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: عنوان الرسالة 
 دراسة تاريخية (م1258-750/ه656-132)الفتن المذىبية في العصور العباسية 

: ممخص الرسالة 
قسمت عمى مقدمة وثالثة فصول،  (دراسة تاريخية- الفتن المذىبية في العصور العباسية )الرسالة الموسومة  

المدلول المغوي واالصطالحي : ، تناولنا فيو(الفتن والمذاىب دراسة في المفيوم والنشأة)تضمن الفصل االول 
لمفتنة والمذىب و معنى الفتنة في القرآن الكريم والسنة النبوية، مع سردا تاريخيا عن بدايات الفتن وتطورىا، كما 

اسباب الفتن )تطرقنا لنشأة المذاىب مع االشارة لبوادر االختالفات التي حصمت بينيا، وتناول الفصل الثاني،
كاداء الشعائر الدينية، و االعتداء عمى الرموز الدينية، و االختالف في المباني الفقيية والتفسيرية، و  (المذىبية

بسبب حوادث التكفير والذم، او بسبب التعصب المذىبي، او بسبب تحول بعض العمماء من مذىب آلخر، وتناول 
 ، فمنيا الدينية والسياسية واالدارية فضال عن االجتماعية واالقتصادية(آثار الفتن المذىبية)الفصل الثالث 
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Title of Thesis : 

Religious Doctrines Seditions in Abassian's Ages (132-656 HJ / 750-1258 AD) 

Abstract of Thesis 

     The thesis (Religious Doctrines Seditions in Abassian's Ages) is divided into an introduction 
and three chapters, The first chapter includes (sedition and doctrines a  study about the concept 
and their rise ), it deals with the linguistics and idiomatic meaning of sedition and doctrine in 
Quran  and the Sunnah, also with a brief historical background about the beginning and 
development of doctrines, and  with the rise , It also hints  to the differences among the 
doctrines. The second chapter  deals  with (the reasons of doctrinal seditions ) ,like religious 
ceremonies ,and abusing religious figures, with the seditions that happened because of the 
difference in interpretation and (Al fiqih  ) education  standers , with the sedition that happened 
because of the disbelieve and dispraising  , with the doctrinal extremist  among the doctrines or 
with the converting of some religious figures from their main doctrine to another. The third chapter 
includes  the title (effect of the doctrinal sedition), like the  religious, political, administrative, and 
economical and social impacts . 

 


