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 ***إمساعيل احلسين

الكتاا الالااتشلَّف ااقدميلقتاااٍ لهااقاكتاللاادل،ااتلثتاا الواااٍشحلفتيف داا لَّ ق  اا ل اا   دل ل
ٍية ل  ااد لقا   ياا ل ق اا كلاجاا ال تيفياا لالوااق سلانفاات وللرآلالاااق، لالكااق حل اُوجااِّدلالااايف تغ

ُلخيلاااٍلَّ اااىل قدلرآلوالف"اااكتوي ول لع اااملالتاهااا ل  ليفااا لُلخيلاااٍ  لرآلل1رساااِّ اليااا ناح
.ل احلا لجتزئ لوصات لالات الالاايف تيف يةل ل لالااق، لالكاق حل قيا سولالقسات لالكاق ل يفاٍل

وا لََّّند لَّ ق   لفوكسلوتيغ ل قثزيا لاوت اإلرلي ا ل قاتو فادلال اٍيا لالاهل  وسا  ل اتا لَّوق
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ل2020 © ث ع لاحلاتدل فتظ للليفو ٍلالو نالللفكقلا سِّ ا
ل َّ دللح ، مل ااا لفاااقاالحثل اا لم مللحاااإل ااا لوفااسل ا اااٍتلةلا للحساااقتل ا اااٍتال  ااقي لَّ للا ميااا  ل  دل،ااتلاناصاات لعلو نيااا لل1

وللتغااا والالاااٍ  للااادل ياااٍاسًلَّ لجيولح ااادلعفااا  اًلتااازكل ليويااا ل لَّشيةللقياااإللاوفااا  لثلااادحلُل ااا ل  اااٍلَّ  للمجيوااادالكااات ل
للكلَّودادذلال ااق، لالكاق اللو ول  لسقتلانيفتٍتل الضيف سولالاهلفكفا ل ا لالوايشلالفاويٍل،ٍاي ل،تيفلا  لل التخقيبحل َّ دل
لا لاساتيو اليل ها  ولواقوا ًللحلاص ئصاد ل لاثل ا ًلجل ا   للحلل فايلزلاثويا ًلتغا  ةلللكات ل  قثتادحل   للًُل لَّ دلوا  ةلثت الثت ل  ل

لل.ز،   تي ولث لتي ل جت   ل
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 ،اتل اا لُليتدفاا ل اا لل3 الااهلثاا  لَّا ا لايرتاعاادلال اااٍشلقتىلي"ازل ا وقتاادللِّاااتِّميحل2ي  ا ًح
لالكق .للالاق، 

ل لوات : لالكت الوَّ   ل،تا ليلديف    ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱلاٍ
لييفقا ]لَّ  ِّ ل،  لالفةقدل[64: ليليف ك لَّ ق   و ل   ل  ف هً  لذلك ل  ل ث إ ...

لي  ف بلريدحلَّ لَّ وف بلرليد.و حتي"زاهتمحل ذلكلممي لَّاغ ل   بلَّ   لَّ  ة لل4دلام حلُ 
لي فصية لالولتا ل ل  يو لانقاتو ولالهلفاتضي   علت قدحلعاٍلشقل   لثَّ قلل ه  لَّ  

للكت قدلا  د لوَّل-ا  د ل  دلقٍكًالعلفص - لو.لع نا ت اتِّمي الاُ لفاٍ ل لخصا
ليل لف  ي  لانٍاوكلال  مل خل ُّٱلاتلدلفو آ:لوليفي ل لالوالي حل ف ت"علا  ل  دل  لث  ل   يً 

 ىي مي  خي حي جي ىهيه مه ينجه ىن من خن حن  جن يم ىم خممم حم جم يل ىل

لا ،تاكل[119-118ل:،ت ]لَّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي لااتِّميل االتد ل انقعت لث  ح
لال لالاق،  لمايو ل    هةضً  لع   ح لال خصي ح ل ا سوي و ل قي كق التافي  لالقست لح سو

لال ليليد ل يفٍ له  الكق  لالفليم. ل  اتضي ولالوا  ل الفِّمح لفو لصِّت  جل مك ُّٱآ:

 مئ هي مي  خي حي جي مهٰه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل

 .[26ل: ]لَّ  مس هث مث هت مت هب مب هئ

 ل ودادلثا  لالاايف ىلكيةمل لثا ل احلايا لَّ دللِّاتِّميلاتوخي ًلقاٍَّلقتعا تلالقسات ل يفاٍل
حل يا  ل ا لي اةاق"  هاٍل اتدوليليادلالصاِّتل الفاِّملل5اضل ا ليا اض.  ليا لق لالصىل ق حلعي اةاق"

                                                 
َّ  ول  لالااق، ل يا للحسلاليتمل   بل   جََّّعضإل،تيفلانقاتو ولعل يخل دلت ققلالولتا لرآلا هقاولعلات :لول2

يفا لللةلقلهللاينلَّسات فحل لاتلكلعا ودل ا كًل قل  يا ًل افيةلل  ليل لتتاو ادل   غا ًلعلحلثدل ليل لهلبل يفٍلوازل اوحل َّلتزملقك ل  ل
ٍدل اوت ا ل  اتاول ل.ل26 لوحااتِّمي ا لَّ الاُواستىلضقلالولتا ل  له لدلالقازشل ل،تالالصاٍ حل هٍلل.وو لق ل َّادللإ ل  له

،االلقا لت سلرآلوظاقححتث وإلمولل ا وقتدللِّاتِّميل لثت قدلوَّ الاُاتِّميل لا سِّلالولتا لرآلرهقاول    دل  دل
لاااق، لالوؤياا ل اا لليتفاا ُتالالتىلي"اازلع اال   لي  اا ا شاا يقتل َّ،اا لالف"اا لَّ قياا ولولقدلها اايفاا للةللعي اا لشاااكل اا لالتىلي"اازل ا وقاا 
ل)اوظقل اٍ  لالكت ا(الكق .

هجاااقحللول ا  ااا وحلضااايف لسلفااال لثتااا الوثتااا الالولاااتا لوَّ الاُااااتِّميل لا ساااِّم ااا لل آل اااٍوولالج وااا لا  لل3
 آلتاولا  ل الف لحقي  ول  لالاق لالو يوي  ول التفوي ال يف ياٍشلاقىل تا لَّ للوظ قول  و لمحلثدل1984/ه1405

ل :لوظقلَّ ااقل  و ول،تالالكت ااو قي .لل  لالاق لاحل  شل ا
حل7طللفكاقلا ساِّ احلٍلالوا نالانو ال الاٍاولالوققيا لللولاتمل: .ملحأدب االختالف يف اإلسالمل. دلت ققلحالولتا ل-

 م.ل2005/ه1426
ل.18حل  قت لس ق حلتالف إىل نبذ اخلالفمن أدب االخالولتا حلل4
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حتااتيقاًلث ااماًل اا لاُاااتِّميلالااتشليقعاا لإلااللالالااتا لرذلهاا  :لوُلنتلفااتالعاا  دل  اا لثاا  ل

ليلا لا لا لل ،اتالاُااتِّميلقا لالصاىل ق ل لي اٍلال ايلل6ه لكملااتلفاتالع لكاتا.و ق اينة
 مل لَّ اٍا لالفت ا لا  اً لعكا  لا اتتلالتشلغقسدلعي م.لَّ ي لاُاتِّميلالتشل ه لقيا 

للدلَّثقلسي سالاووكسليل لااتِّع هتملالفكقي .
ع وااٍل اتاا لي يفاا  لوضااالهللالي اادحل اوتااا  لا،ِّعاا لرآلالكتعاا لثدلال اا محل  اا لشاا ٍفدل

لاجامتحلَّ ا حلاُااتِّميل   يا ًل ول ا لَّ اٍا ا رضا عً لرآلف ات"علالتاااٍيقاول-،اتيفلالتىلاتُ"
يلاا لَّ ااتول فااتغٍتحل  اا :ل ضاا لاحلااٍي حل ااااتِّدلالاصاااصلل- اُاتياا واولالفي سااي 

الاااتشلي ِّييةاااٍلهااا لقوضااا مل،اااتالالفقيااا لَّ لذاكل ااا لالفةاااقدلانتٍاعوااا لانتصااا وي ليلااا لاحلكااام.ل
 ظ قل ل،تالانضيف ولعا  كلاحلغ زل الوقادل َّئيف لاناتا،بلالفا يا لانٍ يوا ل غاملانٍ وا حل

تالاُااتِّميلعييفا لقيا  ملرآل ا لع جةاقليليادل ث  للك ل ا ٍل   مل   جلخمتلل.ل يا و ازىل،ا
ٍيةي لا ساِّ احل ال  سل ا لففا   ولالواات حل َّ ا ل لالاقَّشحل ا تيف ليا لالل ا لالاهلتا كلها لالا
كلمجيواا ًلااااتِّع مل ل ائااقتل   ااٍىل ااىل لالق اياا لالااهل  االإلث ااًِّل اا  م.ل هااٍل اا وسل،ااُِّ

لل7ا   مل  لكلومح يف لهللا.ٍلرآلدحلثيف لجنٍل لوس ل لاللي لق لسوام اال ا اِّ
 لاااايفي لع ااا لالتالياااٍلقواااٍلالااااق لالقاقااا لا غاااقشلفضاااخدملالفاااادلال ظاااقشلاُعرتاضاااالالاااتشل
اا ل،ااتدتلا،ااِّميلقاا لالفا اا كحل زا ل اا لعصاا ل اا لجيااقشل اياااً حل    اا لالفي سااال  اادحل ييفد

 ا لس ىلاقا للييفي ليتٍا لدلالفا  كلعييف لقي  مل  ل،واكا.ل هٍلاستيفقلا  قليل ل،تالاحل  
ه(لقتتتالفاليٍلا ئيفا لا وقوا حلثدلتا كولال  ضا لا  و قيا لالاهلَّلااإل643الصِّحل)و

قظِّ اا لال ايلاا ليلاا لالتتت" اا ولالٍي ياا ل الفكقياا حل َّثدااقولعي اا لساال  ً لعااا:لوالوايااٍتلا  لاا حل
حلعتتااٍل الفكااقلت  ااٍحل اُتت اا  ل  وجداا حل الااتيالغ ئاابحل ا،ِّعاا ول الصااقاي ول زدهت اا 

ليكت ليفكقايًل سي سي ً.و لل8انفتويفق  لعقاغ ًليفق ت لعيدل ميق ت لعكقايًل ثا عي ًله  لَّ  
                                                 

ل:ويفل لالفص لال   ل  لثت قد  لهقدلللِّستزا تحلاوظقل5
ل.33  قت لس ق حللحأدب االختالف يف اإلسالملحالولتا ل-
حل3حتايااااا :ل صاااااجف ل يااااابلال  ااااا حلقااااام و:ل اولاقااااا لث ااااامحلطلحاجلنننننامح ال ننننن ي ل.مس ييااااا ر يفاااااٍلقااااا للحال خااااا وشل6

 ااااااٍي لل اااااا ليااااااتثقل لا شااااااخ  ل ا،صاااااات  لقاااااا لانفاااااالمل الي اااااات حل:،صاااااات  وحلعاال:ثتاااااا اللمح1987ه/1407
ل.ل2410وهم

لل لا سِّمو.لَّ الاُاتِّميول:  لثت الالولتا ل(6-3)الفصت لللِّستزا تحلاوظقل7
ل.54  قت لس ق حللحأدب االختالف يف اإلسالملحالولتا ل8
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ااااخدليلاااامل   ياااا لالولااااتا ل لالفصاااا لال اااا  ل اااا لالكتاااا الرآلو ااااتلا،ااااِّميلالااااتشلوسد

 َّ ااا حلل9الكاااِّمحلقواااٍ  لُ ااافلثياااللاماااقميل،اااتالالولااامليااا لانف اااتملالتىلاااقوشلللتت ياااٍح
  ثيف ًليل ل ا ل لالكتا ال الف"ا  لل-هلفاقي  ً(143ٍكاًلقوصقلالتٍ ي ل)ق-الٍلي لالكِّ ال

الصىليىل  ل  لَّ يىلرآلزاي تةلالف قه لق لانفليف حل  ي  ةلث امال ا  مليا لالجقيا لانفاتايمحل
 هااٍلظ ااقلذلااكلتليياا ًل ل قثاا لالتضاا ل لاحلااٍي لال  ااتش لرذل   لااإلالوٍيااٍل اا لالفةااقدل

ل.سي لرس   ل تاهف  لانختلف ل    ي ل ق ي لي لال يل الجتائللا   تي ل الو  
 ي ِّثيةااٍلالولااتا لَّ دلفااٍا" لال ااقال لشااِّ  لا   داا لهااٍلزا ل و سهتاا  لذلااكلَّ دلال ااققي ل
و،يد  ال شغدوتاليل لرذث كلالصاقاي ولالج ئفيا ل الو صاقي ل لمجيا لَّما كلالوا ال لا ساِّ احل

زدها ل  لمتكد تال  لراقاسلالو يف  وي ل  لالو ال لالوقيبحل احللات ل ل امحل رجيا  ل   لهت يا لمم 
 َّه ليمل   تدت حلمتدإلره  ت  لق ك لي تائاحل ومسإل اٍ  ، لييا لفكات ل، ا كل  اكل ل
 ااٍ  لقاا لثاا لهجواا ل اا لفلااكلالااٍايول الاجاا لاكاا  وتل اا  لثااالفااتيفكد ل اا لراثوتلاحلااق ال

لفوااااايشلاحملليااااا لالاااااهلاهتليلااااا لثق اهتااااا حل ل ف اااااٍ يةقلر ك سهتااااا حل جتول ااااا لغاااااملهااااا  وتليلااااا لَّ  
لل10  ٍ، .و

انياااااات حلفاااااا  حل لثدلَّشاااااا ولرآل ايااااااا لَّ دلال  ااااااقلخمتلفاااااات ل اااااا ل ياااااا لا لااااااتا حل ا ل
ثاااااا لُاااااااتِّميلمم ل،ااااااتالا ا ،ااااااتاكحل الوا ئااااااٍحل الج اااااا عحل ا ز  اااااا حل ا  ك اااااا حل  ِّثيةااااااٍاًلَّ دل

كاامال ياا لطدلفف،ااتل اا لتولاادلهللالفواا آل ااُاااتِّميلغاام،مل اا لانخلتهاا ول الك ئ اا وحل ل
ُليتا في للحللكا دلذلاكيليلياد وظق.ل احل "لَّ دل،تالاُاتِّميل،تلممي لمي كة ل و جلتادحل التوا 

ٍيةلاُاااتِّميل،يااً ل اا لامايولالااهلجياابلالااتيالهاا ل رييف  اا رُيل رآللفضااالقاادلذلااك لناا لي للقواا
لالفٍيةي حل ياالانفليف لشالتو وميل التآلللال  قشلالتشل ففل  ٍتلال ل .ت  ل الف قهقد

                                                 
 لي ا  تلالو ا  لرآل لشا كل ةاسل  اخاقةلهللالاقتو  ا لل  للقا ليا  ق:لور دللاوقوالانق شلي لالتىلقوشلللتت يٍلالات  للولانف تم ل تدلل9

ااا اااي ااا  تلهللال  اااٍيفحل  ة  لياااللِّساااتزا تلو.تي ل امااااقل لضاااي لالاااٍوي لرآلساااو لالاااٍو لتاااتولا  اي لرآلياااٍ لا ساااِّمحل  ة
لحلاوظق:فف  ي ل تاولالصىل ق ل  لهي  تلالفقس

َّ ااااٍا لساااا  لو ل  اااا لقوااااٍ،ل23 لح3حلسم1979 اولالفكااااقحلل: .ملحكاتريننننم اومنننن  وا لننننو ل.اقاااا لتقيااااقلحالجااااربشل-
ل.لوه14

لل.79 لحل قت لس ق حمن أدب االختالف إىل نبذ اخلالفالولتا حلل10
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لَّ دلا،ج الالاق، ل  فتتيةبل   ل لخيف ليل لث لذشلل بيا لالتهإلوففد لزل تغ  ةلُ 

ليل لضق وتلاستيو الَّضق الاُاتِّميلال  قشل َّ فو آ:للد.له  وتايع تلاج الي لةح"
لَّ يث ىث نث  مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّ
آل،ع دلر كلقدلاُوفال.ل ،تلَّيض ًلاج الي لةح"ليل لجت   زلاُاتِّميلهٍمي[13ل:احلغقاو]

ت لا   د لالتسطحلال  ،ٍتليل لال  سحلالهل فقع لالت  ي لت الهللاحل لرآلثلتكمحتا   د لا،مية
لي لا وف  .

 د ل الا  ل  لَّ  لمحلَّ ي لالفص لال  ل لعاٍلاصددلالايف ِّليةللللىلٍي لي ليلملالكِّ
شل مي  ل)التلي لالكق   لع قه ل ف    قلَّ يىلرآلرضو ع   لع  لقغمل  ل ٍي لالاق، لا

تحلرُلَّ دلثليف لوالوايٍتولاست ل ٍد ٍةلي ا قة لالكفق(ل ل تاض لي   ساحلثدللالوصقلالوإلقدل  
وث  ل ت لَّلجلٍ ظ قلقوٍلذلكل صجلحلويلملالكِّموحل ي لمت  ىليليف كلالكِّمل لا

ل ا تغ ا مي لا وث  ح ل تيف لالكق  لالاق،  لفتضيح ل   لعلقغم ل   ح لمي لتد لللوا  ل  لكة 
لا لي ل،تا لالت  ي  لوع  ل  لرودد ليفتتي   ح لاتميِّلوا لإبا وف  لَّ   له ال  تتلود  ل.

لَّ  مك لك خك حك جك مق مفحق خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱفو آ:ل
اًللقدولحتق"ولاللفتىل لسِّمحلالهل الإل لا ل.لثدليق لالايف ِّليةللحل  لال وتا[40ل:ا  زاا]

لا حل ذلف قاث  ًِّل  لالفي هت لال ا عي حل  تو اثهت لالت، ي ل الٍي ي لال   ٍا لكل لظ ية
لي يف  لوضالهللا لعست     لقٍكًا لانفصلي ح اولالفي سي  لثدللي  الت م" ليدح لاللاست    

لعوضالهللالي دحل  ق الالصىل ق ل  قاي مليل لا، ا شل ت لاملال  تٍِّع حل اوت  ًك
ٍدل  لَّعض لرآلر ٍاولَّ كل قفكبلالك متحل  ايا لالفو لا وف    لتل   ملي ٍد لإل 

لالتففي ل الت ٍي ل التكفم.
 َّ ي لالفص لالقاق ل  لالكت العتهللعيدلالايف ِّليةلليل لمجل ل  لان كِّولان  غي ل

التوضي لالهلي اص ٍله لوهج ل،ايولالاق، لل11 لَّققز، الهل ه ل ل    ي  لالايف تكليةيفت حل  
                                                 

 ا ساااقاميل لاجلاااٍ ل اناااقاكللحلال ااا   تلال يااابل يااا ال لاضاااجقاال اااتولالوِّهااا لقااا ليااا ال لل،اااتيفلان اااكِّولَّيضااا ً:ل ااا ل11
ل:وظقا.لوفولي لا  ك مودل لالفادل َّ تلدلثيف ل ل ف ل لو واقيةل الت  هضلالفكقشل  ل  لي ل

ل   لقوٍ، .لل105 لحل قت لس ق حمن أدب االختالف إىل نبذ اخلالفلحالولتا ل-
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لجمزَّت.و ل هقاكهت  لللاق، لل12ي لسي ه هت ح لمشتلي  لالايف تكليةيف ل  لهقاكتا ل وظم لي جل  لال رذ

له  لفو آ:ل لرآلفٍق"ق، . لال  س  لالهل ي  لالٍاالي  لاُفف هي  لق يتد لر واث م للوٍم الكق  
ل[82ل:ال ف ك]لَّ نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبُّ .لُ 

لالكق حل لالاق،  ل  لاحل ية لالتفك"ق ليل  لالاٍوت لَّعاٍهتم ل،تيف لالتغزيئي  لال ظقت لَّ د ل  شكد
ليويف ليل لففكيكلان كل ل   ال اد   ل  ل  وةي دلقت فدلاج ًعل قتوي   ظتولالاق، لل ًح

لووال ي لَّ   ليلي   ليتو د لع ودد ل يل ل،تاح لثدليويٍلفقثي   . لامع و لالكق ح ل،تيف لات يً  يً 
لل تيفكد ل  ل ي غ ليلملثِّملتٍيٍ.ل

ل  يفا ل فظادللل  اقحل  لايفي لث  لالاق، لالكق ل  لالاات لال ايا حلعا  دلهللالفوا آلالليات ة
ل لَّ   لروفاا  ا كةاا ل شية اازاًحليياا لُلمي  ل،ااتل فظاادحلعغولاادلاجاا عًل   ظديفاا ًل  قفد اا ًل  وغة اا لفااتآي  رَّند

ٍة لالًِّل ف ي -ماًل لق يتدل وظ  دل فقفي د.ليض ميلرآلذلكلَّ دلالااق، لالكاق لهاٍلمج ةا ل  
 يااقىلالولااتا لل13قتتعياا ل اا لهللالفواا آحل  ااتالثاا  ل،ااتلوالااات لالفصاا .ول-يفاابلالولااتا 

َّ دلالاااااقاكاولالااااهلف ااااق ىلي تاااا لرآل قاتواااا ال لضااااتكل،ايولاحلفاااافل اجليفاااا ل ال ياااا  لالااااهل
ل14فضيفد   لالاق، لالكق .

ااااٍل تااااتالالاياااا ملمبقاتواااا لشاااا  ل ل ع اااا ملالوليفاااا كلالااااهل،ااااالوفاااا ي ل   ااااتاحلعاااااٍلَّثد
قج يوت  حل   لهات لقوضا م:لور دلالااق، لمحيا  لَّ تاداوحل هات ل،ااقي :لوال صات ل ت  ،يا حل
لاااا ل ااااٍ  ، ل اااامل جت  لف ف    التهاااا ئ لغاااامل ت  ،ياااا وحل غااااملذلااااكل اااا لا هااااتا لالااااهلجياااابلَّ  

لسييف لََّّندل لا،ا وتالان  غي حلُ   لمجيو ًل  لت سلا هاتا لالاهلفاتضاالالاات لقتتات لان ا ية
ل تااات لاُ تيفااا  لالاااايف تيف ية ل لالاااايف  ك حل احلاياااا حل لف ااامل ا  اااٍلالااااق، لالكاااق حل لظااا ية
 اك زحل ال  ساخحل ان فات حل ان فات ل كيفا ًل فاِّ ًتحل ان فات ل كيفا ًلُلفاِّ ًت.ل  ل،اتال

كلو اايول تواٍ تلفوكاسل ا ثتواولوال ا لَّسسللالفي دحلَّش ولالايف ِّليةل رآلاستىلض ول،اُِّ
ولخمصت ا حلاِّعا ًلللااق، لالكاق لالاتشلُلفاتصاقل اثهتادل ي لَّسسل ث  ول اىل ل  ااُت

                                                 
لل.89حل الف ق انقت لل12
ل:وظقا.ل  لَّ تدالدلمحيلودلر   للالات لالفص لي فالي لالاق، لالكق لالات لل.134حل الف ق انقت لل13
لل.182 لمح2014/ه1435حل1ط اولالفِّمحلل:الا ،قتحوار مح القرآن، ل.ت ققل دلحالولتا ل-
لل.114 لحل قت لس ق حمن أدب االختالف إىل نبذ اخلالفلحالولتا ل14
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ا لمتتاٍللت ايف ليغازلال  اقليا لا فيا  لمب لادحلَّ لقفاتوتل ا اٍتلمت  ثةاا ل عااطليلا لال اا حل رَّند

لميف.وظيفدحل َّسلتقدحل عص  تدحل قِّغتدحل اث
التل اتا يقىلالايف ِّليةللَّ دل وظمل     ليلملالكِّملانتو ث لغامل فياٍ  لُلالوصاقحل ََّّند
ااتيةملرياا  تلق اا كلا  ااال   ساابلجاا الثِّف فاا لسااتىلال   اا لا ثاا  ميالالااايف تخصيةص ل اا ل  
 لٍاثا حل  فا ئيا ل احللوصقس لاج الي  هشلانف ئ لالهلَّاثو، لانفت قهت حل  ف ئ لاحلقل

جاا ال  اا كل،ااتالا،ل   آلا ل ا حلاا  لالااهليجق  اا لا وفاا  لانو  ااق.ل فتيف داا لا،جااتتلا مياا 
القساا ل للبلاصاا ئص لاجليفاا لالااتايالقاا لهااقاكتلالاات ال هااقاكتلالتاهاا  ل ،ااالهااقاكتلففااتتي
حللقمحااا ا التخفيااالحل للا ساااِّ ي لا، متااا حلالاااهلفتضااايفد ل  ثيفيااا لالااااق، حل ي نيااا لا،جااا اح

لف  .لميلا وِّ لالجي  وحل  ففلالج ه وحل ث ل اتية  ولاُستخِّ وع لا  قحل ر 
ٍيالَّ ةل اااا لالااااتيالمبقتوياااا لالاااااق، لالكااااق ل لانااااتا،بل لي  كةااااقلالولااااتا ل تاااات ل اااا  ُ

 لك دادلياقىلل15ا سِّ ي لانختلفا حل  ا :لا عضاي حل الزيٍيا حل ا    يا حل َّئيفا لَّ،ا لالف"ا  .
ضااييةا ًلقفاا بل،ييف اا لالتصاات"ولغااملالااٍهي لللوِّهاا لالرتاف ياا للَّ دلجماا  ل قثياا ل،ااتالالااتيالظاا دل

ليكاات ل قاا لالاااق، لالكااق ل الف"اا  لال  تياا حل   تية،اا ًل  دلالتصاات"ولالااٍهي ل ااتيفلالوِّهاا لجياابلَّ  
ل لي  ل  ليوينل تاتا فكاتي ل ياالمجواالعلااق، لل كت  ًلقتصٍي لالاق، لالكق ليل لَّشية

 ال  ثيفاا ًلعنواانلان  غااالُلانواانلالوجفااالالااتشلا،اارتَّل اا للالكاق ل اا ليكاات ل،ااتالالكتاا
ث ااقتلالاارت ا .ل ،ااتاليوااينلَّيضاا ًل تااتال قاتواا لا هااتا لالوليفياا لمجيو اا حلقاا ل قاتواا لمجياا ل
ا لةلل فالديف لال  ا كلالااق، لانتو ضاٍلانتيف ساكحل ف   هةضا  .لع صاقميلال ظاقل الق اايولالاهلن 

ا  لفظا "لعواًِّلق اقايًلهاٍلفورتيادل وتا ل ا ل وتا ولالاصاتو لي لهييفا لالاق اايول َّايت ا حلع َّند
اااا  لالصاااااىليىل حل الويفااااا ل اااااملالاااااقئيسل لع ااااملالااااااق، لالكاااااق ل الف"  اااا ليفاااااتىلي لتولاااادلاحملكي

لمباتض ا .ل
 َّ ي لالفص لا،  سل ا لالكتا العاٍاع لعيادلالولاتا ليا لف ات"عل،واكلالفةاقدلا ساِّ ي  ل

تلاُااتِّميلالتاها لرذلث  لالاق، لالكاق ل صاٍواًل  تل ٍد اٍاًلنقتوي هتا لانتواٍ تلعلاقغمل ا ل ا  ية
                                                 

ل.187ل-177حل الف ق انقت لل15
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قي  اا .ل  اا لرذال كااملقوااضلَّ ااىل ال،ااتيفلالفةااقدليلاا ل،اااقي لعلكفااقحلثيفاا ل،ااتل اا  ل

ملهصٍ القتلكلثفقلال ويف حل اجلىلت له .ل لا عضي ل س ئقلالزيٍي حلع َّند
 اسيفاا ًليلاا لذلااكحلعلاايسلانااقا ل، اا ل،ااتلالت اات"ميلرآلوعاا ل،ااتالاُاااتِّميل الافاازل
ااااالملقااااا ل ليتىلاااااا لذلاااااكلرُلقتىلايااااا لالفية ااااا لحتايااااا لاُئاااااتِّميلقااااا لاجليفيااااا حلُ  يليااااادحل رَّند
انفاااليف حلالاااتشليتجلدااابلالتوااا يشل وااا ًحل ه ااات لانخااا لف ل ااامحلَّ لانختلفااا ليااا  م.ل هاااٍل

 ل اتية اا ولللفاالمل التواا يشلقاا لانفااليف حلَّا اا :لو ق اا لانفاالملَّشاا ولالااايف ِّليةللرآل تااتل
يلااا لَّايااادل]  ااادحل   لااادحل يقضاااد[حل ا وصااا ميحل التكااا عِّل لاحلااااتدل التات ااا و.ل،اااتيفل
ا  تول،الَّييفٍتلالتو يشل الفلمل لر  ولَّ  د لا سِّمحل   لياٍالذلاكلُلايتاٍا لقادلي اٍل

كل اآ ملرآل ي غ لياٍلالفلملق لانفاليف .لعا حلكملع  ميا  لَّ ليٍ ادحل احلكامل  دل،اُِّ
اجل  ل َّ لئكل آ ملرآلال  ولُلايتاٍا لقاد.لعيفا لما ل و يات لقادل ل اولالويفا ل،اتلالاٍات ل
ااالملث عااا حل َّ يااا ل اااات لاجل ااا لَّ لال ااا ولعلااايسل ااا لشااا  لَّ اااٍل ااا لا،لااا .ل  اتية ااا ول  لالفية

الصااقاي ولانت، ياا ل ك ااإلقاياا ل اا لالتواا يشلفلااكلليفااإلاارتاياا ًحلعيفاا لَّي  ااملالف قهاا ل ل
لملث وإلهٍلق  ةيإليل لع املهاق، حلع  عىلاإل  اعواإللاتىلففللتلاكلا   دا ل َّ ت ل،تالالفية

لل16،اقل  لف اي ل  ل  ل،تالاُسم.و
لع يًِّل ل  ٍتلانقتوي لالوليفي ل الويفلي  ل لللاق، لالكق ل  وًا ثدلَّ ضحلالايف ِّليةللَّ د

ث متلللتِّهالق لانفليف ل يليف ئ م.لغملَّ دلالف"  لال  تي لي ٍلذلكلَّوددلَّ تٍل ف   ولل
ل وظمل ،تيفلانقتوي ل،ال صٍول فتا لي لالاق، لالكق حل ،تل  لاوتاٍيفلالولتا  ل  د
لالت مل لاُفص   ل   للد لق ٍد لُ لالايف   ية لَّ د لورآ له  : لثيف  لي ظق ا لال ل ال يو  لالف"    ،َّ

لال ل رُي ح لفوج ل ف للعلايف   د لَُّي ل،تيف ل احل ل  لا    لعك   للتلكلا   . ل   يية ً  يك 
ل لللكت الالكق : لرُي ل الك للي د لالت قي  ل]لَّمب خب حب جب ُّٱرو  ك حل[57ا وو م:

ل17 فكت لالف"  ل،وتاكلاتقو للدحلسقو ل  دحلفٍ ول تلدل ي ل او.و
                                                 

ل:وظقال. لالتيف ي ل اُست    لَّس بلالولتا لث ماًلل16
ل   لقوٍ، .ل213 لت لس ق ححل قلمن أدب االختالف إىل نبذ اخلالفلحالولتا ل-
ل.632 لف ق حالقت لانل17
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لف يملا  هٍ لالولتا ل لالفص لالف  سل  لالكت الَّ د ٍل  لالاق، ل فتيفلتاه لق د

ل  ل ل تت  لا  د : ل فتتي ل فصلي   ليل  ل ذلكلايتيف  ًا الاكيٍلللكت لثيفي الكق ح
ل لَّ  لا سقائيلا لعلتصت"و للد ليِّه  لُ لوفي لق قش لع م ليل  لللل صقلافاتم ىل ثيفي حلا 

تيفةوً حليي ل لعةلج ئف لَّ لكة لللمي لُ ال   :ل تت ل  ول قثزشللأل  د لا سِّ ي لجم  قه ل  لَّ  
لحتتزيفل  ٍ، .ل

لانفتتىلا  د حلعاٍلاوف طل ف تملواحل ثيفي ول لا سِّملق  ك ل  ل   ل  لخيص"
لي ٍيةي حل الو   تحل ا لت،ي حل ا، ل حل الو ت ي .لُ  ض طلل ىلصقانف ،يملانتٍاال حل   :لال

لانتوٍ تحل رَّندل قليل لاستويف ُفد ليل لال    لاحل ثيفي لعاطل لالتهتميلالايف ت صية ليتو د  
اُستو و لجبيفل ل  لانو اللان  غي ل ل،تالانضيف وحل   :ل  ولمليِّهتدلع     لالهلهٍل

لثيف ل لهتلدلفو آ: ٍا  مج حج  مث هت ختمت حت جت مبهب خب حب جب هئ ُّٱ فتختلشك لي 

حل   ولمليِّهتدلعُ جف كلا  الق  ًكليل ل تا ف ول ٍ تلثيف ل[124ل:ال اقت]لَّ جح
له ل  لفو آ: لَّ مث زث رث يت ىت متنت زت رت  يب ىب نب مب ُّٱتلد

لقت ويخلال "ل[75:احلج] ل  حل   ولمليِّهتد لال  قح لالهل كيفإل ي ت  لفلكلالهليقع  لظم
ل ا ث لر ا.لالفت قيت  ل كم ليل  ل وظيف   له م ل اله ل الورباويت ح ل احل  يت    يت 

لاو  إل ل  ًِّ لا  ي  لا سقائيلا-ع حل ثيفي  لهللاليل-يفبلالتصت"و لااتي و لو    ىك ل 
ملَّق  كلهللال َّ   ؤيف...و لل18فو آلل وبلقينلرسقائي حل ََّّند

 لانفصااالالعي ااالن  غااااا قصاااقميلال ظاااقليااا لالاييفااا لانوقعيااا ل اااتيفلانوااا الحلعااا  دلالاااايف ولمل
مل ا لاِّلادللاتشلوف ااي ا ل،اتل  ولاملاُوجاِّدل ا لفاٍق"قل،ايولاحلكامل لالااق، لالكاق حل

لفتاتىحل التولايم.ل لكا حلحل  ا :لالايا  تحل الاضا كحل املالاهل  وسا  لال ايلمجلً ل ا لان ا 
لااا لال  ااااتتل،اااتيفلان ااا مل ااا ل  جلااا لالفااالج ل الفااالج  لَّمل ااا ل  جل،ااا ل ااا وسلالقسااات ل

لالايف وليةيف لالايف ققيةي لالايف زثيةي ؟ل
لاااٍلوظااقلالولااتا لرآل،ااتيفلانفاا ل ل اا لزا ياا لَّ اااقى لُيتااا  يفلقوااٍمل تاات ل  ثيفياا ل
ر ياا لساالجتي ل لا سااِّمحلفاااتمليلاا ل،ييف اا ل جلااا حلمي وساا  لواايلعمساادلفواا آحلَّ لمي وساا  ل

                                                 
ل.782 لف ق حالقت لانل18
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اليفااا لوااايلعمسااادحلَّ لعساااملشاااقيدحل وَّىلَّ دل ااا ليتتاااٍل لا ساااِّمل،اااتلالرتقيااا حل التزثيااا حل
ااازلقااااقاكتلروفااا وي لللااات ال  الاااتِّ تحل التولااايم.ل ثل ااا لَّ اااتولف ِّثيةاااٍل تااات ل  ثيفيااا لهق،ويااا لف  غ 

ااا  ًلي  اااا لقوااااٍلفكليفاااادلهااا  لع ااااالليفااااإل  ثيفياااا ل التا هااا حل َّ دل اااا     لهااااٍلَّ اااا حل   س 
حتقيضااي ل اا له ياا لفلااكلالااهلجلاا ولرلي اا لقوااضلاحلقثاا ولا سااِّ ي ل لالواا ال لا سااِّ احل
 ياا ل كااملقوضاا  ليلاا لاكتيفواا ولا سااِّ ي لانو  ااقتلعجل اا ل اا ل ا ااإلفوتيفااٍلهااتاو ل

لففااتيفٍلهتاوي  اا ل ااا لغااملرسااِّ ي ل لالت ااقي ل احلكاامل  انواا  ِّولان ليااا ل غااملان لياا حلُ 
لال قيو حل   لعادليليف ئ  .ل

َّ ياا لانفااتتىلال اا  ل) قثزياا لََّّنااتذسلا   داا (لعاااٍلف   لاادلالولااتا لعلتىللياا حل اسااتخلصل
حل  لفت "ودلن  تلوَّ  د ولوث  ليااتمليلي يفا ل ف اتملوا   دا و لا  د :لَّ ا لي اٍلرليادل ا لساتايف

اا ل اات ل،ااتالا  اا .ل  اا لث دحلعاا  دل ف ااتملوا   داا وليااقف طلق اا ك ل ف ،ييفياا حل  ال اا  :لجتيف"
 علاااقغمل اا ل،اااتالاُوف اا طحلعااااٍلاهتصااقلا،جااا الل19  اا :لاُاااتِّميحل الفقهااا حل الج ئفاا .

الاق، ليل لانِّ   لقت ف ملَّ  د لُلقت ف مل  تيفا لرآل،اتيفلالفقها لَّ لفلاكلالج ئفا لالاهل
(ل اااا لسااااتوتلالتتقاااا حل71كلقوضاااا  لالفاااالج حل هااااٍلُلميلك اااا .ل ،ااااتال اضااااحل لامياااا ل)ميلاااا

ل(ل  لستوتل، لييفقا .110(ل امي ل)105-102 امايول)

لق اا كلَّ ااقي ل تااتازو  لَّ د يفاا :لق اا كلاجاا الرسااِّ  لاا ليبلَّ،اا لالاة اليفااتتل  ااتاليتواا د
 كلاجا الاثوي يفا :لق اعيا حل لي ل الوقل َّ  د لا ت ق لقصقميلال ظقلي لقيئا هتملاجل قاعيا ل اللفا و

اا لال ت قاا  لرذل داا لاياا نالهاا  وليلاا لخم   اا لَّ  داا لالااٍيتتل  يتهتاا لرآلاُوضاايف ملرآلَّ ل لي   ة
 لذلااكل لَّ  داا .ل  لياا  لاا لَّ لساالج لعىلفاابحلقاا لَّو اا ل لانااا ملا  دلل يفااٍلقاا لي ااٍلهللال

 ل ف ااااتملٍل ُلاااالل ااااتيًِّلي اااا هااااتميلالااااايف ِّليةلل-رضاااا ع لرآلساااامفدليلياااادلالصااااِّتل الفااااِّم-
اوا،ِّع ول لالاق، لالكاق حلالاتشلُليتىلادا ل اهويا ًل ا ل   لر اِّ فاليف حللملقا لان لالفية

ل ،ييف  لالوالي لانتغٍ تليل ل ي هتملالفكقي .ل
                                                 

للِّستزا تحلاوظق:ل19
ل.   لقوٍ، ل314 لف ق حالقت لانل-
ل.63حل  قت لس ق حوار مح القرآن، لحالولتا ل-
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 احل  اااا ل اااا ل،ااااتالالكتاااا الال ااااينل لحتليِّفاااادحلالاااااتشل لاِّ اااا فدحلَّود اااا لرزاكل اااا ل

ياازاًل لانقاتواا لال اٍياا حل اسااتل  ملي   ااقلي نياا لالقساا ل لا سااِّ ي حلعكااقشلمي  يةاا لََّّنتذتاا ًلمم
  قثزي ل ف تملوا   د ولعي  ل ييفت يت  حلعضًِّلي ل قاي تلر ِّهيا لثت ها لاكياٍل   ثيفيتاد.ل

كةا ل ييفا ل اي غ لل-الولاتا لومحادلهللا لوظاقل- ق  ًكليل لففوي ل،تيفلالو   اقلان  غيا حلمي 
لُلف اااات"علااااااتِّميلعي اااا ل اااا لا سااااِّ ي لانتو ثاااا حليياااا ليكاااات لاُاااااتِّمي  فاااات و ف للولت 

ا،ااِّميلالااتشلحتكيفاادلا ،ااتاكل ا سوياا ولال قيزياا لل-ف واا ًللااتلك-فضاا  حلع   ااتللااااتِّمي
للل وضلالفةقدل الجتائللالايف كتيةو للأل  د لا سِّ ي .




