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 .ف  ااا ال ون عهة  يم ويحمالاء من ل ال الي
ي باال رن الخااعم ةالمالااا فاا  ااااا المبمااث  اليحااه  ري اماا  ال ةمااار الم اصاا ون فاا  
الخالفاات الةالمواال يااي الا ةعي  ممما   محاان البايو  مواث والايل فا  مال ماال ةعاباه ةبا ى 

ماان الخالفااات العاا   اماات بااون الم عزلااال  فاا  ةتواا الوالوالوااات الةيالوااال : العزماات ساا م العيغاال 
  الملةمون من رال اللالال يالأماسال  إا ا  رمي    والعه  الأازم فوهاا بأما  الالايلون يأمهي 

فةااااالم الاااا ةعي  الباااايو  يغواااا ء ماااان  .(47)إلاااا  الةياااا   لالوااااام الشاااابهال يا معمااااال فاااا  ر لعهااااا
الم اص ون و ل سة  ان ااء ا  ار ا  سالمال من سالماات العواي  اليةا ي لا ى الملاةمون 

مااا  اماات  عصاال إلاا  ماا  الخاا يج ساان  ا اا ة الاا ون    ياآل ار افةااا ا  فا لااالم  واان م وااال 
  ياااي  اآل ارالالاا آن الةاا وم ةااان ماان اااام ال ياماال العاا   ف اات الملااةمون إلاا  العيةاا  ياباا ار 

المااق الاااي  وأعوااه الباواال ماان بااون و وااه ي  ماان خةيااه   ياااي ةعاااب ال الواا ة المالااال يالشاا و ال 
 مهااات المشااااةل  آواعاااهماان  ةتوااا  اا ض الالااا آن فاا  الصااالمال لةاال زماااان يمةااان   مواااث ع

ال ةماااار  رفةاااا الية واااال يالمحاااا وال يا اللااااالوال   اااااء المشااااةل العااا  ةاالااات يماااا عااازال عتوااا  
يسالااايلهم   يعااا سيام إلااا   الع ماااق فااا  الالهااا    يعأ ااال اليةااا  واااااب مااااااب شاااع     ن 

لالااا  إلاا   وااام اللاااسال   الالاا آن  واان لةاال ا اللاااالوال   فهااي الاا ون الخاااعم الاااي وأماا  ةاال ا
يو ووهم م ى من الم وال الية وال لولعوو يا ان وع اوشيا م  ةل مأعم  ف  ةل ي ات   فهاي 

  ون الأماسال يسالو عه سالو ة اليو ة ا اللاالوال.
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 املبحث الرابع
 أثر اخلالفاث الكالهيت

ي باال رن الاااة  رتاا  الخالفااات الةالموااال  المااب رن الؤةاا  سةاا  مالوالااال مهمااال لةغاوااال  
ياا  رن ااااا الخااالف الةةاا  الااي ههاا  ب اا  الصاا   اايل فاا  ا لاالم مهمااا ةااان اليسااه لاام 
وماا  أاايا  الاا ون ي  رلااا  ال الواا ة  فةاام وةاان الخااالف فاا  يم االوااال ار ع ااال   ي  فاا  رن 

المااا  هممما ًا  لايل ار  ي  فا   ةان ماان ر ةاان ا لاالم  ي  فا  اصاال مان رصايل ال اماال  يا 
  عمااا  صاااموه ال الوااا ة  ي   ةالاااًا مااان ر ةاااان الااا ون  ي  رصااااًل مااان  ةاااان فااا  رماااي  ف سواااال

اا ةاالت    هه ت ر ار عم  ال الو ة  فال  عب ر ال ةمار مالها يمن م عالالوهاا  ياليايام  رصيله  يا 
 .     (48)سن  ا  ة ا لالم

 ف اا عيحه ما لبق الأمل فوما وأع  رام آتا  الخالفات الةالموال :
ه  ياالواله يرصيله ةأت  مان آتاا  الخالفاات الةالمواال  يسةام ههي  سةم الةالم ة ةم ل .1

الةالم ولعال  إل  ال الل يالالالل م ًا ليهم رصال ال الوا ة الااي ةاان الغا ض اااام مان 
ع يوالااااه اااااي ليهاااام ال الواااا ة يعمصااااوةها يعم واااا  الم اااااال  الغامحااااال العاااا  ي  ت فاااا  

 خااال فااا   العااا  ي ااا  فوهاااا الالالااااش يالخاااالف  خصيصاااًا سالااا  ماااني الةعااااب ياللاااالال 
ا لااالم ماان   وااب موااث  ااام ويهاام الصااي  الالاا آن ياللااالال م هاام فوااه ماان العشاابوه 
يالعألو  ما فواه مماا  سا  إلا  با يز سةماار ميةا ون وااي ين سان ال الوا ة ا وماالواال 

 و ااا يسةااام الةاااالم الااااي  .(49)يرصااايلها يو محاااين ةااال فةااا ة  خوةاااال فااا  اااااا الااا ون
ن اآلخا   فهاي سةام وأما  ةال العواا ات الا  الية  ا لالم  لاو  لعواا  م اون  ي 

ياافةااا  يااااا مااا ااااب إلوااه الممالالااين ماان ال ةمااار ةأمتااال ال المااال ا وأاا  يلاا   
يالمخاااليون لهاام   هاام اآالاا ون العيعااازاال  ماان شااميل سةاام الةااالم لميااااوم رااال اللااالال ي 

 .(55)من الما عزلال يغو ام
وأااال امعةاااك الملااةمون بغواا ام عيلاا ال الماا ا ك ياآلفاااق الية وااال سالاا  ا لااالموون الع .2

مان اا واان يال الا ا  ياليةلايات   ب ا ما اعلاا ت    اال ال يلاال ا لاالموال  فالا  عواا ق 
فا  الياي  الالاا   ي خةايا  سةمار الةاالم إلا  عصاموه اافةاا  يعا  وق م ااال  الا ون

فاا  عياصااول يمبامااث لاام عةاان مو ي ااال سالاا  اللااابالون يمالالاايا عةااك المبامااث سةاا  
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 .(51)  ي ف اايا ةاال الشاابهات ياافةااا  ال خوةااال سةاا  اليةاا  ا لااالم الو والااال اللاايوال
فالخالفات الةالموال ةان لها ا ت  الةبو  ف  عوي  الية  ا لاالم  بةال ماا   معاه 
لالاللاالوال من م اال  يافةا  يعمةوالت   ياوأابات لةمشةالت الية وال العا  ماا زالات 

ت الةالموااال   فالخالفااات الةالموااال إلاا  ويمالااا ااااا عاا ي  ميلهااا الالالاشااات يالموا مااا
بمااق فةلاايال اليةاا  ا لااالم    يااا  تاا ية فة وااال ال عااز بهااا ياليعخاا  ان سةمااار ااااء 

 لخ مال ا اللاالوال .  ا لهام الية يا مال ةااليا اللابالون ف  
إوأاااا  مالاااااة سةمواااال إلااااالموال  فالااا  ر ى ا خاااعالف الةالماااا  إلااا  ههاااي  مالااااااة  .3

الةالموال  ري ما و ب  سالها بالم ا   الةالمواال ع عما  ةالموال مخعةيال  يااء المالااة 
فالااا ى الماااالهة  هاااا ال الا  واااال. ةااال مالهاااا سةااا  ماااالهة خاااا  بهاااا لعااا سوم رفةا ااااا يآ ا

 ولاال ال الةواال المأا  ة ياااا العواا  ااي عواا  الم  لاال ال الةواال ال الة  الم عما  سةا  اا
يمأاال ل فةاا  ال والواال ري ري أ ال ا  ولاال ال الةواال  لاوال   المعمتةال بالية  ا سعزالا 

الالصاي  الالالةواال  ين ا اليا ا  بال الال فالاو ةاا لول يموا  ياااا العواا  عمتال بالم  لااال 
 .(52)ا ش  وال يالع  ا  الت ية ال الةوال اال اللالال يالأماسال

ههاااي  المااا ا   الةالمواااال   إن رتااا  اااااء الخالفاااات بااا يز مااا ا   ةالمواااال مخعةياااال  .4
وا ًا فة وًا خاصًا بها   مما  ف  ةل م  لال ري عواا  مالهأًا يع مالها عالعهة ةل م  لال

فة ي لع سوم رفةا ء بأ لال  يوال يا يال فةليوال عاليي آ ار يرفةا  عةاك الم  لاال    مماا 
 فاا  ماان والعماا  لهاااا العوااا  ري لهاااء الم  لااال إلاا  عالةواا  م  لااعه يافةا سةما ااه   ممااا 

ياشا  يالع ةوالاات الية واال   ات ى المةاعاب ا لاالموال باا ف المصااليات يالةعاب يالم
العاا  اسواات لةيةاا  ا اللاااال    ااا ق أ ةاات ةاال م  لااال معةامةااال فاا  افةا اااا غالوااال 
باتا اااا ال ةموااال   يةاال م  لااال ةاالاات علااعال  ماان الالاا آن الةاا وم يا ما وااث الالبيوااال 

 المالمه الية وال ليأي اا سة  ملب ما ويافق مالهأها.
الع صاب افةاا  سةما اه يأ اال آ ار  المأخاا سةا  ةال عواا  يم  لاال و ا يلةان مماا  .5

ماا ياااا المعال مون من ةل عوا  لها مان الال لاوال يالمةاالاال العا    وأايز مخاليعهاا   
 ف  إل  اعلا  الي  ال بون الم ا   يالعوا ات الةالمواال   ي ا  وةاين اااا ا تا  اليلاه 
ماان رااام الااباب ا خااعالف   سالاا  ةاال عوااا  اي م  لااال ةالموااال العوأااال لةع صااب إلاا  
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الم  لال الع  والعم  الوها   يالعالةو  ا سم  لهاا. فالم عزلاال ا سات االهاا اا  الم الواال 
يالشو ال ا ست االهاا الم اف اال سان ااال  (53)بالعيمو  مع  لميا االيلهم باال العيمو 

البواات يالموالبااال بمالااي هم الملااةيبال ماان  باال العوااا ات ا خاا ى يمعاا  لاامت ماان لاام 
الخصي    يب ض اال اللالال  ام بعةيوا  مان لام  والعم إل  فة اا بال امال يام اال

والهة فة ء ف  ال الو ة يلميا االيلهم بالي  ال الالاأوال يغو ام اال الهالك يالحاالل   
. فهااء (54)يالخيا ج ةي ت ةل من لم وةن سة  الهأها معا  ةيا ت ب اض الصامابال

  مان اللاةبوال العا  ةاالات فا  ا خعالفاات الةالمواال  ياا  الاي  اآلتاا الالالوال ا  مان 
 اعلاا العو ف ف  العيةو  لم وةن سالا  المعالا مون مان ااال الةاالم مماا لااس  سةا  

الهاااية باااون ا لاااالموون يفااا  عهم إلااا  فااا ق يويا اااف   احااا يت شااايةعهم   يأ ةااات 
ا س ار وعةالبين سةوهم  خعالفهم   يهن ةل مان والعما  إلا  م  لاال ايعواا  فةا ي 

ااي الالااأ  يالمخاالف لاه ولاعمق الالااا  ان م  لاعه يفةا ء ااي الا ون يغوا ء الباوال ي 
 يالخ يج سن  ا  ة ا لالم.

 
 اخلامتت

  لالااا  لااابق ان  ؟يا ن ب ااا  اااااء ال  الاااال   ماااا اااا  الالعوأاااال العااا  اللعخةصاااها مالهاااا
اشاا الا اتالااار البمااث إلاا  اااام مااا ولااعالعة مالااه   يلةالااا الاا ى اخواا ًا حاا ي ة الااعخال  الالعوأااال 

 : اآلع ال امال لهاء ال  الال سة  الالمي 
الخالفااات الةالموااال ااا  ميااااوم يرفةااا  ماان لاا ال اافااق سالاا  ا لااالموون ي  عصاال  .1

 بمال من ااميال إل  ال الو ة المعياع ة ل ى الملةم. 

 من الخوأ أ ل اآل ار الةالموال من صموم ال الو ة . .2

 رصااايلبمااق فةلااايال  و ااا يماان اتااا  الخالفااات الةالمواااال ههااي  سةااام الةاااالم   الاااي  .3
 ا اللاااالوالفهااي ال ةاام الاااي اسواا  المةاايل لةتواا  ماان المشااةالت    ا لااالم الاا ون 

 بشةل فة ي يسةم    وق . 

   إلااالمواليان ااااء الخالفااات الةالموااال االعأاات لالااا ماا ا   سةموااال   عالااعهة مالااااة  .4
المصااااليات العااا  اليعخااا  بهاااا يال عاااز  بااا  ف ا لاااالم اااااء المااا ا   اليةااا   ت  تااا   ر  ي 
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 بةل مأا عه . ا اللاال ية  ف  عوي  الرلهميا ب ةما الا الاون 

الالبةااال بلاابب  رااليال ةماار الممالالااين وؤةاا ين سةا  ساا م الع صااب يعةيوا  اماا  ماان  .5
الةالمواال    ن اااا اليهام ابع اا  سان ميهايم اليلاووال الااي أاار باه  اآل اراخعالف 
 .ا لالم
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 . 15 . سة  الشاب  . مبامث ف  سةم الةالم ياليةليال     .49

 . يلواا  أبااا  الااماسول . اخعوااا ات الأ أاااال  الةالموااال ماان خااالل شاا ح الميا ااف   .51
 72) لالال  ةعي اء (   

 11العيعازاال  .  ش ح الالليوال       .51

 168      ةليال ا لالموالعمهو  لعا وخ اليمصوي  سب  ال ازق .   .52

 155. س فان سب  الممو  .   الات ف  الي ق يال الا   ا لالموال        .53
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 واملراجع  املصادر
ابن  وم الأيزوال  . ربي سبا  ار ممما . ما ا ج اللاالةون ) ا  الةعاب ال ةمواال بوا يت  .1

 (م 1983اا    1453لبالان لالال 

  . سةاام الةااالم   الااال فةلاايوال ) ا  الةعااب الأام وااال لالاااال   . رمماا  مممااي  صاابم  .2
 م(  1969

م  . الميا اف ) ساالم الةعاب  1355ااا  756ا وأ  سب  الا ممن سبا  الغياا  . ت  .3
 بو يت . ب ين عا وخ ( 
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م . ا الصااااف فوماااا وأاااب 1512ااااا   453الباااا الال  . رباااي بةااا  بااان الوواااب . ت  .4
 لااااالمؤل  2ممماااا  زاااااا  الةاااايت ي ) و إسعالااااا ء ي   وأاااايز الأهاااال بااااه . عمالوااااق 

 م ( 1963اا  1382الخاالأ    لالال 

م( .  الأام  الصاموه المخعصا  . 869اا 256البخا ي . ممم  بن الماسول )ت  .5
   .م(1987اا  1457 ا  ابن ةتو    بو يت    3عمالوق  . مصوي   وب بغا )و

فاا  الااباب   اااا(  ا الصاااف 521البوةوميلاا  . ابااي ممماا  سباا  ار باان اللااو  )ت  .6
م  1982اااا  1452   2الخااالف . عمالوااق  . امماا  ملاان ي  . مماازة سباا  ار )و 

   مةعبال المتال  لةوباسال يالالش  (

البااااايو  .  . مممااااا   محاااااان . ةبااااا ى الوالوالواااااات الةيالواااااال يأاااااي  الخاااااالق ييهوياااااال  .7
 اا ( 1399 ا  الية  لةوباسال ي الالش  لالال  6المخةيق ) و

م( ماشاااوال سةااا  أااايا ة العيموااا  1763ااااا 1277  )تالبوأاااي ي . ابااا ااوم بااان مممااا .8
 .موب ال ممم  سة  صبم  ياي  ء   مص  ( 1)و

م . ش ح المالاصا  . عمالواق سبا   1389اا  792العيعازاال  . مل ي  بن سم  . ت  .9
م ( ي ةعابه ش ح الاللايوال ) و  1989اا  1459بو يت لالال  1ال ممن سمو ة ) و 

 اا ( 1326الش ةال ال تماالوال لةوباسال   لالال  1

عولاو  خمااو  ال ماا . م وااال ا سعالااا  فاا  هاال ا لااالم . )  ا  اليةاا  الم اصاا   -  .11
 (  م 1419 اا   1998بو يت لبالان )

. )  ا  الشااؤين التالافوااال . ال اا اق الأ أاااال  . سةاا  باان ممماا  باان سةاا  . الع  ويااات .11
 بغ ا  ( 

مصاا     1م( . شاا ح الميا ااف )و1413اااا  816الأ أاااال  . سةاا  باان ممماا  )ت  .12
 .اا(  1325لالال 

م ( ا  شااااا  إلاااا   ياواااا   1155اااااا  478الأاااايوال  سباااا  المةااااك باااان سباااا  ار )ت   .13
فاا  رصاايل الاا ون . عمالوااق   . ممماا  ويلااف ي . سةاا  سباا  المااال م ) مةعبااال  اا لااال

 م ( 1955الخاالأ    موب ال الل ا ة مص  لالال 
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.  1و م (. سصاااامال ا البوااااار )  1258اااااا  655الاااا ازي . ممماااا  باااان سماااا  )ت   .14
 م ( 1995المةعبال الش  وال   بغ ا  لالال 

م . شا ح اللاليلاوال  1489ااا  895اللاليل  . ربي سب  ار ممم  بن ويلاف ا ت   .15
 )  ا  إموار الةعب ال  بوال   ب ين عا وخ (

 ا  باي لاالمال لةوباساال  1الشاب  .  . سة  . مباماث فا  سةام الةاالم ياليةلايال )و  .16
 يالالش    عيال  (

م . الهاوااااال ا  اااا ام ) الشاااا ء  1155اااااا  548ربااااي اليااااعه ممماااا . ت  الشه لااااعاال  .  .17
 م ( 1964يمالاله الملعش ق الي و ةويم   لال ن لالال 

الومااايي . امماا  باان ممماا  باان لااالمال . ال الواا ة الومايوااال ماا  شاا مها  باان اباا    .18
ال ز . عمالوق  . سب  ار سب  المملن الع ة  . )مؤللاال ال لاالال   بوا يت/ لبالاان( 

. 

  ال ممن سب  الخاالق . الما  الياصال باون ا وماان يالةيا  ) ا  الالةام الةيوات  سب .   .19
 م( 1983 اا 1453

 . س فاااان سبااا  المموااا  .   الاااات فااا  اليااا ق يال الا ااا  ا لاااالموال )موب اااال الااا       .21
 م (1977بغ ا  لالال 

المةعباااال العأا واااال  2الةالااااال  . سبااا  اللاااالم بااان ابااا ااوم . شااا ح أااايا ة العيموااا  )و  .21
 م(  1955 ى / مص  الةب

باان م اال . الغةااي فاا  الاا ون فاا  مواااة الملااةمون الم اصاا ة  الاا ممنالةاايومال  . سباا    .22
 م( 1999اا  1425مؤللال ال لالال   بو يت / لبالان    5)و 

 م ( ةعاااب الياااه الةياا  )ةعاااب 1366اااا 768ممماا  باان الااماسول باان مممااي  )ت   .23
 (   41\25 مخويو مةعبال اي اف الواليى   م  لال ملن باشا ب  م

مةعبااال ال  الااات اليةلاايوال  ا   4. ممماا  ويلااف ميلاا  . الالاا آن ي اليةلاايال ) و    .24
 الم ا ف الالاا ة (

مصوي  سب  الا زاق عمهوا  لعاا وخ اليةلايال ا لاالموال ) موب اال العاألوف ي الع أماال   .25
 م ( 1944اا  1363. الالاا ة لالال 
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 ا   12موال ي رللااها ) و المواا اال  . سباا  الاا ممن ملاان مبالةااال . ال الواا ة ا لااال  .26
 م (  2554اا  1425ال ةم    مشق لالال 

   ا  اموار العا اث ال  با     2الالييي . ومو  بن ش ف . ش ح صموه ملةم )و   .27
 اا(  1392بو يت /لبالان 

. يلواا  أبااا  الااماسول . اخعوااا ات الأ أاااال  الةالموااال ماان خااالل شاا ح الميا ااف    .28
م 2552ااا 1423إلا  الأام اال ا لاالموال لاالال ) لالال  ةعي اة  غو  مالشي ة مال ماال 

) 
 


