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ضغًت يًٓؿط ٗ ؿطت أٚ ُأايتٛثٝل، ٚإٔ ٫ تهٕٛ قس ْٴ

ٝٸ١ أخط٣.أٚ زٚضٜٸ١ عط نتابٺ ب

٠ إطغ١ً ٕطادع١ ١٦ٖٝ ايتشطٜط، ٫ٚ ؽهع إازٸ
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، إٛيٛز ( Wilferd Ferdinand Madelung) َازٹًْٜٛؼ ٓاْسٜؾٹطز ًؿٹطز٫ٜٚ ؾٓو إٔ 

تكاعس ؾاَع١ إغتاش ا٭ٗري، ٚؿايٕاْٞ ا٭ط ؿٚهإعامل ٚايي٬ًُٝز،  1930عاّ 

ٝٸ١، َٔ أبطظ إػتؿطقٌ َٚٔ نباض ايباسجٌ ٗ اٱغ٬َٝٸات ٗ  أنػؿٛضز ايربٜطاْ

عكطْا اؿانط. تعترب أغًب نتب٘ َٚكا٫ت٘ ايعسٜس٠ اييت نتبٗا سٍٛ ايتأضٜذ 

ٚايه٬ّ اٱغ٬ٌَٝ، ٚع٢ً اـكٛم ٗ فاٍ ايتأضٜذ ٚايؿهط اٱَاَٞ ٚايعٜسٟ 

ٚٵضاييت يعبت  ، َٔ ايبشٛخ ايعإٝٸ١ ايطق١ٓٝ ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١ٚإعتعيٞ ُٸّا ٗ زٳ ّا َٗ

ٚٵضٚا٫يتؿات إٍ  ٜ٘ٚٓبػٞ ايتٛدټ .(1)ّ ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ١ ٗ ايعاملتطٜٛط ٚتكسټ ايصٟ  ايسٻ

ٌٕ  دسٜس َٔ ايباسجٌ ٗ فاٍ ايسضاغات اٱغ٬َٝٸ١. يعب٘ َازًْٜٛؼ ٗ تطب١ٝ دٝ

ُٸ١ ٜبشح ٗ َػأي١ٺ ْٛؼ اـايس٠ نتابٷَٔ آثاض َازًٜ ٖٚٞ خ٬ؾ١  ،َٗ

|قُس
. أقبٌ ايهجري َٔ ايباسجٌ (3)ِ بٓؿؼ ايعٓٛإ إٍ ايؿاضغٝٸ١دٹطٵ، ايصٟ تٴ(2)

ايصٟ  ،كٌ ع٢ً ايٓٛطٜات ٚايتش٬ًٝت اؾسٜس٠ اييت ططسٗا َازًْٜٛؼ ٗ نتاب٘ٚاحملٚك

َٳًٜتكٞ ٗ ايهجري َٔ ا٭سٝإ َع ايٓٛطٜٸات ايؿٝعٝٸ١   ٔٵايػا٥س٠ سٍٛ قهٝٸ١ اـ٬ؾ١ ٚ

ٚٸٍ َطٸ٠ٺ تٵسٳبعس ٚؾات٘، ٚاييت ُطٔط |ىًـ ايٓيبٸ  َٔ داْب أسس نباض إػتؿطقٌ ٭

ٝٸ١. ٚبعس َطٚض عؿطٜٔ )َازًْٜٛؼ( با٫ غتٓاز إٍ إكازض ٚإطادع ايكس١ّ ايؿٝعٝٸ١ ٚايػٓ
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زًْٜٛؼ، أخريّا ٚٗ ٌ َأَ قٹبٳ |غ١ٓ تكطٜبّا َٔ ططح ٖصٙ ايٓٛطٜٸات سٍٛ خًٝؿ١ قُس

 ،أنجط ٚبكطاس١ٺ ،بططح آضا٥٘ اؾسٜس٠ـ ؾسٜس  ٚباختكإضـ ّ قاّ َازًْٜٛؼ 2014عاّ 

َٳ |قُس سٍٛ َػأي١ خًٝؿ١ ايٓيبٸ ٜٓبػٞ إٔ ىًؿ٘ َٔ بعسٙ، ٚاييت ططسٗا ٗ  ٔٵٚ

، ٚنصيو عٔ َٛاقـ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ١ سٍٛ ٖصٙ ايكهٝٸ١، |نتاب٘ خًٝؿ١ قُس

ِ ايصٟ قسض أٜهّا َٔ أسس نباض ٚايٓكس يًهتاب ايكِّ ٚشيو َٔ خ٬ٍ ايتعطٜـ

ؼت عٓٛإ:  ،ٖٚٛ ايربٚؾٝػٛض دٛظٜـ ؾإ أؽ، ايباسجٌ ا٭ٕإ ٗ ايرتاخ اٱغ٬َٞ

ٌٸ ،«ٖٛ ٚاٯخط» َټ»ا٭ؾهاض ايبؿطٜٸ١ سٛي٘:  أٟ: اهلل ٚن ٬ت ٗ نتب إًٌ ٚايٓشٌ تأ

ًْٛؼ غتأتٞ بعس َٜاز (review)ـ ٜضاقِ ٖصٙ ايػطٛض يٓكس ٚتعط ١. ٚتطْ(4)«اٱغ٬َٝٸ١

ٌٕ ،ق١ًًٝ أغطٕط ٔٵ ٚبؿه ِّ َؿكٸٌ، ٚيه ١ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات اييت ططسٗا َازًْٜٛؼ ٝ٭ٖ

، ْٚكسٙ |ع، َٚٛنٛع خ٬ؾ١ ايٓيبٸسٍٛ تاضٜذ تهٜٛٔ ايتؿٝټ ،ٗ إكاٍ إصنٛض

ٔ بِّٚأَٔ إٓاغب إٔ أططح  يبعض آضا٤ دٛظٜـ ؾإ أؽ سٍٛ إػا٥ٌ إصنٛض٠، ضأٜتٴ

ِٸ اٯضا٤ ٚايٓٛطٜات إططٚس١ َٔ قٹ إٔ ٜهٕٛ ْاؾعّا  ٢ٌ َازًْٜٛؼ ٗ ٖصا إكاٍ، عػبٳأٖ

 خبري. ٌ َػتؿطٕمبٳتًو ايٓٛطٜات اؾسٜس٠ َٔ قٹإٍ يتؿاتِٗ ٫ ;يًكطٸا٤ ٚايباسجٌ

سٍٛ نتاب ايربٚؾٝػٛض دٛظٜـ ؾإ أؽ،  (5)ًْٛؼٜٚإيٝهِ تط١ْ َكاي١ َاز 

ٝٸ١ بعٓٚايصٟ ْٴ  ٛإ:ؿط با٭ٕاْ

Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen 

Texten, by Josef van Ess (Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen 

Orients/Beihefte zur Zeitschrift Der Islam, n.s., vol. 23. Berlin: WALTER DE 

GRUYTER, 2011. 2 vols. Pp. xliv + 1510.  

ٌٸ ،(6)«ٚاٯخٳط ٖٛ» أٟ: َټ»: (7)ا٭ؾهاض ايبؿطٜٸ١ سٛي٘ أٟ: اهلل ٚن ٬ت ٗ تأ

 ، تأيٝـ: دٛظٜـ ؾإ أؽ.«نتب إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١

ؿ٘ دٛظٜـ ؾإ أؽ، ٚٚنع عٓٛاّْا ؾطعٝٸّا ايصٟ أٖي ،س ٖصا ايهتاب ايعِٛٝدًٖغٝٴ

ٌٸ َټ» :تٛانع ي٘ به ِ ٖصا كٝٻشرتّ ٜٚٴ، ٚغٝٴ«يٓشٌ اٱغ٬َٝٸ٬١ت ٗ نتب إًٌ ٚاتأ

ٚٻ ٌ أغًب ايكطٸا٤ ٚايباسجٌ نُطدٕعايهتاب َٔ قٹبٳ ّٸ ٗ تاضٜذ إس ْات أغاؽ َٚكسض ٖا

ايه٬َٝٸ١ ٚإهتٛبات سٍٛ إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١. ٖصا ايهتاب ٖٛ ٗ اؿكٝك١ 
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ٚاجملتُع ٗ ايكطٌْ عًِ ايه٬ّ » َجٌٝ ي٘، ٖٛ: آخط يؿإ أؽ ٫ ِ يهتابٺقِّ ؾؿٝعٷ

ٚايصٟ أقبض ايّٝٛ  ،(8)«ايجاْٞ ٚايجايح يًٗذط٠، تاضٜذ ايؿهط ايسٜين ٗ قسض اٱغ٬ّ

ُٸّا ٚأغاغٝٸّا ٭غًب احملٚك كٌ ٚايباسجٌ ٗ فاي٘، ٚقس اعت٢ٓ ب٘ َكسضّا َٚطدعّا َٗ

ٚٸأغًب ٖ٪٤٫ ٗ فاٍ ؽكټ يٞ كِٗ. اؾتتض ؾإ أؽ زضاغت٘ يًهتاب بتشًٌٝ ايتأضٜذ ا٭

َٸ١ اٱغ٬َٝٸ١ إٍ اثٓ ِٸ تيًشسٜح إؿٗٛض عٔ تكػِٝ ٚاؾرتام ا٭ ٌ ٚغبعٌ ؾطق١. َٚٔ ث

ٌٸ ٨ٜتابع ؾإ أؽ ٜٚػتكط ٗ ْكٛم إًٌ ـ نتاب٘  ـ ٗٚزٓق١ ٖصا اؿسٜح  دسٛ به

ٚإٍ عكطْا اؿانط.  ٤َٓص ايبس ،ب ايرتتٝب ايعَينػٳٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١ ٚنتٸابٗا َع

ط إٍ اٯٕ، ٚقس ضدع ؾإ أؽ إٍ ض ٚمل تٓؿٳٓكٛم مل تكشٻايهجري َٔ ٖصٙ اي

َٸٗات نتبٗا ،كطٛطات ٖصٙ إكازض ٚبعض إكازض ا٭خط٣  ،ٚاغتك٢ َعًَٛات٘ َٔ أ

٬سٜ ؾإ ٜاييت يٝػت يسٜٓا َعًَٛات سٛهلا إٍ اٯٕ. ٚٗ ايكػِ ا٭خري َٔ ايهتاب 

ٚٻ ٞٸ ٛغّٛ بإًٌ ٚايٓشٌ نٕٓٛعْات ٗ إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١ ٚايعًِ إأؽ إس  .(9)أزب

ٝٸ١ إػتع١ًُ ٗ ٖصا ايعًِ ٜبشح ٗ ا٭ضنٝٸ١  ٚنُٔ ايتشكٝل ٗ بعض إكطًشات ايؿٓ

 يهتب إًٌ ٚايٓشٌ اٱغ٬َٝٸ١.  (10)ايتأضىٝٸ١ ـ دتُاعٝٸ١ا٫

ل بهتابات إًٌ ٚاييت تتعًٖ ،إكازض ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١ ٚايبشٛخ ايػابك١

ٌٕ ،َٝٸ١ٚايٓشٌ اٱغ٬ ؿ٘ ٝ. َٚجٌ غا٥ط تآينجري٠ْ ،َباؾط أٚ غري َباؾط غٛا٤ٷ بؿه

قؿش١ َٔ ٖصا  ٠ ٗ قؿش١ٺريب ؾإ أؽ ٖٛاَـ نجتٳأ َٚنٝٸٚزضاغات٘ ايػابك١ ٖ

١ ٚايبشٛخ ايػابك١. ٠ٝ إٍ إكازض ا٭غاغرياٱضداعات ايهج :َٚٔ ًْتٗا ،ايهتاب

ٗ زضاغت٘ ٚعج٘ ػاٚظت غبعٌ قا١ُ٥ إكازض ٚإطادع اييت اعتُس عًٝٗا ؾإ أؽ 

ٌٕ ،قؿش١ّ  ٗا إكازض اييت اغتؿاز َٓٗا َطٸ٠ّٝز ؾٔضسٵَهػٛٙ، ٗ سٌ مل ٜٴ ٚبؿه

َٔ زٕٚ  ٘ غٝاس٥١ّأٜهّا. يكس تساضى ٚدًب ؾإ أؽ يُكطٸا ٖٚٞ نجري٠ْ ،ٚاسس٠ ٗ نتاب٘

شطٜٸ١ غ ٙ بططٜك١ٺ٤َٔ إكازض ٚإطادع ا٭غاغٝٸ١، ٚططح تؿاغريٙ ٚآضا عٓا٤ ٗ عٕط

ك١ َٚكٓع١ ٗ ْؿؼ ايٛقت، بٌ غتذس ٖصٙ ايططٜك١ ايطا٥ع١ ٗ اٱقٓاع ستٸ٢ ٗ ٚؾِّ

ٍٷٝإٛانع ٚايٓتا٥ر اييت ؾ س ٚايتؿهٝو. ٚايبشح ٚايتٓكٝب ٗ ايبشاض ـ ٜيًرتز ٗا فا

ّٸ نُا ٖٛ َعطٚفٷ ٖٚصٙ ايبشاض  .َٔ خ٬ي٘ ـ ٫ ٜٓتٗٞ، ٫ٚ ّهٔ ا٫غتككا٤ ايتا

َٔ ا٫ظزٜاز  ز٠ ٖٞ زا٥ُّا ٗ ساي١ٺٚإطادع ٚإدطٛطات إتعسٸإت٬ط١ُ َٔ إكازض 
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ٚا٭خط٣ تهتؿـ َكازض دسٜس٠ ٜٓبػٞ قطا٤تٗا ٚزضاغتٗا.  ١ْٸ٘ بٌ ايؿٝٓع، ٭ٚايتٛغټ

أٟ إكازض  ،(11)«ايٛاسس ٚاٯخٳط»ايٓاقس اؿاشم ايصٟ ٜطٜس إٔ ٜهٝـ إٍ ايهتاب  إٕٚ

 اييت ٚنعٗا يٓكس ٖصا ايهتاب.ط ُطؿـ قعٛب١ اُ٭تغٝه ،ٚإطادع ا٭خط٣

ٛٸ ُٸ١ ٚإًؿت١ يًٓٛط ٗ ٖصا ايهتاب ته هٔ إٔ ّٕ إٛانع اييت َٚٔ ا٭َٛض إٗ

ٌٸٜٗا آضا٤ ْٚٛطٝٓكاف ؾٜ ؿات ؾإ ًعٕٛ ع٢ً َ٪ٖيا٤ إٖطٚنٛح. ٚايُكطٸ ات يؿإ أؽ به

 ٭ْٸ٘ أزضز ٗ نتاب٘ ا٭خري ايهجري َٔ ايؿدكٝٸات ;أؽ ايػابك١ غٝتؿادإٔٚ َٓ٘

ٝٸ١، ٗ سٌ أْٸ٘ قس اب ايؿاٱغ٬َٝٸ١ نُٔ ايهتٸ ٝع١، أٟ: ايعٜسٜٸ١ ٚاٱَاَٝٸ١ ٚاٱمساعًٝ

َٔ ٖصٙ ايُٓاشز ٚطٜٔ. ؿٌ ايهتٸاب ٚإؿٚه١ ٖ٪٤٫ إ٪ٚيٝقطع ٗ نتب٘ ايػابك١ بػٓٸ

ِٸ319ايباضظ٠ أبٛ ايكاغِ ايبًدٞ ايهعيب إعتعيٞط ٚباضظ ٗ إًٌ  ٖـص، قاسب نتابٺ َٗ

ٛٻص، سٝح عطٻ«إكا٫ت» :بعٓٛإٚايٓشٌ ط ٍ ٗ زا٥ط٠ إعاضف ؾ٘ ؾإ أؽ َكاي٘ إط

 ،ٚايٓا٥ب ايباضظ يًتٝاض ا٫عتعايٞ ٗ خطاغإ ،سٓؿٞ ٘ٺٝٚٚقؿ٘ نؿك ،(12)«إٜطاْٝها»

 ،ٗ سٌ ٚقؿ٘ ؾإ أؽ ٗ نتاب٘ ا٭خري ;٠١ َع ايعٜسٜٸريَٚٛا٠٫ نج ي٘ َٛاغا٠ْ ٟٚايص

ٟٸ ٞٸبأْٸ٘ َعتعي ،عسٜس٠ ٕٚطٸاتٺ  ،عَٔ ايتؿٝټ خامٸ عٔ ْٕٛع إشٕ ٖٛ ْا٥بٷ»قا٬ّ٥:  ،ظٜس

ٍٕ ٛااغتطاع ٔايصٜ . (13)«١ بٌ إعتعي١خاقٸ ز٠ إٔ تهٕٛ هلِ َٓعي١َْتعسٸ َٔ خ٬ٍ أدٝا

ٕٸ ْبّا; ٭أَ اي١ًٖٛ ا٭ٍٚ إٔ ْهع٘ دٚبإَهآْا  ،ٚزقٝل ٖٚصا ايه٬ّ غري قشٕٝض

َٔ سٝح اٱقطاض ٚا٫عتكاز  ،عتعايٞ بؿسٸ٠ٺّ ىايـ ايه٬ّ ا٫ايه٬ّ ايعٜسٟ إتكسِّ

ٟٸ ٟٸ عامٕل بايَكسٳض اٱهلٞ، ٚمل ْعطف أ ٚٸٍ  ي٘ َٛقعٷ َّتكسِّ ظٜس َطَٛم يس٣ إعتعي١. ٚأ

ٞٸ ٖٛ  ،)اٱهلٝٸات( ٚع٢ً اـكٛم ،عامل ظٜسٟ َعطٚف قبٌ ايه٬ّ ا٫عتعاي

١ ٗ ايُٝٔ غ١ٓ ؼ اٱَا١َ ايعٜسٜٸٖـ(ص، َ٪غ298ِّط)، أٟ و٢ٝ اهلازٟ إٍ اؿلٸايهعيب
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ٌٖ َٔ إُهٔ إٔ ٜهٕٛ أسس ايعًُا٤ ا٭سٓاف إعتعي١ ع٢ً َصٖب ايعٜسٜٸ١ 

ٛٻػٳهٔ إٔ ٜهٕٛ ؾك٘ َٛاغّٝا َٚٛايّٝا يًعٜسٜٸ١؟ َعّك١ّ، أٚ ٝسك ض ؾإ ب ايٛاٖط ٜتك

ٕٸ ٖصٙ ايؿطنٝٸ١ ٖه١ْٓ . ٜكـ ؾإ أؽ اؿانِ اؾٹؿُٞ إعتعيٞ اؿٓؿٞ أؽ بأ

ٟٸ«اُؾؿُٞ»ايُٝٔ بـ ٗ ٜعطف )ايصٟ  ٚايصٟ اختاض ٗ أٜٸاّ ؾباب٘  ،( بأْٸ٘ عاملٷ ظٜس

. ٗ اؿكٝك١، ٚطبكّا يهتب ايرتادِ اييت نتبت (14)َٔ ا٭سٓاف إعتعي١ أغاتص٠ّ
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ؿاطُٞ اي)ا٫بٔ غري  ٕٸ اؿانِ اؾٹؿُٞ َٔ دٌٝ قُس بٔ اؿٓؿٝٸ١ؾإ أٚنشت يٓا،ٚ

ٞٸ َٔ ايػٓٸ١ ا٭سٓاف ٗ َس١ٜٓ بٝٗل. ٚاؿانِ قس نإ ٖٛ ٚأدسازٙ ٚقس  ،(يٲَاّ عً

تؿػريٙ  :ؿات٘، َجٌط َصٖب٘ إٍ ايعٜسٜٸ١ ٗ أٚاخط أٜٸاّ سٝات٘ ؾك٘. ٚايهجري َٔ َ٪ٖيغٝٻ

ٝٸ١، ٚيٝؼ ا٭ؾهاض ايعٜسٜٸ١. ب٘ طبكّا يًعكا٥س اؿٓؿٝٸ١ ٚا٫، َنتٳ(15) يًكطإٓريايهب عتعاي

ٝٸ ٕٛايعٜسٜٸ ٚنإ  ٚقٌ ايصٟ اؿانِ تطاخ ضٕٜٚٚكسِّ ٠ٺبؿسٸ ٔ وؿٕٜٛٛايص ،ٕٛايُٝٓ

 ،(16)ؾ٬ اعتباض َا قاٍ ؾإ أؽ. ّاٝٸسعطؾٕٛ ٖصٙ اؿكا٥ل دٜ ،نبريّا تكسٜطّا إيِٝٗ

ٔټ إٔ ٕٸ اؿانِتعذٻٌٜ ايُٝٓٝٸ ٜٛ  ٚخ٬ؾّا ،عتعايٞا٫ ٕعتكسٙ طبكّا ،اؾٹؿُٞ بٕٛ َٔ أ

 َطتب١ ،أٜهّا عجُإ ٢ستٸٚ ايج٬ث١، اـًؿا٤ ٜعترب ،اؿلٸ إٍ اهلازٟ َسضغ١ ٱْاع

ٔٸ ٚايٓٛطٜٸ١ .عًٞٛ ٛٳ ٖٚصا ايٛ دسٸّا  ايكعب َٚٔ ،ٜتبٓٸاٖا ؾإ أؽ باط١ًْ اييت ُٝٸ١ٖٵاي

 قبٛهلا. 

َٸّا يًتؿٝټ ايؿدل »بأْٸ٘  «ٞعٝايؿ»ف ٍ إٔ ٜعطِّسٳع. ٚبٳقس أطًل ؾإ أؽ تعطٜؿّا عا

َٳ قاٍ بأْٸ٘ عباض٠ْ «بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ايصٟ ٜعتكس بإَا١َ عًٞٛ ٌٸ  قبٸ١ َٚٛا٠٫ »ي٘  ٔٵعٔ ن

ٛٸ١ٜ يعًٞٛ ِٸ ٚقـ ؾدكٝٸ١ قُس بٔ ٜٳعزاز ا٭قؿٗاْٞ، ايهاتب «ٚأبٓا٥٘ ق . َٚٔ ث

ح ٝس ،عٝټايتؿ ، بهْٛ٘ َا٬ّ٥ إٍ«نتاب إكابٝض»إعتعيٞ إػُٛض تكطٜبّا، ٚقاسب 

ٝٸ١ّ»قاٍ عٓ٘:  ٌٸَٔ احملتٌُ إٔ تهٕٛ ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ؾٝع  ;«عيًتؿٝټ قبٸ١ ، أٚ ع٢ً ا٭ق

سّا ٜٝطبكّا ٚتأ أْ٘ اؿكٝك١ٚعًٌٜٛ بأْٸِٗ ٜكًشٕٛ يًد٬ؾ١.  ١٭ْٸ٘ ؼسٸخ َطٸتٌ عٔ ث٬ث

ّٸ ٝٸ١ ٗ خا١ْ ع ٚنع ٖصٙ ايؿدكٝٸ١ ا٫ايصٟ قاّ ب٘ ؾإ أؽ يًتؿٝټ يًتعطٜـ ايعا عتعاي

سٸ اـًٝؿ١ عُط بٔ اـٓطاب نُٔ عٳٓبػٞ إٔ ٜٴٜٖصا ايتعطٜـ  ٢ع. ٚبٓا٤ٶ عًايتؿٝټ

ٝٸ ;ؿدكٝٸات ايؿٝعٝٸ١اي نُٔ أؾطاز ايؿٛض٣ ٫ْتداب اـًٝؿ١ َٔ  ّا٭ْٸ٘ عٝٸٔ اٱَاّ عً

ّٸ غتسخٌ ايهجري َٔ ايؿدكٝٸات  ،بعسٙ. ٚع٢ً ٖصا إٓٛاٍ، ٚطبكّا هلصا ايتعطٜـ ايعا

ٕٸ ايعًٌٜٛ ِٖ ٚشيو ٭ ;عاٱغ٬َٝٸ١ ٗ خا١ْ ايتؿٝټ ٕٸ ايكًٌٝ َٔ إػًٌُ ناْٛا ٜعتربٕٚ أ

ٟٸغري قاؿٌ  ٝٸ١ أػٳايصٟ َع ،يًد٬ؾ١. ٚاٱَاّ إٗس هّا غٝٛٗط يٝكِٝ ٜب ايعكٝس٠ ايػٓ

ِٸ ا٭غًبٚايعساي١ ٗ ايعامل،  اؿلٸ ٞٸ٘ َٔ أ٫ٚز ايٓيبٸْٜعتربٚ ا٭ع  ، أٟ َٔ أ٫ٚز عً

ٌٌٕٜٚؾاط١ُ طؾٗٛ َٔ ايعًٛ  آخط. ص، ٚيٝؼ َٔ أ٫ٚز عُط أٚ دٝ

ٕٸ اْؿكاٍ ايؿٝع١ إؿهٌ ا٭غاؽ ٚايط٥ٝؼ يؿإ أؽ أْٸ٘ ٜعتكس ٜٚك طٸ ع٢ً أ
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ذ١ ايكطاع ايساخًٞ بٌ ٝعٔ ايػٓٸ١ بسأ ؾك٘ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ر ايؿت١ٓ ا٭ٍٚ، أٟ ْت

ِٸ قتً٘، أٟ ٗ  ،إػًٌُ ايصٟ َٔ خ٬ي٘ ععيٛا اـًٝؿ١ ايجايح عجُإ بٔ عٓؿإ َٚٔ ث

ٛٻ ٕ . ٜٓتكس ؾا(17)ْت ايؿطق١ ايؿٝعٝٸ١ٖصٙ ايٛطٚف ٚايٓتا٥ر اييت سكًت َٔ خ٬هلا ته

خٌ ٚايهتٸاب ٗ إًٌ ٚايٓشٌ َٔ ايؿٝع١ ٚايػٓٸ١ ايصٜٔ ٜطدعٕٛ اْؿكاٍ أؽ إ٪ضِّ

ٗ غكٝؿ١ بين  تٵ، ٚا٭سساخ ايؿٗري٠ اييت ٚقعٳايؿٝع١ عٔ ايػٓٸ١ إٍ ظَٔ ٚؾا٠ ايٓيبٸ

ٕٸ اٱَاّ عًٝٸ ٔٵَق ّاغاعس٠. ٜعتكس ؾإ أؽ أ ٖٛ نإ  بٹٌ خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، ٚيه

اييت ناْت غببّا ٗ قتً٘ ٚايؿطق١ ٚاخت٬ف إػًٌُ،  ،ٕٚضا٤ ايجٛض٠ نسٸ عجُا

)اؾُاع١(.  )أٟ ايؿٝع١( َٔ إْاع إػًٌُ ايهبري ٚاْؿكاٍ اجملُٛع١ اييت تبعت٘

ٞٸ ؾٕٛ بإْهاض خ٬ؾ١ أبٞ أتباع٘ إتططِّ بسأ ٜٚعتكس ؾإ أؽ أْٸ٘ ؾك٘ بعس ٚؾا٠ اٱَاّ عً

ٌٸ ،بهط ٚعُط ٚٸٍ ٚايجاْٞ.ٚقـ ٚضا٤ ا ٔٵَٳ ٚغبٸِٗ، ٚنصيو ن  ـًٝؿتٌ ا٭

ٖٓطٟ  :َٔ أَجاٍ ،خٌاييت تعهؼ آضا٤ بعض إ٪ضِّ ،ٖصٙ ايط١ٜ٩ ايتأضىٝٸ١

َهإ َا اعتكس أٌٖ  ،ٗ بسا١ٜ ايكطٕ ايعؿطٜٔ (19)ٚيْٝٛ٘ أٚ يْٝٛٞ ناٜتاْٞ (18)٫َٓؼ

ٞٸ ٕٕ ايػٓٸ١، ايّٝٛ ٚبعس َه ١ ٫ ّهٔ ٝىَٔ ايبشٛخ ٚايسضاغات ايتأض أنجط َٔ قط

ٞٸ»إٔ عٓٛإ أٚ َكطًض  ٗا، أٚ ايكبٍٛ بٗا. قشٝضٷايسؾاع عٓ ٗ ايتأضٜذ أطًل  «ؾٝع١ عً

ٞٸ ٕٸ عٓٛإ ايؿطق١  ٚنصيو قشٝضٷ ،(20)إٍ اـ٬ؾ١ بعس ايؿت١ٓ ا٭ٍٚ ٚٚقٍٛ اٱَاّ عً أ

، أطًكت بعس ٚؾا٠ اـًٝؿ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، «ايعجُا١ْٝ»ٚ «ؾٝع١ عجُإ»إدايؿ١، أٟ 

ِٸ ٜٔ إكطًشٌ ع٢ً أتباع َعا١ٜٚ بٔ أبٞ غؿٝإ ايصٜٔ ثاضٚا أطًل ٖص ا٭غًب ٚٗ ا٭ع

ٔٸ ،ؿ١ إكت١ًٍٝٛ اـًتٳي٬ْتكاّ َٔ َق  ّإُٗٛ اٱَاّ عًٝٸأٌٖ ايػٓٸ١ ٚاؾُاع١ ٫ ٜتٻ ٚيه

ٞٸٜبٌ ٜكطٸٕٚ ٚ ،ب اعتكازاتِٗ بكتٌ عجُإػٳَع ٕٸ عً بٔ أبٞ طايب ٖٛ اـًٝؿ١  عتكسٕٚ بأ

ٞٸٝأسٚكإٍ يو ٌّٝ أٌٖ ايػٓٸ١ ٚاؾُاع١ ٚيص .ايطابع َٔ اـًؿا٤ ايطاؾسٜٔ  ١ اٱَاّ عً

 ;ايصٟ نإ ٜػع٢ سجٝجّا إٔ ٜٓػب قتٌ اـًٝؿ١ عجُإ إيٝ٘ ،ٗ قطاع٘ َع َعا١ٜٚ

ٕٸ ٝيهٞ ٜػٝطط ع٢ً اـ٬ؾ١ ٜٚكبهٗا بٝسٙ. يصيو تؿري إكازض ايتأضىٝٸ١ ايػٓٸ ١ أ

 ٌ ع٢ً ايكٝاّ نسٸنعا٥ؿ١ ٚطًش١ ِٖ َٔ أبطظ ايكشاب١ احملطِّٚبٔ ايعام  ٚعُط

ٞٸ، اـًٝؿ١ عجُإ ايصٟ نإ  ،٘ بٌ ايجٛاض ٚاـًٝؿ١ٜطٜس إٔ ٜتٛغٻ ٚنإ اٱَاّ عً

ُٸ١ ًب ٚدسٸ٠ عجُإ ٚ()بٓت عبس إٖط ٜكطب٘ عٔ ططٜل أّ سهِٝ ايبٝها٤ ُٸت٘ ٚع ع
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ٛٸاضايٓيبٸ ٟٸٛيعسّ ٚق ;، ٚإٔ واؾٜ ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ َٔ ايج ٚنصيو  ،عًٝ٘ أش٣ٶ ع أ

ٞٸعٓسَا ؾ ٕٸ اـًٝؿ١ عجُإ ٫ ٜأخص بٓكٝشت٘ ٚإضؾازٙ عط ٚأسؼٸ اٱَاّ عً ٚناز إٔ  ،أ

ٛٸ ٘ اؿػٔ ٝٵاض قس ساقطٚا ايبٝت، ٚخطدت ايٛغاط١ َٔ عٓسٙ، أضغٌ ابٓٳٜتٸُٗ٘، ٚايج

ٝٸّا ٗ ٖصا ايكطاع إطٜط. ، يًسؾاع عٔ اـًٝؿ١ عجُإ ;ٚاؿػٌ  ٚقس أقٝب اؿػٔ دع٥

ٝٸ هّا قشٝضٷٜٚأ ٕٸ اٱَاّ عً ِٸع اـًؿا٤ ايج٬ث١ َٔ قبً٘، ٚيهٓٸ٘ قس باٜ ّاأ  ٚا٭ع

ٚٸٍ أبٛ بهط بعس ٚؾا٠ ايػٝٸس٠ ؾاط١ُ ايعٖطا٤،  غًبا٭ َٔ بين ٖاؾِ باٜعٛا اـًٝؿ١ ا٭

ٕٵ ٕٸ  أٟ بعس غتٸ١ أؾٗط َٔ ٚؾا٠ ايطغٍٛ ؾك٘. ٖٚصا إ ٍٸ ع٢ً أ ٍٸ ع٢ً ؾ٤ٞٺ ؾإْٸ٘ ٜس ز

٘، ٚايٛضٜج١ ايٛسٝس٠ ي٘ ٚـ٬ؾت٘، ١ٝ ١َٓ ايٛسٝس٠ إتبٚكٜؾاط١ُ ايعٖطا٤ ٖٞ ايصضٸ

)تطخ( ايعٖطا٤  ب قإْٛ اٱضخ إٓكٛم عًٝ٘ ٗ ايكطإٓ نإ ٜٓبػٞ إٔ تأخصػٳَٚع

ّٕ  ايباقٞ َٔ ْػا٤ ايٓيبٸٜأخص َٔ أَٛاٍ ٚسكٛم أبٝٗا، ٗ سٌ  َٔ مثا١ْٝٺ غبع١ أقػا

ٔٸ ـ قػُّا ٚاسسّا َٔ ا٭قػاّ ايجُا١ْٝ. َع ٖصٙ ا٭ٚقاف اا٭سٝا٤ ـ نًٓ ييت شنطْاٖا ٗ

ٌٸيًػٝٸس٠ ايعٖطا٤ سٖك َ٘عٵمل ٜٴ ٕٸ ن  ٚضث١ ايٓيبٸ ٗا َٔ اٱضخ، أٚ َٔ َػتشٓكاتٗا. َٚا أ

ُٸاسّا ،ٖصا ا٭َط ع٢ً عُط بٔ اـطٓابثكٌ َٔ ايٓػا٤  ٔٻُن ٚمل ٜ٪َٔ  ،ايصٟ نإ ط

ؾهإ  ،ٚع٢ً اـكٛم ٗ اؿهِ ،عكٛم ايٓػا٤ ٚبػٝطط٠ ايٓػا٤ ع٢ً ايطداٍ

بهط ٗ  ٞاْتداب أب إٍ تٵقبٛي٘. ٖٚصٙ إدايؿ١ أزٻ عٵ٘، ٚمل ٜػتطٹٖصا ا٭َط ٜ٪شٜ

س عُط بٔ اـٓطاب عطم بٝت ؾاط١ُ بٓت ايطغٍٛ ٚأغطتٗا. ٜٚتٗس، ايػكٝؿ١ يًد٬ؾ١

، (21)«١ّتٳًَِؾ»ٕٸ اْتداب أبٞ بهط يًد٬ؾ١ نإ إ :يصيو ؾُٝا بعس قاٍ عُط بٔ اـٓطاب

َٛدب٘  ّاعػهطٜٸ ّاتعترب اْك٬ب «ايؿًت١»١ ٖصٙ . َٚٔ ايٓاس١ٝ ايتأضىٝٸأٟ اْتدب عذاي١ّ

ٖٴُأ ط اـًٝؿ١ بٳعتٳاييت ناْت تٴ ،زت سٝا٠ ايػٝٸس٠ ايعٖطا٤سِّظوت ايعا١ً٥ اؿان١ُ، ٚ

ع ايٓٛاّ ايصٟ نإ غا٥سّا ٗ إس١ٜٓ، ٚٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ ٔععٵ، ٚظٴايؿطعٞ يًٓيبٸ

ٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض، ٚن٬ُٖا َع إ ٗ ًٚٓ٘ َتػا١ّٜٚقطٜـ  تط، سٝح ناْإبٚه

ٚاسس، ٚاغتًُت قطٜـ اـ٬ؾ١، ٚايباقٞ َٔ إٗادطٜٔ ٚا٭ْكاض  ٜعٝؿإ ؼت يٛا٤ٺ

 ٚؾاقسٟ ايطأٟ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ.  ،تباعّا هلاأقاضٚا 

بت ٖصا ا٫ْؿكام ٚا٫ْكػاّ ايهبري ٗ اؿكٝك١ سازث١ ايػكٝؿ١ ٖٞ اييت غبٻ

ٍٕ ت إٍٖصٙ ايتؿطق١ ٚا٫ْؿكام الطٻق١ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ. ٚٚايؿٹطٵ ٚقطاع بٌ  قتا
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٘ٹػٳايصٟ َٚع ،إػًٌُ َٓص سطب ايطزٸ٠ ٚإٍ َٜٛٓا اؿانط. ٚايهجري  ب ايٛاٖط مل ٜٓت

َٔ إػًٌُ ٗ شيو ايٛقت اغتشػٓٛا عٌُ ٚأَط عُط بٔ اـٓطاب ايكاطع ٗ َٓع إطأ٠ 

غ٬َٞ، ٚقس ٖٝٸأ اجملتُع ٗ شيو )ؾاط١ُ ايعٖطا٤( َٔ تٛٓيٞ اؿهِ ع٢ً اجملتُع اٱ

ٕٸ ايٓيب قُس ٖٛ ايصٟ َٓع بٓت٘ إ :كٍٜٛايصٟ نإ  ،ايٛقت يكبٍٛ ن٬ّ أبٞ بهط

َٸٗات إ٪ٌَٓ َٔ اٱضخ. ٚإٍ اٯٕ ايهجري َٔ إػًٌُ ٗ عكطْا اؿانط  ٚظٚدات٘ أ

 ٜكَٕٛٛ ٚهٗطٕٚ َجٌ ٖصا ايعٌُ. ٚإٍ اٯٕ ٚٗ عكطْا اؿانط ٜعتكس ايهجري َٔ

١ إٛضٚث١ إؿطٚع١ يًشه١َٛ َٝٔ ايصنٛض هلِ ا٭سٚك إػًٌُ إٔ ا٭سؿاز ٚشضٜٸ١ ايٓيبٸ

ِٖ ـ غٛا٤ ناْٛا َٔ قطٜـ أٚ غري قطٜـ ـ ٗ شيو. ٚيصيو اغتطاع ريأنجط َٔ غ

َجٌ:  ،ٌ نتٸاب َػًٌُٔ َٔ بٜري نجٌ َعتسيٌعِّٝؽ إٔ هس َتؿأدٛظٜـ ؾإ 

ٞٸ، ايهعيب، إػعٛزٟ، ابٔ ايٓسِٜ،  ب ػٵسٸٚا سٳعٳٜٴٓبػٞ إٔ ٜٔ ٜبٔ سٛقٌ، ايصاإكسغ

 ٔ َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ ٚإعتعي١.ٜأنجط إٛاظ

ٌٷٜػأٍ ُا بٳٚٗ اـتاّ ضٴ  عطٝٓا سكٛم إطأ٠ ٗ ايعكط أَا أْٸٓا  :ْؿػ٘ غا٥

ٌ ض ٚتؿهٻاؿانط، ٚاعرتف ايعامل عكٛقٗا ٚسهَٛتٗا عإٝٸّا، ٚٗ بعض ا٭سٝإ تطدٻ

ٌٓ أْٸ٘ يٛ إػًٌُ ايػٓٸ١ إتسِّ داٍ، ؾٌٗ َٔ إُهٔ إٔ ٜػأٍ أسسٴع٢ً سه١َٛ ايط

٫ّ َٔ سٳبٳ ،ط سهِ اهلل ٗ ايكطإٓاتٸبع ٚأطاع إػًُٕٛ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ إبٚه

هٔ ساهلِ ٜمل أاز٠ ايطداٍ ٗ اجملتُع، ٝعتكس بكٜ تِٗ ا٫ْك٬ب إؿ٪ّٚ بكا٥سٺٜٓا

ٖٓ   .«ا عًٝ٘ اٯٕ؟أؾهٌ 

ُٓت تط١ْ َكاٍ َازٖ إٍ  .ًْٛؼ سٍٛ نتاب ؾإ أؽ إصنٛض آْؿّآٜا 

ٗ باب تهٜٛٔ ًْٛؼ ٚؾإ أؽ ٜٚاٯٕ ْسيٞ ببعض ا٬ٕسٛات سٍٛ آضا٤ َاز

ٕٸ ٗ بعض ْٛطٜات ب. ٜٚٓبػٞ ايتصنري ٖٓا |قُس ع َٚػأي١ خ٬ؾ١ ايٓيبايتؿٝټ أ

ٌّ هٕٛ كايؿّا ٝح غٝ، سٚفاٍ يًٓكس ٚإٓاقؿ١ َازًْٜٛؼ إططٚس١ ٗ ٖصا إكاٍ ق

ٍٷٝيعكا٥س ايؿ ٌٸ ،عٓسِٖ ع١ َٚا ٖٛ َكبٛ ايعكا٥س ايؿٝعٝٸ١ ايػا٥س٠، سٝح  أٚ ع٢ً ا٭ق

ٍٕ ٔٵ .آخط غٓٛنٌ َٓاقؿ١ ْٚكس ٖصٙ اٯضا٤ إٍ َكا ٌّ ٚيه ٖٓا، ٚايصٟ ٜٓبػٞ  َا ٖٛ َٗ

س٠ ٝؾاع عٔ عكآضا٤ َازًْٜٛؼ اييت شنطت ٗ ايس َٔ فُٛع١ْ ٖٛ ،ايتأنٝس عًٝ٘

ـ٬ؾت٘ َٔ بعسٙ،  |قُس عٔ اؿلٸ إهُٕٛ ٭ٌٖ بٝت ايٓيبٸ ع، ٖٚٞ عباض٠ْايتؿٝټ
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ٗ  ،اـكٛم اـًٝؿ١ ايجاْٞٚبْٚكسٙ يبعض ا٭عُاٍ اييت قاّ بٗا اـًؿا٤ ا٭ٚا٥ٌ، 

 أسساخ قسض اٱغ٬ّ.

ٚٸٍ ْكسٺ  عٛز إٍٜع ٚتاضٜذ ٚٗٛضٙ ٗ٘ َازًْٜٛؼ يٓٛطٜات ؾإ أؽ سٍٛ ايتؿٝټٚدٻ أ

ع ف ايتؿٝټسٝح عطٻ ،«عايتؿٝټ»طس٘ ٚاْتدب٘ ؾإ أؽ سٍٛ َكطًض ايتعطٜـ ايصٟ ط

. ٜعتكس َازًْٜٛؼ إٔ ٖصا «ٚأ٫ٚزٙ ٠٫ قٜٛٸ١ يعًٞٛاَٚٛ «قبٸ١ْ» ناْت ي٘ ٔٵَٳ»قا٬ّ٥: 

ّٸايتعطٜـ يًتؿٝټ ـٷ ٚاغع ٚعا اـًٝؿ١  ٢ٚستٸ ،ٜؿٌُ أنجط ٚأغًب إػًٌُ ،ع ٖٛ تعطٜ

ٞٸـ ايصٟ عٝٻ عُط بٔ اـٓطاب ا ٚعٝٸٓٗ اْتدبٗا يتنُٔ ايؿٛض٣ اي ×بٔ أبٞ طايب ٔ عً

ـٷـ. َكطًض ايتؿٝټ ز، ٖٚٛ ٜطًل قسٻ ع َٔ َٓٛاض َازًْٜٛؼ ٖٛ أنٝل َٔ شيو، ٚي٘ تعطٜ

ٞٸا ؾك٘ ع٢ً أؾدإم ٚٸٍ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸٝاـً ×بٔ أبٞ طايب تٸدصٚا عً  ؿ١ ٚاٱَاّ ا٭

 .|قُس

ُٸ١  ل َػأي١ٺأؽ ٖٛ َا ٜتعًٖٗ٘ َازًْٜٛؼ ٯضا٤ ؾإ ايٓكس اٯخط ايصٟ ٜٛدِّ َٗ

َتُاٜع٠ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١. نُا ْعًِ ٖٓاى  ع ٚٚٗٛضٙ نؿطق١ٺٚسػٸاغ١ سٍٛ تاضٜذ ايتؿٝټ

 . ٖٚٓا ٜٛدس اخت٬فٷٚبسا١ٜ ٚٗٛضٙ نؿطق١ٺ ،عز٠ ٚكتًؿ١ سٍٛ ْؿأ٠ ايتؿٝټآضا٤ َتعسٸ

ٍ عكط ع إنبري بٌ ؾإ أؽ َٚازًْٜٛؼ. ٜٴطدع ؾإ أؽ تاضٜذ ٚٗٛض ٚتهٜٛٔ ايتؿٝټ

ٚٗٛض ايؿت١ٓ ٗ اجملتُع اٱغ٬َٞ اييت ٚقعت ٗ ْٗا١ٜ ؾرت٠ خ٬ؾ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، أٟ 

ِٸ باٜع إػًُٕٛ  بايهب٘ ٗ ايٛقت ايصٟ ثاض إػًُٕٛ ع٢ً اـًٝؿ١ ايجايح ٚقتًٛٙ، َٚٔ ث

ٞٸ ٌ بٳطست َٔ قٹع٢ً ايٓٛطٜات اييت ُط . يصيو ساٍٚ ؾإ أؽ إٔ ٜطزٸ×بٔ أبٞ طايب عً

ع ٚتهٜٛٓ٘ ُٚاٜعٙ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١ إٍ عٕٛ تاضٜذ ٚٗٛض ايتؿٝټدٹايصٜٔ ٜٴطٵ ،خٌضِّبعض إ٪

ٚاْتداب أبٞ  ،َٔ إػًٌُ ٗ غكٝؿ١ بين غاعس٠ ، ٚادتُاع ؾطٜٕل|ظَٔ ٚؾا٠ ايٓيبٸ

ؾرتام ايصٟ . ٗ اؿكٝك١ ٜعتكس ؾإ أؽ إٔ ايتُاٜع ٚا٫|قُس يًٓيبٸ بهط خًٝؿ١ّ

ٞٸسكٌ بٌ ايػٓٸ١ ٚايؿٝع١ مل ٜ ٕٸ عً بٔ أبٞ طايب  هٔ َٔ غكٝؿ١ بين غاعس٠، ٕاشا؟ ٭

ز َقبٹٌ خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، بٌ ٖصا اـ٬ف ٚا٫ؾرتام بسأ َٓص ظَٔ ايجٛض٠ ٚايتُطټ

ٞٸ ـ يؿإ أؽ ٧زٸعا٤ اـاططبكّا ي٬ـ ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ، ايجٛض٠ اييت  بٔ أبٞ  نإ عً

ٞٸٓٸا. ٚٗ ٚٚضا٤ٖ ×طايب ٕٸ عً َٳبٔ أبٞ طايب  ٘ أ ٖٝٸأ ايٛطٚف ٚا٭غباب يكتٌ  ٔٵٖٛ 

)أٟ  ي٘ ٕل تابٕعْؿكاٍ ؾطٜاإٍ  تٵاـًٝؿ١ عجُإ بٔ عٓؿإ، ٚنإ غببّا يًتؿطق١ اييت أزٻ
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 )أٟ اؾُاع١(. ايؿٝع١( َٔ اجملتُع ا٭نرب يًُػًٌُ

اييت ٜؿرتم ؾٝٗا عٔ َازًْٜٛؼ ـ أْٸ٘ ؾك٘ بعس ٚؾا٠  ـ َٚٔ ٚد١ٗ ْٛط ؾإ أؽ 

ٞٸ  ،ؾٕٛ بإْهاض خ٬ؾ١ أبٞ بهط ٚعُط، ٚايتٓهٌٝ بُٗاأتباع٘ إتططِّبسأ  ×اٱَاّ عً

ٌٸ  سٚا اـًٝؿتٌ.ايصٜٔ أٜٻ قشاب١ ايٓيبٸ ٚنصيو به

ٓٛطٜات إصنٛض٠ يؿإ أؽ، ٚقاّ ايضا٤ ٚاٯػٛض َازًْٜٛؼ مل ٜٛاؾل ايربٚؾٝ

 ا.بٓكسٖ

ٛاؾل َع ض٣٩ تٜٜعتكس َازًْٜٛؼ إٔ ايتشًٌٝ ايصٟ ططس٘ ؾإ أؽ ٜٓػذِ ٚ

ٚايّٝٛ ٚبعس  .َجٌ: ٖٓطٟ ٫َٓؼ ٚيْٝٛ٘ نٝتاْٞ ،خٌ ا٭ٚا٥ٌ َٔ ايكطٕ ايعؿطٜٔإ٪ضِّ

ٞٸ ٕٕ َه ُټَٔ ايعَٔ ع٢ً ٖصٙ ايٕٛٓٛ، ٚايتٛغټ أنجط َٔ قط ل ٗ ايبشٛخ ع ٚايتع

ايكبٍٛ ٚايسؾاع عٔ ٖصٙ ايٓٛطٜٸات. َٔ ٚد١ٗ ْٛط َازًْٜٛؼ، َع  عٵايتأضىٝٸ١، مل ْػتطٹ

ٞٸؾ»أْٸ٘ ٜطدع ٚٗٛض إكطًشٌ  إٍ عكط ٚقٛع ايؿت١ٓ ٚقتٌ  «ؾٝع١ عجُإ»ٚ «ٝع١ عً

ٞٸ ٔٵاـًٝؿ١ عجُإ، ٚطبكّا ٕكازض َٚطادع أٌٖ ايػٓٸ١ أْؿػِٗ، مل ُٜه بٔ أبٞ  يعً

ٟٸ ×طايب ٚٵٕض أ ٞٸٗ ا٫ زٳ ٕٸ عً بٔ أبٞ  ْتؿان١ ع٢ً عجُإ ٚقتً٘. ٜ٪َٔ أٌٖ ايػٓٸ١ بأ

ٞٸس أٌٖ اٖٛ اـًٝؿ١ ايطابع يًُػًٌُ، يصيو أٜٻ ×طايب بٔ أبٞ طايب ٗ  يػٓٸ١ عً

غبب قتٌ اـًٝؿ١ عجُإ ع٢ً  ٱيكا٤َانط٠  قطاع٘ َع َعا١ٜٚ، ايصٟ غع٢ بططٜك١ٺ

يهٞ ٜػتٛيٞ ع٢ً اـ٬ؾ١. ٚع٢ً قٍٛ َازًْٜٛؼ، ٚطبكّا يًُكازض  ;×ؾدل عًٞٛ

 ،يعبريٚاعُطٚ بٔ ايعام ٚعا٥ؿ١ ٚطًش١  :َجٌ ،ٕٸ ا٭قشابإ :ايتأضىٝٸ١ ٭ٌٖ ايػٓٸ١

ٗٻ زٜٔ نسٸضأؽ إتُطِّ ناْٛا ع٢ً سٚا ايططٜل يٲطاس١ ب٘. اـًٝؿ١ عجُإ، ِٖٚ ايصٜٔ َ

ٞٸ ٕٸ عً ٟٸ بٵمل ًٜعٳ ×بٔ أبٞ طايب ٚخ٬ؾّا يؿإ أؽ، ٜعتكس َازًْٜٛؼ أ ٚٵٕض أ ز ٗ ايتُطټ زٳ

ٞٸإ ،ع٢ً ايعهؼ َٔ شيوبٌ  ،ع٢ً اـًٝؿ١ عجُإ، ٚمل ٜػاِٖ ٗ قتً٘ أبسّا بٔ  ٕٸ عً

ع٢ً اهلس٤ٚ بٌ إػًٌُ، ٚساٍٚ  كٝش١، ٚغع٢ يًٛغاط١ ٚاؿحٸّ ايٓقسٻ ×أبٞ طايب

يًسؾاع  ’ب ٚإٔ ّٓع إػًٌُ ٗ قتٌ اـًٝؿ١، ٚهلصٙ ا٭غباب أضغٌ اؿػٌٓإٔ ٜتذٓٻ

 طح اٱَاّ اؿػٔ اجملتب٢ ٗ نُٔ ٖصٙ ايكطاعات.دٴ ٢ستٸ ،عٔ اـًٝؿ١

ٚقطٸح  ،َازًْٜٛؼٚاييت ططسٗا  ،َٔ ايٓكاٙ ا٭خط٣ اييت ٜٓبػٞ ايرتنٝع عًٝٗا

. َٔ ٚد١ٗ |ا٭نطّ بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا١ٝ٤ خ٬ؾ١ ايػٝأسٚك ،بٗا
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ٖٞ بٓت٘ ؾاط١ُ، ٚطبكّا ٯٜات  |ٞ ايٛسٝس َٔ أ٫ٚز ايٓيبٸٕٸ إتبٓكإْٛط َازًْٜٛؼ 

َٔ تطن١ أبٝٗا غبع١ أقػاّ  ÷بٓت٘ ايعٖطا٤اخ اٱضخ ايٛاضز٠ ٗ ايكطإٓ ٜٓبػٞ إٔ تٛضٻ

 ّاقػُ ٔٸبأْعٗ |ظٚدات ايٓيبٸتطخ ١ َٔ ٖتًهات٘ ٚسكٛق٘، ٗ سٌ َٔ مثاْٝ

أْ٘ . ٚنصيو ٜعتكس َازًْٜٛؼ َٔ مثا١ْٝ أقػاّ َٔ سكٛم ٖٚتًهات ايٓيبٸؾك٘  ّاٚاسس

ٞٸ ٕٸ عً ٝٸ١ َٔ بين ٖاؾِ باٜعٛا أبا بهط بعس ٚؾا٠  ×بٔ أبٞ طايب َا أ ٚا٭غًب

ٌٷؾ، ÷ايعٖطا٤بعس ٚؾا٠  ، أٟ َباؾط٠ّؾك٘ ١ أؾٗطبػتٸ |ايٓيبٸ ٌّ ع٢ً  ٗصا زيٝ دً

ٚٸٖٞ  ÷بٓت٘ ؾاط١ُ ايعٖطا٤ أْٸِٗ ناْٛا ٜعتكسٕٚ بإٔ ٍ، ٚإتبٓك١ٝ ايٛضٜح ايٛسٝس ٚا٭

ٟٸ ٚيصيو َا، اؿٓك١ |ـ٬ؾ١ ايٓيبٸ ؾدٕل  زاَت ٖٞ ع٢ً قٝس اؿٝا٠ مل ٜباٜعٛا أ

 ،|ًٓيبٸ، ايبٓت ايٛسٝس٠ ي÷ٕٸ ايعٖطا٤إ. ٚباعتكاز َازًْٜٛؼ |بعٓٛإ خًٝؿ١ ايٓيبٸ

ٔٸنإ َٔ سٚك ايصٟ نإ ضد٬ّ  ،عُط بٔ اـٓطاب ٗا إٔ تكبض خًٝؿ١ّ ٭بٝٗا، ٚيه

ِٕ إعطا٤ ؾسٜسّا، خايـ بؿسٸ٠ٺ ٚتٛٓيٝٗا ع٢ً ايطداٍ ٗ  ،َٔ سكٛم إطأ٠ هلا قػ

ٗا ٚإضثٗا. َٚٔ خ٬ٍ َٔ سٚك |ايبٓت ايٛسٝس٠ يًٓيبٸ ÷قس َٓع ايعٖطا٤ٚاؿه١َٛ، 

دب أبٛ بهط ٗ غكٝؿ١ بين غاعس٠ يًد٬ؾ١، ٚقس اْتٴ ،افٚٗ ْٗا١ٜ إط ،ٖصا ا٭َط

ط َازًْٜٛؼ ـ ْٛطّا إٍ ٚعا٥ًتٗا. ٚقس عبٻ |ز عُط بٔ اـٓطاب عطم بٝت بٓت ايٓيبٸٖسٻ

ط عٓٗا ح عبٻٝس ،بهط يًد٬ؾ١ َٞا قاٍ عُط بٔ اـٓطاب ؾُٝا بعس ٗ ؾإٔ اْتداب أب

نإ قطاضّا َػتعذ٬ّ ـ عٔ ٖصٙ أٟ عٌُ َػتعذٌ َٚٔ زٕٚ ؽطٝ٘، ٚ ،«ت١ًِايَؿ» بـ

، |اـ٬ؾ١ َٔ أٌٖ بٝت ايٓيبٸ ًب بػبب٘ سلټعػهطٟ، ايصٟ غٴايْك٬ب ا٫اؿازث١ ب

. ٚإسس٣ اضتسازات ٖصٙ ٠ّزؿت٘ اؿٓك١ )أٟ بٓت٘ ؾاط١ُ ايعٖطا٤( َٗسٸٝا٠ خًٝٚأقبشت س

٢ غا٥ط ٚايتبعٝض بِٝٓٗ، ٚاغتع٤٬ قطٜـ عً ،اؿازث١ ٖٛ اْعساّ إػاٚا٠ بٌ إػًٌُ

م اٱغ٬َٝٸ١. ٚنصيو َٔ ا٫ضتسازات ا٭خط٣ هلصٙ ايٛاٖط٠ إهاز ايؿطق١ طٳايؿٹ

ح غببّا ٫ْكػاّ ٚاْؿكاٍ ايؿٝع١ عٔ أٌٖ ايػٓٸ١. ٜكطِّ تٚناْ .ٚا٫خت٬ف بٌ إػًٌُ

ٕٸ  ايػكٝؿ١ ٖٞ اييت ناْت غببّا يًتؿطق١ ٚا٫ْكػاّ ايهبرئٜ ٗ اٱغ٬ّ، »َازًْٜٛؼ بأ

، ٚناْت ايهطب١ َٚٔ زٕٚ ٖٛاز٠ٺ ،ٗ ايكتٌ ٚايكتاٍ بتتػبٻ سٝح ناْت ُؾطق١ْ

  .(22)«ايكاق١ُ بٌ إػًٌُ، ٖٚٞ َٓص بسا١ٜ سطٚب ايطزٸ٠ ٚإٍ عكطْا اؿانط

ِٸ ٕٸ إػًُٕٛ ا٭ٚا٥ٌ، ٚبٳ :ٗ ايٓٗا١ٜ ٜططح َازًْٜٛؼ ٖصا ايػ٪اٍ إٗ ٫ّ َٔ سٳيٛ أ



|  
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اـٓطاب ٗ غكب اـ٬ؾ١، أطاعٛا  ايصٟ قازٙ اـًٝؿ١ عُط بٔ ٧ٓا١ٜ ا٫ْك٬ب ايػٝٸ

إٍ  |ات ايٓيبٸاهلل بتٓؿٝص سهُ٘ ٗ ايكطإٓ ـ ٖٚٛ إعطا٤ اٱضخ َٔ أَٛاٍ َٚػتشٓك

، ـ َٔ اؿكٛم ا٭غاغٝٸ١ يبٓت٘ |بٓت٘ ؾاط١ُ، ٚع٢ً ٖصا ا٭غاؽ ناْت خ٬ؾ١ ايٓيبٸ

ٖٓ أمل ٜهْٛٛا  عًٝ٘ اٯٕ؟ ِا ٖٗ ْٗا١ٜ إطاف ألض ٚأسػٔ سا٫ّ 

ٕٸ ض٩  |بعس ٚؾا٠ ايٓيبٸ ÷س٠ ؾاط١ُ ايعٖطا١٤ ايػ١ٜٝٝ َازًْٜٛؼ سٍٛ أسٓكَع أ

 ،|ا٭نطّ ٭ْٸ٘ َٔ خ٬ٍ ايط١ٜ٩ ايؿٝعٝٸ١ ايٓيبټ ;يًد٬ؾ١ ؽايـ ايط١ٜ٩ ايؿٝعٝٸ١

ٞٸ ،ٚٗ سٝات٘ ،َٔ اهلل ٚبإَٔط ي٘، ٚقس أعًٔ شيو  خًٝؿ١ّ ×بٔ أبٞ طايب اْتدب عً

ل باضظ ٗ ايتأضٜذ قاٜس ٚقٚك ؿطٕمٌ َػتبٳطًل َٔ قٹيًذُٝع، ٖصا ايطأٟ ايصٟ ُأ

َٳ ٕٸ اؿلٸ ٗ اـ٬ؾ١ ٚ ٜٓبػٞ إٔ ٜهٕٛ َٔ أٌٖ  |ىًـ ايٓيبٸ ٔٵاٱغ٬َٞ، َٔ أ

ٕٸ ٖصا اؿلٸض َٔ قٹبٳٜهّا ايتكطٜبهط، ٚأ ٞأب بٝت٘، ٚيٝؼ َٔ سلٸ ، أٟ سلٸ ً٘ بأ

ٟٷ خطكب بٛاغط١ ا٫قس ُغ ،اـ٬ؾ١  ريٷْك٬ب ايصٟ قازٙ عُط بٔ اـٓطاب، ٖٛ ضأ

ِٸ، ٌٷ َٚٗ َټ ٚقاب ٛٻٌ َٔ زٕٚ ؾوٛيًتأ ٕٸ خ٬ؾ١ . اـطأ ايصٟ اضتهب٘ َازًْٜٛؼ أْٸ٘ تك ض بأ

إٍ ، ايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تٓكٌ |إػًٌُ ٖٞ نُٔ اؿكٛم ٚإُتًهات ايؿدكٝٸ١ يًٓيبٸ

ٕٸ اٱَا١َ ٚخ٬ؾ١ ٗ سٌ  ;طبكّا يكٛاٌْ اٱضخ ٗ اٱغ٬ّ ،بٓت٘ ايٛسٝس٠ بعس ٚؾات٘ا أ

، |يٝػت َٔ إُتًهات ايؿدكٝٸ١ أٚ َٔ أَٛاٍ ايٓيبٸ ـ إٓٛاض ايؿٝعٞبإػًٌُ ـ 

ّٷ ،هطٟ َٔ خ٬ٍ إضاز٠ اهلل، ٖٚٛ َٔ سكٛم اهلل بٌ ٖصا أَطٷ  زٜينٸ ٚثكاٗ َٚكا

ٛٻ ٞٸ، ٚؾك٘ َٔ خ٬ٍ أَط ٚإضاز٠ اهلل ٜؿ ت ٫ٓض ٭ٚيٝا٥٘ إٓتذبٌ. َٚٔ ايعٚغٝاغ

َٳأأضىٝٸ١ ٗ َػايهبري٠ ٕازًْٜٛؼ ٗ ؼًًٝ٘ يًٓكٛم ايت  غٝدًـ ايٓيبٸ ٔٵي١ اـ٬ؾ١ ٚ

عتباض، ٖٞ إُٖاي٘ يًٓكٛم ٚا٭خباض ص بعٌ ا٫٪خٳايصٟ ٜٓبػٞ إٔ تٴ، |ا٭نطّ

ٞٸ ،َٔ اهلل ٚبإَٔط ،|قُس ٔ ايٓيبٸٗا اْتدب ٚعٝٻٝايهجري٠ ايصٟ ؾ بٔ أبٞ  عً

َٸ١ إػًٌُ. ٚاؿُس هلل ـ٬ ×طايب  ضبٸؾت٘، ٚقس أعًٔ ٚأؾٗط ٖصا ا٭َط يعا

 ايعإٌ.

 

 

 



 

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

الهىامش
                                                      

1- Studies in Medieval Shi'ism, Wilferd Madelung, edited by Sabine Schmidtke, 

Routledge, 2012, 326 pages. 

2- Studies in Medieval Muslim Thought and History, Wilferd Madelung, edited by 

Sabine Schmidtke, 2013, 322 pages. 

)2( Madelung, Wilferd, The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate, 

Cambridge University Press, 1997 . 

|

«»«»«»

 
)4( Der Eine und das Andere: Beobachtungen an islamischen häresiographischen 

Texten, by Josef van Ess (Studien zur Geschichte und Kultur des islamischen 

Orients/Beihefte zur Zeitschrift Der Islam, n.s., vol. 23. Berlin: WALTER DE 

GRUYTER, 2011. 2 vols. Pp. xliv + 1510. 

)5  ( Journal of the American Oriental Society, Vol. 134, No. 3 (JulyـSeptember 2014), 

pp. 531 ـ   533. 

«»

 



|  

 

هـ 1441م ـ  0202ــ السنة اخلامسة عشرة ــ العدد السابع واخلمسون ــ شتاء  نصوص معاصرة  

 

                                                                                                                                 

« Der Eine und das Andere

»«»

«»

What I mean is only «God (The One) and all the other ideas or things which grew in 

human minds about Him (i. e. heresiography)». 

(8) Theologie und Gesellschaft im 2. und 3. Jahrhundert Hidschra. 

«

»

 BRILLLEYDEN

 
(9) literary genre. 

(10) Sitz im Leben. 

(11) den Einen und das Andere. 

«» 
 

 
«
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«etwas überstürzt» 

(22( «It was the Saqīfa meeting that caused the great schism in Islam, which has 

resulted in seemingly endless Muslim bloodshed since the wars of the ridda until the 

present day». 

 


