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1 َوُىَو السَِّميُع الَبِصيرُ  لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيءٌ } المتعالي في كبريائو ، الخالق لما في أرضو وسمائو  وألَّف بنظامو بين قلوب المخلصين ، سبحانو ىو الواحد في ذاتو المتقدس في صفاتو الحمد هلل الذي اصطفى لعباده الدين فوحَّد بو بين فئات المؤمنين ،
 الَخِبيرُ  ُتْدرُِكُو األَْبَصاُر ُوُىَو يُْدِرُؾ األَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيفُ  ال}، {

2
، الصادؽ في {

3 تُػْرَجُعوفَ  َلُو الُحْكُم َوِإلَْيوِ َلُو الَحْمُد في اأُلوَلى َواآلِخَرِة وَ }لو  ، أحمده حمد من آمن بجاللو واعترؼ بكمالو ، وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك ما يشاء ويحكم ما يريد ، ال معقّْب لحكمو وال تبديل لكلماتو ، وال إخالؼ في ميعاده الوعد والوعيد ، يفعل
عبده ورسولو وخيرتو من خلقو  ، وأشهد أف سيدنا ونبينا محمداً {

 :بعد تسليماً عليو ، وعلى آلو وصحبو أجمعين ، وعلى تابعيهم بإحساف إلى يـو الدين ، أما وأتم بو النعمة على عباده المؤمنين ، صلى اهلل وسلموأبهر المعجزات فأكمل بو الدين  وصفوتو من رسلو ، أرسلو بأصدؽ البينات وأظهر اآليات

4 َوِلَذِلَك َخَلَقُهمْ  َوال يَػَزاُلوَف ُمْخَتِلِفيَن إال َمْن رَِحَم رَبَُّك ،}القضية الواحدة  األحاسيس ، وإلى ذلك يرجع تعدد مذاىبهم في األمر الواحد ، وتباين تصوراتهم في في البشر المعهودة ، فلذلك تجدىم متفاوتين في المدارؾ ، مختلفين في المشارب ، متعاكسين فإف التباين في أحواؿ الناس سمة من سمات
الَحِميَُّة  يراً ما تتأصل، وكث{

 . ، وال تنقاد لداع راسخة مستحِكمة في العقل والوجداف ، مستعصية على الحجة والبرىاف ، ال تتزعزع لمحرؾ في نفوسهم فال تلبث مع استمرار الوقت وعوامل الزمن أف تتحوؿ إلى عقيدة

كانوا أشد تصامماً وتعامياً ،  وال تتفتح على المعجزات الساطعة ، بل كلما ازدادت الحجة بياناً ، والمعجزة ظهوراً ، أكثر الناس ساِدرَة في غيّْها ، غارقة في َعَماىا ، ال تصغى إلى الحجج الصادعة ، ، وتستغرؽ منهم الوقت الطويل ، وتظل مع ذلك أفكار السالـ تستفرغ منهم الجهد الجهيد ولذلك كانت دعوات المرسلين عليهم
 . شقاؽوأوغل في العناد وال

َعث أعظم رسوؿ إليها ، وإنزاؿ أجّل كتاب عليها ، وُحذّْرت بينها واإلنشقاؽ على نفسها ، ولم َتْسَلم من ذلك أمة حتى أمة محمد صلى اهلل عليو وقد ابتليت كل أمة باإلفتراؽ فيما : الذي اختصت بو ، قاؿ تعالى في محكم آيات الكتابأيما تحذير من اإلفتراؽ ودواعيو ، وبُػيػَّْنت لها عاقبتو السيئة  وسلم التي اختصت بَمبػْ
  تَػَفرَُّقوا َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل اهلِل َجِميعاً َوال}

5
6 البَػيػََّناُت َوُأْولَِئَك َلُهْم َعَذاٌب َعِظيمٌ  ْن بَػْعِد َما َجاءُىمُ َتُكونُوا َكالَِّذيَن تَػَفرَُّقوا َواْختَػَلُفوا مِ  َوال}: ، وقاؿ سبحانو{

7 َوال تَػَنازَُعوا فَػتَػْفَشُلوا َوَتْذَىَب رِيُحُكمْ }: ، وقاؿ{
ُهْم في َشْيء ِإفَّ }: ، وقاؿ لنبيو عليو أفضل الصالة والسالـ{ 8 الَِّذيَن فَػرَُّقوا ِدينَػُهْم وََكانُوا ِشَيعاً َلْسَت ِمنػْ

لم  ، فإنها مع ذلك كلو{
9 َنْحُن نَػزَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو َلَحاِفظُوفَ  ِإنَّا}الُمنَػزَّؿ عليها من تحريف العابثين وتبديل المناوئين تحقيقاً لوعده الصادؽ  الذي أصاب غيرىا من األمم ، غير أف اهلل سبحانو اختصها بأف َحِفَظ لها كتابها تسلم من ىذا الدَّاء الُعضاؿ

عليو الصالة والسالـ ، وجعل لها َمْخَلصاً من  ، وَمكََّن لها من معرفة الصحيح الثابت من سنة رسولو{
رٌ  لى اهللِ فَِإْف تَػَنازَْعُتْم في َشْيء فَػُردُّوُه إِ }: ورسولو حيث قاؿ الشقاؽ والنزاع باإلحتكاـ إلى اهلل 10 َوَأْحَسُن تَْأِويالً  َوالرَُّسوِؿ ِإْف ُكْنُتْم تُػْؤِمُنوَف بِاهلِل َواليَػْوـِ اآلِخِر َذِلَك َخيػْ

وكذلك اإلحتكاـ إلى رسولو صلى اهلل عليو وسلم ال يعني إال بالرجوع إلى  منو الحقيقة وُيْسَتباف بو الحق ،إلى اهلل إال بالرجوع إلى كتابو فُتْستَػْلَهم  وال يكوف اإلحتكاـ{
 . الصحيحة سنتو الثابتة

عليو أفضل الصالة والسالـ ، وفي معرفة نفس مقاصد  ُتستلهم إال من الهوى ، كما أف للناس مواقف متعددة في معرفة الصحيح من غيره من سنتو ب تأوالت شتى لم ُتْسَتَمد إال من الوىم ، ولمُيْسَتأَصل ، فقد تُػُؤوّْؿ الكتا أُمرنا بأف نَػْفَزع إليو من كوارث اإلختالؼ فإف الِخالؼ لم يزؿ ، والشقاؽ لم ومع وجود ىذا الَمْخلص الذي
 . لدين وفروعوىنا نشأ ما نراه بين األمة من خالؼ ونزاع في أصوؿ ا السنة الثابتة باتفاؽ الجميع ، ومن

الشريعة ، ولكن يشتد شقاقها ، ويتعمق نزاعها  يكوف بين فئاتها في فروعوألجل ذلك فإف األمة كثيراً ما تتسامح في الخالؼ الذي  تقـو أركانو ، وعليها ُيشاد بنيانو ، وبقدر ما تكوف قوتها تكوف متانة الدين نفسو ، وأعمقو أثراً ، وأسوأه عاقبة ما كاف في أصوؿ الدين ، فإنها قواعد اإلسالـ ؛ بها وإف أعظمو ضرراً ، وأفدحو خطراً ،
 ، من التقارب أو التباعد فيها بين طائفة وأخرى بقدر ما بينهما من التالقي أو اإلفتراؽ عندما تختلف في األصوؿ ، وبقدر ما يكوف

 . والتفريط في التعويل على النقل أو العقل اإلختالؼ في أصوؿ دينها ، والتباين في منازع استنادىا في معتقداتها بين اإلفراط باأللقاب ، والترامي باألحكاـ القاسية إال األمة من التراشق بالتػَُّهم والتنابُز وما مصدر ما حدث ويحدث بين طوائف
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َهل منو العقوؿ المتنازعة إال نتيجة لتباين  وليس ىذا النزاع في أصوؿ الدين مع المتكلفة ، فتوزعت األمة شيعاً وأحزابا  طائفة قوَؿ إمامها أصالً ُتطوّْع لو األدلة المخالفة لو بكل ما تخترعو من التأويالت التصورات عند أئمة الفرؽ ، ثم يؤصلو تعصب الجماىير ألقواؿ أئمتهم بحيث تجعل كلُّ  المدارؾ واختالؼوحدة المصدر الذي تَػنػْ
11 َفرُِحوفَ  ُكلُّ ِحْزٍب ِبَما َلَدْيِهمْ }

} 

 : أمور تمتاز عقيدتهم وتتسم طريقتهم في فهم أصوؿ الدين بثالثة -أىل الحق واالستقامة  - ولسُت أبالغ إف قلُت إف اإلباضية

َزع ، فإنهم جمعوا في اإلستدالؿ على صحة معتقداته سالمة وأثبت مما جاء بو النبييوف عن اهلل  بادي الرأي كما ىو شأف أصحاب المدرسة العقلية الذين جعلوا العقل أسمى وأقدس ، وأصح العقل ، فلم يضربوا بالنصوص الصحيحة عرض الحائط بمجرد تعارضها مع مقتضيات العقل م بين صحيح النقل وصريحالَمنػْ
جوىره ، وال  َعَبَدة األلفاظ الذين ال يأخذوف من النَّص إال ُقشوره ، ال يتجاوزوف شكلو إلى مسترشدين بو في استكشاؼ أبعاد معانيها ، والغوص على حقائق مراميها ، كما ىو شأف والتعليل والحكم ، كما أنهم لم يُطفئوا ُشعلة العقل مستأسرين لظواىر األلفاظ غير يح ،عز وجل ، فَعوَُّلوا عليو في التحسين والتقب

و { يَػْعَلُموفَ  ِلَقْوـٍ }و { َقْوـٍ يَػتَػَفكَُّروفَ لِ }و { آليَاٍت ِلَقْوـٍ يَػْعِقُلوفَ }فيو  القتناص شواردىا ، وال َغْرَو فَػُهم منطلقوف في ذلك من مراشد القرآف نفسو ، فكم تجد واتخذوا من العقل السليم دليالً على فهم مقاصدىا ، ومن األساليب اللغوية شراكاً  اىره إلى مضمونو ، بل استمسكوا بالُعَرى الوثقى من النصوص ،يتعدوف ظ
  َعَربِياِّ َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوفَ  ِإنَّا أَنْػَزْلَناُه قُػْرآناً }كما تجد فيو { أُلوِلي األَْلَبابِ }

12
 مراشده يسره اهلل للذكر بتفهم آياتو واستجالء مقاصده ، واستلهاـ بلغاء العرب والعجم لم يخرج عن كونو عربي اللساف واألسلوب ، وقد وإف سما فوؽ بالغة ، فهو{

-1 

يجوز تقليد ماعدا المذاىب األربعة ولو وافق قوؿ الصحابة  وال) : أبشع ما وجدناه في ذلك قوُؿ العالمة الصاوي في حاشيتو على تفسير الجاللين والمتكلمين ، ومنويتعاموف عن العقوؿ الصريحة ، كما نجد ذلك عند كثير من المتفقهة  عدـ التعصب ألئمتهم تعصباً يجعلهم يتصامموف عن النػُُّقوؿ الصحيحة ،
13 والسنة من أصوؿ الكفر الكتاب فالخارج عن المذاىب األربعة ضاؿ مضل ، وربما أداه ذلك للكفر ، ألف األخذ بظواىر والحديث الصحيح واآلية ،

يسوغوا ألنفسهم أف يرفعوا كالـ أحد من أئمتهم إلى درجة كالـ  اإلباضية ىذا المسلك الضيق فقهاً وعقيدة إلى فسيح النظرة الشمولية لألمة ، ولم فقد باين ((
14السالمي رحمو اهلل يقوؿ في كتاب أصوؿ الدين من جوىر نظامو عليو أفضل الصالة والسالـ وإف بلغ في العلم والورع ما بلغ ، فهذا اإلماـ نور الدين كالـ رسولو  اهلل أو

:  

 إليها صحػػة ديننا فِمل    اوىي أمػػور تُػْبتَػَنى عليه

 فلتعرؼ ما كاف مػنو الزماً     ال دين للمرء إذا لم يعرؼ

 والتفصيل في حالة اإلجماؿ    واْعَتِمَدْف ذلك بالدليػػػل

15إلى أف قاؿ
: 

 األواه وال كالـ المصطفى    وال تُناظػػر بكتاب اهلل

 خبػيرا ولو يكوف عالماً     معنػػاه ال تجعل لو نظيرا

 : أيضاً  ويقوؿ

 مراء على قياسنا وال    نُقػػدّْـ الحديث مهما جاءَ 

 العلم عنو إلى إجماع أىل    ونَػْرِجَعْن في بياف الحكم

عليها صرح اإلسالـ ، كما ستجد إف شاء اهلل أف الصاوي ليس وحيداً في  بريئوف من ىذا األصل الذي رضَيو الصاوي بأف يكوف القاعدة التي يقـو -والحمد هلل  - اإلباضية ، ما يدلك داللة قاطعة على صحة ما ذكرتو لك ، من أف أىل االستقامة غيري من وستجد أخي القارئ الكريم فيما أقدمو إليك ، وفيما دوَّنو
ورفع أقواؿ األئمة إلى مستوى  المذاىب األربعة منغمسوف فيما انغمس فيو الصاوي وغيره من َحَمَأِة التقليد البغيض ، شاء اهلل أثناء مطالعتك لهذه الدراسة التي أقدمها إليك ، وال يعني ذلك أف جميع ا المنهج كما يدؿ على ذلك مسلكو في النقاش ، وستجد ذلك إففهناؾ من مشى على نفس ىذ ىذا الميداف ،

16ىذه الدراسة ىذا التقليد األعمى وأنصفوا مخالفيهم في الحكم ، كما ستجد ذلك أيضاً إف شاء اهلل في عليو وسلم ، وأقواؿ الصحابة رضواف اهلل عليهم ، كال فإف كثيراً منهم تحرروا من ربقة الـ اهلل ، وكالـ رسوؿ اهلل صلى اهللأرفع من مستوى ك
.  
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 3- فحسبو تأويلو -وإف كاف أوىى من نسج العنكبوت  -، أما من أسند إلى التأويل تأويل  بهذه األمة ما داـ يدين بالشهادتين وال ينكر شيئاً مما علم من الدين بالضرورة بغير الخالؼ بينهم وبينهم ما بلغ ، إذ لم يتجرءوا قط على إخراج أحد من الملة وقطع صلتو المرونة والتسامح في معاملة سائر فرؽ األمة وإف بلغ
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التي ألقاىا على منبر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  أبو حمزة المختار بن عوؼ السليمي ، في خطبتو/ إباضي وىو من أشهر قائد  -إلى األمة  الذي رسم مبدأ اإلباضية في نظرتهم -عنقو ، ومن ىذا المنطلق صدر ذلك اإلعالف المنصف  واِقَياً َلُو من الحكم عليو عندىم بالخروج عن حظيرة األمة ، وخلع ربقة الملة عن
17الكتاب ، أو إماماً جائراً مشركاً باهلل عابد وثن ، أو كافراً من أىل   :الناس منا ونحن منهم إال ثالثة: ) الزمن ، وخلدىا التاريخ ، إذ قاؿ فيها رحمو اهلل  وسلم ، فأصاخ لها الدىر ، وسجلها

)   

نور الدين السالمي رحمو اهلل تعالى يحدد لنا موقف اإلباضية من  ردد في أصوات قادة الفكر منهم في الخلف كما كانت من قبل عند السلف ، فهذا اإلماـتت في معاملتهم لسائر طوائف األمة كما يشهد بذلك التاريخ ، ونجد ىذه النبرة المنصفة وقد مشى اإلباضية في ىذا النهج السليم ، والتزموا ىذا المبدأ القويم
18بقػػػػولو سائر األمة

: 

 اعتقادا فوؽ شهادتيهػػم    العباداونحن ال نطالػب 

 قمنا إخواننا وبالحقػػوؽ    فمن أتى بالجملتػين قلنا

 ضالال واعتقدوا في دينهم    إال إذا ما نقضػوا المقاال 

 حقهػم ونحسبن ذلك من    قمنا نبين الصواب لهػم

 والتقرير في كتب التوحيد    فما رأيتو مػن التحػرير

 للمنتبو جاء بها من ضػل    رد مسائل وحػل شػبو

 الخلقا بجهدنا كي ال يضل    قمنا نردىػا ونبدي الحقا

 يسلػموا ونكتفي منهم بأف    لو سكتوا عنا سكتنا عنهم

ومن ىنا اشتد إنكار اإلماـ الكبير  مبنياً على تأوؿ نص شرعي ، وإف لم يكن لتأويلو أساس من الصحة وال حظ من الصواب ، د منهم من الملة بسبب معتقده ماداـفي معتقداتها ، فكانوا أشد احتياطاً من إخراج أح ىذه القاعدة بنى اإلباضية حكمهم على طوائف األمة التي زاغت عن الحق وجانبت الحقيقة وعلى
19 وثانيهما إلى إباضية حضرموت جامعتين ضمنهما حججو الداحضة لرأي ىاروف ، وجَّو إحداىما إلى إباضية عماف ، لك رسالتيناليماني الذي حكم بشرؾ المشبهة وخروجهم من الملة ، وأنشأ محبوب في ذ على ىاروف -رحمو اهلل تعالى  -محبوب بن الرحيل 

 اإلباضي على تصويبو وتخطئة ىاروف ، وأطبق الرأي 

. 

 : لسائلو لخليلي رضواف اهلل عليو عن حكم ىؤالء المشبهة ىل ىم مشركوف ؟ فكاف جوابوالمحقق ا وُسِئل

20الهالؾ واإلىالؾ ثم إياؾ أف تعجل بالحكم على أىل القبلة باإلشراؾ من قبل معرفة بأصولو ، فإنو موضع إياؾ
 

للعالمة الكوثري ( ابن القيم  تبديد الظالـ المخيم من نونية ) للعالمة السبكي الشافعي ، و( السيف الصقيل في الرد على ابن زفّْيل ) وناىيك بما في  يكفر بعضهم بعضاً في ىذه المسألة ، -لمعرفة الحق من الباطل دوف الكتاب والسنة  الذين جعلهم الصاوي مقياساً  -ىذا في حين تجد أتباع األئمة األربعة 
 : ونيتووشدة ، وناىيك بقوؿ العالمة ابن القيم في ن ىؤالء المشبهة عن حظيرة اإلسالـ ، كما أف أحكاـ المشبهة على اآلخرين ال تقل صرامة الحكم بإخراج للعالمة القضاعي الشافعي ، وأمثالها من( الساطعة في رد بعض البدع الشائعة  البراىين) الحنفي ، و 

 والمشركوف أخف في الكفراف    المعطل بالعداوة معلن إف

 . نو من التناقض واالختالؼالعرب ، ودفعاً لما عسى أف يُتوىم م وحمالً لكالـ اهلل ورسولو صلى اهلل عليو وسلم على ما تقتضيو أساليب البالغة في كالـ مراده بالتعطيل إال رد متشابو اآلي واألحاديث إلى محكمها ، حرصاً على التنزيو ، وما

21 كتاب الشرؾ  -الذي أسماه كتاب التوحيد  -يسمي كتاب محمد بن إسحاؽ بن خزيمة  يشرّْؾ بعضهم بعضاً في ىذه المسألة أو في غيرىا ، فهذا الفخر الرازي ىؤالء األئمة األربعة ولم يقف األمر عند ىذا الحد بل تجد المتفقهين على مذىب إماـ واحد من
 ، وىما شافعياف فقهاً ، وسوؼ تقف إف شاء اهلل في 
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ىو أمر اقتضتو المقارنة بين احتياط اإلباضية  ضرب األمثلة وتعديد الشواىد في ىذا ، فإنني لم أرد بما ذكرتو التشهير بأحد ، وإنما في ذلك ، وال أريد أف أطيل فيفي ألفاظ القرآف وحروفو وأصواتو ، وتكفير بعضهم بعضاً  المبحث الثالث من ىذا الكتاب على نقوؿ حرفية من كالـ ابن تيمية في اختالؼ الحنابلة
واأللفة  إلى ميداف الشقاؽ والنزاع بينها ، متجاىلة ما فرض اهلل عليها من الوحدة والوئاـ ، جدار األمة وتمزيق شملها ، وىو أمر يستدعي أسف اللبيب وحسرتو ، كيف تنزؿ ىذه األمة  إلى صدعتسرع بعض علماء األمة اآلخرين في إصدار مثل ىذه األحكاـ التي ال تؤوؿ إال في الحكم وحذرىم من االندفاع ، وبين

 فأصبحتم بنعمتو إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها عاً وال تفرقوا واذكروا نعمة اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فألف بين قلوبكماهلل جمي واعتصموا بحبل: ) واالنسجاـ ، ألم يأمرىا اهلل بذلك في محكم كتابو بقولو 
22

23تنازعوا فتفشلوا وتذىب ريحكم الو : ) ألم يحذرىا من عاقبة التفرؽ بقولو ! ؟ 
! ؟ (

وبيَّن أف ىذه الوحدة ىي وحدة عقيدة وعمل ، ومبدأ وغاية ،  فآخى باإليماف بين الفئات المتناحرة ، وألَّف باإلسالـ بين القلوب المتنافرة ، ونزاع في بوتقة اإليماف ، أروع األمثاؿ بصهر كل ما كاف من قبل بين قومو من خالؼ فيها نبياِّ كريماً ، ورسوالً أميناً يدعو إلى الوحدة دعوتو إلى التوحيد فضرب فيها ألم يبعث
 . ( الجسد بالحمى والسهر المؤمنين في توادىم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منو عضو تداعى لو سائر لمث: ) وقاؿ ( المؤمن للمؤمن كالبنياف يشد بعضو بعضا : ) أبدع تصوير عندما قاؿ  وأمل وألم ، وصوَّر ذلك

 خصومها ، ووفرة الُعَدِد عندىم ؟ وبضعفها قوة ، وبضعتها رفعة ، فتمكنت من فتح الدنيا مع قلة عددىا وعدتها ، وكثرة اهلل بذلها عزا ،أصحابو رضي اهلل عنهم وىي التي رفعت من شأف ىذه األمة فأبدلها  ىذه الوحدة اإليمانية التي نادى بها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ورفع لوائها بين أليست

ىذه السكرة ، ويقظة بعد ىذه النومة التي غرقت فيها  أال صحوة بعد! تكبرىا ، وطمعت فيها األمم التي كانت ال تصطلي بنارىا ؟ ليت شعري  القوة ، فازدرتها األعين التي كانتفتشتتت بعد الوحدة ، وذلت بعد العزة ، وضعفت بعد  ما بليت بو من الشقاؽ ىو الذي عكس عليها ما نشهده من آثار سلبية في أوضاعها ، أو ليس
 . الرشد علماؤىا الذين ائتمنهم اهلل دينو وأخذ عليهم العهد أف يأخذوا بأيدي أمتهم إلى سبيل عقوؿ ىذه األمة وفي مقدمتها

 ؟ وأنتػم في عػدة وعػػػدّْ     يا ساسة الدين عػالـ وىنكػم

 عهػػد والحاؿ إخفاؽ ونقض    تختلفػوف الرأي فيما بينكػػم 

 الخلد في وثبة السمع وسمػع    وَخلفكػػم من يستغل ُخلفكػم

 لولػػد فإف دعػػاىا رئمت    يخالكػػم كالشاء في مسرحها

 وفػػػرد سػػالح كل أمة    ىلم في صدؽ العػػزـو إنها

 نجػػد كالسادة النادي وشيخ     يا للضػالؿ أف نضل قصدنا

 بالوىػػد ونرتضي من العلى    نرتع في غيبوبة من أمػػل

 ػػديوح لكػػنها مني عليَّ     نحس باآلالـ في أنفسػػػنا

 غمػػد نقػػره عن دمنا في    ونغمد السيف عن الخصم وال

 قصد ؟ أـ أنها قد أخطأت عن    أىكػػػذا قالت لنا عقولنا ؟

 تجػػػدي؟ أـ أنها بصيرة ال    أـ أنها ليست لها بصػيرة ؟

 بالفقػػػد رميت فيمن كنتو    يا حالة قد أفقدتني عصػبي

 العػبد وأنت مولىعن نهجو     موالي عبد تاه في مرامػو

 السػػد تحت الخالفات وبثق    فخذ بضبعو وأمة ىػػوت

 َجػػػدّْ  والعز والنصر وكل    مستفتحين بأياديك الغػػنى

24نػػػد واقض لنا على ظلـو    فاجمع شتاتنا وأصلح شأننػا
  

نوء بها صدورىم ، وتؤرؽ ليلهم ، وتقض مضجعهم ، ىذه الهمـو التي ت النزعات العصبية ، وكم تمنوا أف يحس سائر أعالـ األمة بمثل أحاسيسهم ، ويشاركوىم في بلمّْ شعث ىذه األمة وجمع شتاتها بعدما أثخنتها الخالفات المذىبية ، ومزقتها مما يفاجئ كثيراً من القراء أف يطلعوا ألوؿ مرة على عناية قادة الفكر من اإلباضية لعلوو 
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يحيى الباروني ، عضو مجلس  محنك ، ذلكم ىو الشيخ سليماف بن عبداهلل بن ىذا السؤاؿ الذي صدر من عالم مفكر وقائد جيوبهم وجيوب المخلصين من سائر أبناء األمة ، وأصدؽ مثاؿ على ذلك ما يجده القارئ في محاوالت ، للخطو في ىذا الطريق واالستعداد لهذه المهمة بنفقات مالية يرصدونها من وقد كانت منهم
 : السؤاؿ بن حميد السالمي ، ونص اإلباضية بالمشرؽ ، ومرجعهم في أمور الدين ، اإلماـ عبداهلل الباروني ، وىو من إباضية جبل نفوسة بالقطر الليبي ، وقد توجو بسؤالو ىذا إلى عالم المبعوثاف بالدولة العثمانية ، المشهور بسليماف باشا

أحوج إلى االتحاد من كل شيء ؟ وعلى فرض عدـ إمكاف  ن الذي نحن فيوتوحيدىا بالجمع بين أقوالها المتباينة وإلغاء التعدد في ىذا الزم الموافقة على ذلك فما ىو األمر اآلخر الموجب للتفرؽ ؟ على فرض الموافقة فهل يمكن توافقوف على أف من أقوى أسباب اختالؼ المسلمين تعدد المذاىب وتباينها ؟ على فرض عدـ ىل
الساعي في ىذا األمر شرعاً  ـ من الماؿ تقريباً ؟ وكيف يكوف ترتيب العمل فيو ؟ وعلى كل حاؿ فما الحكم فييلز  على النتيجة المطلوبة ؟ وأي بلد يليق فيو إبراز ىذا األمر ؟ وفي كم سنة ينتج ؟ وكم منو في نظركم ، وىل إلزالتو من وجو ؟ على فرض إمكاف التوحيد فأي طريق يسهل الحصوؿ التوحيد فما األمر القوي المانع

 . ىػ1326 وكاف ىذا السؤاؿ في عاـ.. وسياسة ؟ مصلح أـ مفسد ؟ 

 : من جواب ذلك اإلماـ لو فكاف

 . عظم في افتراؽ األمة على حسب ما اقتضاه نظركم الواسعاأل نعم نوافق أف منشأ التشتيت اختالؼ المذاىب وتشعب اآلراء ، وىو السبب

 . منها ، التحاسد والتباغض ، والتكالب على الحظوظ العاجلة ، ومنها طلب الرئاسة وللتفرؽ أسباب أخرى

25اهلل ألف بينهم إنو عزيز حكيم ت ما في األرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكنلو أنفق )عقالً مستحيل عادة ، وإذا أراد اهلل أمراً كػاف وجمع األمة على الفطرة اإلسالمية بعد تشعب الخالؼ ممكن
)  

26 اهلل اإلسالـ إف الدين عند) لتسمي باإلسالـ يدعو الناس إلى ترؾ األلقاب المذىبية ويحضهم على ا والساعي في الجمع مصلح ال محالة ، وأقرب الطرؽ لو أف
د آحاد من الرجاؿ لنفسو ويكوف الحق أوالً عن الخصلة العظيمة ذىبت عنهم العصبية المذىبية ولو بعد حين ، فيبقى المرء يلتمس الحق ، فإذا أجاب الناس إلى ىذه (

 . الفطرة ثم يفشو شيئاً فشيئاً حتى يرجع إلى

27 ومن ضل فإنما يضل عليها) ، فيصير الناس إخواناً  دعاية اإلسالـ التي بعث بها محمد عليو الصالة والسالـ ، وتضمحل البدع شيئاً فشيئاً  وىي
  .المغـر ، وإف تعذر ىذا من الملوؾ فاألمر عسير والمغـر كثير ، ولو أجاب الملوؾ واألمراء إلى ذلك ألسرع الناس في قبولو ، وكفيتم مؤونة (

فالكبير عندنا من وافقو والصغير من خالفو ، ولم  وإف كاف بغيضاً ، ونرد الباطل على من جاء بو وإف كاف حبيباً ، ونعرؼ الرجاؿ بالحق ، وليس لنا مذىب إال اإلسالـ ، فمن ثم تجدنا نقبل الحق ممن جاء بو .ألنو مرجع الكل  لهذه الدعوة مهبط الوحي ومتردد المالئكة ، ومقصد الخاص والعاـ ، حـر اهلل اآلمن ، وأوفق البالد
28اىػ. كل فريق إلى طريق   نسبنا إليو لضرورة التمييز حين ذىب يشرع لنا ابن إباض مذىباً ، وإنما

  

 .شيء فالسائل والمجيب وسمو فكرىما ، وحسن أنشودتهما ، فليس يصح في األذىا كالـ غني عن التعليق بشيء فإنو إف لم يكن شاىداً عادالً ومعلماً واضحاً على نبل قصد وىذا

خرى تعكس مشاعر أديب بارع من قوؿ أديب معاصر فإليك صورة أ األمة وانحالؿ عقد نظامها ، وإذا كنت أخي القارئ شاىدت صورة من ذلك فيما نقلتو لك األدب اإلباضي قديمو وحديثو طافح بعصارات مشاعر األلم الذي يحسوف بو بسبب تشتت وإذا كاف األدب مرآة تعكس ما في نفس األديب من كوامن األحاسيس فإف
29بني القرآف أفيقوا  )ا المقطع من قصيدة لو بعنوافاإليمانية ىمومو وأحاسيسو تجاه أمتو ودينو ودونك ىذ ناصر بن سالم البهالني الرواحي الذي طالما انساب يراعو الموىوب ليصور لنا بعبارتو الطائفة وعلماءىا الغابرين ، وىو العالمة الكبير شاعر اإلسالـ والمسلمين أبو مسلم وعالم جامع من أدباء ىذه

) :   

 الزعازع ؟ وقد عصفت ىذي الرياح    فيا لبني القرآف أين عقولكػػػػم

 ػع ؟والمسامػ وىل فقدت أبصارنا    أمسلوبة ىذي النهى من صدورنا ؟

* * * 

 الزعػازع فما زعزعتها للغرور    فليت بني اإلسالـ قرَّت صفاتهػػم

 القواقػػػػع ممالكهم إذ باغتتها    وليتهُم ساسوا بنور محمػػػػػد 

 إذ جاش فيها التقاطػػع نحورَىم    وليتهُم لم ينحروا بسالحهػػػػم 
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 المهامو المػػعوقد الح آؿ في     انخػداُعنػػا  لقد مكَّن األعداَء منا

 لزيد على عمػػرٍو وما ثم رادع    فوؽ بعػض وحملة وسورة بعض

 تشايػػػػػع لو ِشَيع فيما ادعاه    ىػذا الدين كػل لمذىػب وتمزيق

 أتباع الهوى تتقػػارع ضالالت    وما الدين إال واحػػد والذي نرى 

 التنػازعوال جاء في القرآف ىذا      ومػػا ترؾ المختاُر ألَف ديانػػة

 وليت نظاـ الدين للكل جػػػامع    يتفرقػػػوا  فيا ليت أىل الدين لم

 الفػوارع لما اتضعت منها الرعاف    من عّزة الدين شرطػها  لو التزموا

 جعلت في نفسها تتػػػقارع وقد    وما ذبَح اإلسالـَ إال ُسُيوفػػػػنا 

 ين المصػارعلدكت جباؿ المعتد    ولو سلت السيفين يمنى أخػػػوة

 بأعظم مما بين أىليو واقػػػػع    خصمو وما صدعة اإلسالـ من سيف

 بأفظع مما سيف ذي الشرؾ باخع    أوداج دينػػػو  فكم سيف باغ حزَّ 

 ناقػػػػع وذلك سمّّ في الحقيقة    على الدنيا وطيشاً على الهوى  ىراشاً 

 لنعي وازعمن ا على مسػلم إال    وما حرَّش األضغاف في قلب مسلم

 متبوع وال ضيم تابػع وال ضاـ    ولو نصػػػع القلباف لم يتباغضا

 يضاع لو ذخر من اهلل نافػػػع     وما ىذه الدنيا لها قدر قيمػػػػة

 وأكدارىا المستأثروف األمانػػع    إثمػػها  وما ناؿ منها طائالً غير

 مػنازعلما نزعت نحو الشقاؽ ال    النفس منزعة التقى ولو بعدت في

* * * 

 الربح بائػػع بها بيعة َيمنى بها    فما بيعنا الحسنى ومرضاة ربػنا

 النفوس المطامع وتذكى فظاظات    على أي شيء يقتُل البعُض بعَضنا 

* * * 

 ناقػػع لما كاف منها للشرارة    ولو أشربت منا النفوس تبصراً 

 األقارع كما كمنت في جحرىن     بلى أشربت داًء دخيالً أصارىا

يشتغلوف بالنعرات الطائفية إال قليالً منهم ، وىم  ، وال عليو أنوار ىذه الصحوة ، فقد كانوا في بادئ أمرىم ال يلتفتوف إلى الخالفات المذىبية من التعاطف والتواد والتراحم بين الشباب المسلم الذي أشرقت -بادئ ذي بدء  -كاف  كاف من بشائر الخير التي الحت لألمة مع تباشير إشراقة الصحوة اإلسالمية المعاصرة ما وقد
األلفة وكادت تؤتي ثمارىا الطيبة ىاجت  في زوايا اإلىماؿ لتصبح في خبر كاف ، حتى إذا نضرت ىذهالقضايا الخالفية تُلقى  ينصب ىمها في محيط اإلسالـ الواسع الذي يجمع وال يفرؽ ، ويُػَوحّْد وال يشتت ، وكادت الصحوة ما تراكم على قلوبهم من الصدأ ، وىؤالء كانوا مغمورين بالكثرة الكاثرة التي الذين لم تصقل آثار تلك



 . عذاب ف تباعد ، وبالترابط تقاطع ، وبالرحمةعلى رونقها ، فإذا بالتواد تباغض ، وبالتعاط فلفحتها بسمومها التي أذبلت نضارتها ، وقضت -أحقاد غصت بها نفوس ساءتها وحد األمة  بعدما حركتها -عليها أعاصير العصبية العمياء 

ليدفع بها إلى متاىات من الخالؼ والشقاؽ كاف لها بد وأي  نتزاعاً من حظيرة الوفاؽ اإلسالميالوحدة اإلسالمية والترابط الديني ، فقد انتزعت ا مجرى التأريخ ، وتعيد إلى حاضر األمة المشرؽ ماضيها العريق بضربها أروع األمثاؿ في أوؿ ضحية لهذا التآمر البغيض ىو اإلسالـ الحنيف ثم الشبيبة المسلمة التي كادت تقلب وكاف
 . وتعريتهم من لباس اإلسالـ الملة ،وإصدار األحكاـ التعسفية الجائرة على كثير من المسلمين ، بإخراجهم من  وليت األمر وقف عند حدود الجدؿ والمناظرات ، ولم يصل إلى التكفير. في أرجائها  بد من الدخوؿ فيها والهياـ

 على رؤوسهم وقود ىذه الفتنة وتضـر عليهم نيرانها بما صدر فيهم من أحكاـ التضليل كفأروح اإلخاء التي كانت تسود الشباب المسلم على اختالؼ فئاتو ، فما شعروا إال ويُ  فقد كانوا في مقدمة المستبشرين بطالئع الوحدة اإليمانية بين األمة ، المرتاحين إلى وقد ُلزَّ اإلباضية فيمن لُزَّ إلى مضائق ىذه الفتنة على كره منهم ،

30 وما نقموا منهم إال أف يؤمنوا باهلل العزيز الحميد )األعضاء التي أصيبت بو والتبديع والتكفير ، واعتبارىم داًء عضاالً في جسم األمة يجب استئصالو ولو ببتر
 .والتسليم وتعالى ، وتصديقهم بما نزؿ في كتابو الكريم وما ثبت من سنة نبيو عليو أفضل الصالة ، إذ لم ينقموا منهم إال تنزيههم الخالق تبارؾ(

من  -في نظر أولئك  -إعالف الشهادتين ليكونوا في عداد المسلمين ، كأنهم  حتى بلغ األمر ببعض سفهاء األحالـ أنهم كانوا يدعوف الطلبة اإلباضيين إلى -والخير  مع مالحظة ما يكنونو لهم من الود ويضمرونو لهم من الصفاء -قبل إخوانهم وزمالئهم  من وكثيراً ما تعرض طلبتهم في بالد اإلسالـ وغيرىا ألنواع المضايقات
 . والمشركين المالحدة

بهم ىذا الحكم ، ويُعاملوا بهذه  ارتكبو اإلباضية حتى ينزؿ ُعرِفوا بو بين الخاص والعاـ من الورع في الدين والخشية من بأس اهلل ، وما الذي واإلستقامة ىذه المنزلة مع رسوخ قدمهم في التوحيد ، وصفاء مصدرىم في العقيدة ، وما يستدعي أسف كل ذي لب ، وحسرة كل من كاف لو قلب ، كيف ينزؿ اإلباضية أىل الحق أمر وىو
 ؟؟ الطريقة

وبين سائر األمة مع أف اإلباضية لم ينفردوا بموقفهم دوف سائر طوائف  حباؿ الصلة بينهم للحكم عليهم بالكفر وقطع الحاقدين ، فعدوا كل قضية منها مبررة المعاملة النكراء ثالث قضايا كاف لإلباضية فيها موقف لم يتفق مع رغبات أولئك ما تذرع بو أولئك الذين أصدروا فيهم تلك األحكاـ الرىيبة ، وعاملوىم بهاتيك إف أىم
 : والقضايا الثالث ىي.. ة الثابتة عن الرسولعليو أفضل الصالة والسالـ والسن ىذه الدراسة إف شاء اهلل ، على أنهم في كل قضية منها أخذوا بحجز النصوص القرآنية الكثير من الذين رأوا في ىذه القضايا رأيهم وأيدوا موقفهم كما سيتضح ذلك من خالؿ األمة ، فثم

 أ- رؤية اهلل تعالى إنكار

 ب- بخلق القرآف القوؿ

 ج- تخليد الفسَّاؽ في النار إعتقاد

دراستها ، وإنما دعاىم إلى ىذا اإللحاح في طلب كشف النقاب عن  لطلبتنا من قبل أي اىتماـ بالقضايا الخالفية وبحثها ماعدا المتخصصين منهم في يل ، ونظرتهم إلى أدلة من يقولوف بخالؼ قولهم ، ولم يكنوما يستندوف إليو من دل انهالت عليَّ أسئلة الطلبة من ىنا وىناؾ عن موقف أصحابنا في ىذه القضايا الثالث ، وقد
فريق وبحثها على ضوء قوؿ اهلل عز وجل وقوؿ  القارئ الكريم إف شاء اهلل دراسة وافية لكل قضية من ىذه القضايا بتلخيص أدلة كل وتسعير فتنة كانت خامدة ، فدعاني ذلك إلى تحرير ىذه العجالة التي سوؼ يجد فيها إال إثارة شحناء كانت نائمة ،يلقونو من عنت ويواجهونو من إحراج من قـو ال يهمهم  وجو الحقيقة فيها ما

يدتهم من اإلباضية لم يستمدوا عق من خالؿ دراستك لما أقدمو إليك ، أف -إف شاء اهلل  -والتسليم ، وستدرؾ أخي القارئ  بأف جعلو وعاًء للقرآف الكريم وطبع عليو لساف نبيو الخاتم عليو أفضل الصالة استلهاـ فهم مقاصدىما بالرجوع إلى قواعد اللساف العربي المبين ، الذي شّرفو اهلل معرسولو عليو أفضل الصالة والسالـ ، 
والرسوؿ إف كنتم تؤمنوف باهلل  ف تنازعتم في شيء فردوه إلى اهللفإ: ) أفضل الصالة والسالـ ، عمالً بقولو تعالى  وأَنْػَور أشعة الحقيقة ، فقد احتكموا إلى الكتاب العزيز والسنة المطهرة على صاحبها زعم ذلك للذين يهرفوف بما ال يعرفوف ، وإنما استمدوه من أصفى ينابيع الحق ، فلسفة اليوناف وغيرىا من أساطير األولين كما يحلو

31واليـو اآلخر ذلك خير وأحسن تأويال
)  

 أف ال تراني مقلة عمياء    خفيت عن الغبي فعاذر وإذا

 . نوره ىذه المهاترات إال الصمت ، فالحق أصفى وأبين من أف تكدر الشَُّبُو َصْفَوه أو تحجب دـ الخوض في مثل ىذه القضايا الجانبية وعدـ اتخاذ موقف منكنت حريصاً من قبل على ع وقد

 ويجهد أف يأتي لها بضريب    تعب من يحسد الشمس ضوءىا وفي
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انقلبوا فكهين ، وإذا رأوىم قالوا إف ىؤالء لضالوف وما أرسلوا عليهم  كانوا من الذين آمنوا يضحكوف ، وإذا مروا بهم يتغامزوف ، وإذا انقلبوا إلى أىلهم إف الذين أجرموا) فيهم من اإلفك ، ورموا بو من التهم ، وىذه ىي سنة اهلل في خلقو  المرسلين وأتباعهم مما قيليضر ىجر المقاؿ إال قائلو دوف من قيل فيو ، فما الذي ضر  ولن
32حافظين

)   

 يغرؽ لكالبحر مهما يلق في البحر    وما تلقى لنا من ىجاءنا وإنا

 . والعياذ باهلل وحدتها ، إذ ال يعلم إال اهلل عاقبة ىذه الفتنة إذا اضطرمت نارىا وَحِمَي أوارىا األحقاد بهذه المحاوالت ، لتمزيق شمل األمة وتفتيتالذين يضرموف الفتن ويؤججوف  رجَّحت جانب الرد على الصمت تبياناً للحث ودفاعاً عن الحقيقة ، ووقوفاً في وجوه ولكني

أف نتصدى لها بالرد المقنع بالحجة والبرىاف ، لذلك قمت ، مع  ، فكيف تسمح بمضاعفة بالئها وإنكاء جروحها من جديد ، بأمثاؿ ىذه المهاترات من غير ها الرحمة من قلوب خصومها القاسيةلجدير بأف يستدر لها عطف عدوىا اللدود ، ويعتصر ل ولعمر الحق إف ما تعانيو اليـو أمة اإلسالـ من محن وفتن وتشتت وضياع
 ..زاىق بل نقذؼ بالحق على الباطل فيدمغو فإذا ىو  )الباطل الزاىق ، واهلل ىو الذي يحق الحق ويبطل الباطل  لشبهةواستئصاالً ( الحق الدامغ ) بتحرير ىذه العجالة تبياناً لحجة  -األعماؿ  اشتغاؿ الباؿ وتراكم

 33
  :وقد لخصت ىذا الرد في ثالثة مباحث (

 في رؤية اهلل: األوؿ  المبحث

 في خلق القرآف: المبحث الثاني 

 أىل الكبائر في النار في خلود: المبحث الثالث 

 

 والتعليقات الهىامش

 1  سورة الشورى من 11اآلية 

 2  من سورة األنعاـ 103اآلية 

 3  سورة القصص من 88اآلية 

 4  من سورة ىود 119و  118اآليتاف 

 5  من سورة آؿ عمراف 103اآلية 

 6  من سورة آؿ عمراف 105اآلية 

 7  سورة األنفاؿ من 46اآلية 

 8  من سورة األنعاـ 159اآلية 

 9  سورة الحجر من 9اآلية 

 10  سورة النساء من 59اآلية 

 11  من سورة المؤمنوف 53اآلية 

 12  سورة يوسف من 2اآلية 

 13  يالعرب ط دار إحياء التراث 10ص 3الصاوي على تفسير الجاللين ج حاشية

 14  10ط  6ص 1ج جوىر النظاـ

 15  22ص 1ج جوىر النظاـ

 16  على المفصل وقد وضع في ىذا الرد المقصل( ا مصدر الضالؿ والكفراف تنزيو السنة والقرآف عن كونهم ) الشرعية بدولة قطر الشقيقة على كالـ الصاوي ، فقد أفرد ىذا الرد في كتاب سمَّاه ليقتضي ذكر رد العالمة الفاضل الشيخ أحمد بن حجر آؿ بوطامي القاضي األوؿ بالمحكمة إف اإلنصاؼ

 17  ط بوالؽ 104ص 2األغاني ج
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 18  المطابع العالمية ، سلطنة عماف 25الحقيقة مع أنوار العقوؿ ص كشف

 19  ومغاربتهم ر القرف الثاني الهجري ، إذ كاف واسطة العقد عند اإلباضية مشارقتهمأواخ في الجزء الثالث من كتاب ِسَير المسلمين ، ومحبوب ىذا ىو أحد كبار أئمة العلم في الرسالتاف

 20  ط وزارة التراث ، سلطنة عماف 224ص 1قواعد اإليماف ج كتاب تمهيد

 21  طهراف - 2ط 150ص 27الغيب ج مفاتيح

 22  من سورة آؿ عمراف 103اآلية 

 23  سورة األنفاؿ من 46اآلية 

 24  شاعر عماف الكبير الشيخ عبداهلل بن علي الخليليل من قصيدة

 25  من سورة األنفاؿ 63اآلية 

 26  من سورة آؿ عمراف 19اآلية 

 27  من سورة الزمر 41من سورة اإلسراء و  15من سورة يونس و  108اآليات 

 28  1ط 126/127ص 1الثمين من أجوبة نور الدين ج العقد

 29  عماف ، ط وزارة التراث القومي والثقافة بسلطنة 262/263صمسلم الرواحي  ديواف أبي

 30  سورة البروج من 8اآلية 

 31  سورة النساء من 59اآلية 

 32  من سورة المطففين 33-29 اآليات

 33  من سورة األنبياء 18اآلية 

 

  

 


