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 المبحــث األّول
 التجربــة الّسياسيّــة في المشــرق

 تـمـهـيـد

 :نروم في هذا البحث أن نقف عند المحاور التّالية 
 .نشأة الفرقة اإلباضّية و تصّورها لإلمامة  - 1
 .أبو عبيدة و مسلكه في التّنظيم الّسياسي لإلباضّية - 2
 . لمؤمنين جميعا إمامة طالب الحّق باليمن و الّسعي إلى إمرة ا - 3
 .اإلمامة في عمان  - 4

و بهذا تّتضح معالم اإلمامة عند اإلباضّية ، لتنضاف إليها تجربتهم في المغرب فتتكامل 
 .الّنظرّية بكّل وضوح 

 المحور األّول
 نشــأة الفرقـة اإلباضيّـة

 وتصّورها لإلمــامـة

 

 :نشـأة الفـرقـة اإلبـاضّيـة
كتلة علي بن أبي : إلى ثالث كتل  (1)(33/753)صّفين  انقسم المسلمون إثر معركة

وكتلة . (3)(784-74/771-44)وكتلة معاوية بن أبي سفيان . (2)(774-44/757-35)طالب 
 .وهي التي رفضت الّتحكيم. المحّكمة

                                                           
قّفففة علفففى شفففاطم الففففرات مفففن بكسفففر الّصفففاد والففففا  مشفففّددة، موضففف  بقفففرب الرّ : " صفففّفين  (1)

معجفففم : يففاقوت الحمففو  . ر". الجانففب الغربففي وفيففه وقعفففت الحففرب بففين علففي ومعاويفففة 
وقففد أحففال علففى أهففم  12-1/11األطروحففة : كففوبرلي.ر. وعففن المعركففة. 3/414البلففدان 

 CF. EI2, IV : 422-25.  المصادر والمراج 
األعففالم : الّزركلففي .ر. 44/771وقتففل . 744/ق هففف 23ولففد سففنة :  علــب بــي طبــب  الــ  (2)

5/143-148. 
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ونحن نعلم أّن جّل مصادر الّتاريخ اإلسالمي وكتب المقاالت وغيرها لّقبت هذه الكتلة 
غير أّن مصادر من بقي من هؤال  رفض هذا الّلقب رفضا باتّا واختار تسمّيات . جاألخيرة بالخوار 

، وهما القريتان الّلتان نزلت بهما (5)طهل الّنهرواي. (4)حرورا  نسبة إلى الحرورّية، المحّكمة: أخرى 
 .(7)هذه الكتلة عندما أدركت أّن علّيا تنازل عن حّقه في اإلمامة بقبوله الّتحكيم

 (3)(758جوان  38/13صفر  9)  هؤال  المحّكمة عبد اهلل بن وهب الّراسبي   وقد باي
 إماما لهم، وقد قتل في معركة

                                                                                                                                                               
: الّزركلفففي .ر. 593/ق هفففف24والدتفففه ( 784-74/771-44) معاويـــة بـــي طبـــب  ـــفياي (3)

 .133-8/132األعالم 
ياقوت الحمو ، .ر. قيل هي قرية بظاهر الكوفة، وقيل موض  على ميلين منها:  حروراء (4)

 .2/245معجم البلدان 
حففّدها األعلففى مّتصففل . سففعة بففين بغففداد وواسففط مففن الجانففب الشففرقيكففورة وا: "  الّنهــرواي (5)

 .323-5/324معجم البلدان : ياقوت الحمو .ر". وفيها عّدة بالد متوسطّية . ببغداد
. عمفان.نشفر جامعفة الّسفلطان قفابو . البعفد الحضفار  للعقيفدة اإلباضفّية:فرحات الجعبير . ر (7)

 .4811983-45/.1448.مطبعة األلوان الحديثة
هففو عبففد اهلل بففن وهففب بففن ( : 758جففوان  38/13صفففر  9) عبــا اب بــي وهــ  الرّا ــبب (3)

أدرن الّنبففي . راسففب بففن يففدعان بففن مالففن بففن نصففر مففن األزد، وهففي قبيلففة نزلففت البصففرة
(. 55/734)صّلى اهلل عليه وسّلم، وشفارن ففي فتفوح العفراق بقيفادة سفعد بفن أبفي وقّفا  

بايعفه المحّكمفة عنفدما ثبتفت خدعفة . ثفّم أنكفر الّتحكفيم .كان من أنصار علفي ففي حروبفه
فطلب منهم علي الّرجفو  إلفى المناصفرة (. 758جانفي  33/31شعبان 24)الحكمين في 

وجفففا  ففففي رسفففالة . إاّل أّنهفففم اسفففتتابوه وطلبفففوا منفففه الفففّدخول ففففي مفففا دخفففل فيفففه المسفففلمون
مفا دخفل فيفه المسفلمون إن كنفت صفادقا فادخفل في:"...المحّكمة إلى علي بفن أبفي طالفب 
 =      من طاعة اهلل وطاعة رسوله وطاعة

إمام المسلمين عبد اهلل بن وهب الّراسبي، فقد بايعناه بعد خلعنفا إيفان السفتحقاقن مّنفا أن  =
وقتلفففه ففففي . 281ورقفففة . كشفففف الغّمفففة: سفففرحان األزكفففو  " نخلعفففن، وال وسففف  إاّل ذلفففن 

جفوان  38/13صففر  9زيفاد بفن حفصفة ففي معركة الّنهروان هاني بن خطاب األرحبي و 
: والّشفففماخي . 2/214: الّطبقفففات : الفففّدرجيني .ر. ويعتبفففره اإلباضفففّية مفففن أ ّمفففتهم. 758
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) ثّم تاله أخوه أبو بالل مراد  بن حدير  (8)(58/738)الّنهروان فتوّلى أمرهم عروة بن أّدية 

 .(14)(84/343)وبعد ذلن تحّولت القيادة إلى عمران بن حّطان  (9)( 71/784

                                                                                                                                                               
، وقففففد توّسفففف  فففففي 95-1/88آرا  الخففففوارج الكالمّيففففة : عّمففففار الطّففففالبي .ر. 51: الّسففففّير 
ة وشفففجاعة، مفففن أ ّمفففة اإلباضفففّية كفففان ذا علفففم ورأ  وفصفففاح:" ويقفففول الّزركلفففي . ترجمتففه

 .4/288األعالم " : أدرن الّنبي صّلى اهلل عليه وسّلم . وكان عجبا في العبارة
ال : أّول مفن قفال . هفو عفروة بفن حفدير الّتميمفي، وأدّيفة أّمفه:  (85/875)عروة بي طاّية  (8)

وذلن أّنه عاتب األشفعث فشفّهر . حكم إاّل هلل، وسيفه أّول ما سّل من سيوف أباة الّتحكيم
وضففربه فأصففاب عجففز بغلتففه، وحضففر حففرب الّنهففروان فكففان أحففد الّنففاجين منهففا،  سففيفه

وعاش إلفى زمفن معاويفة، فجفي  بفه إلفى زيفاد بفن أبيفه، فسفأله عفن أبفي بكفر وعمفر فقفال 
خيرا، وسأله عن عثمان وعلي فأثنى على عثمان في سّت سنين من خالفته وشهد عليفه 

، وأثنففى علففى علففي إلففى يففوم (عنففى المعصففيةوالكفففر هنففا كفففر نعمففة بم)بففالكفر فففي البقّيففة 
 =   الّتحكيم ثّم كّفره، فسأله

. عففن نفسففه فففأغلظ لففه فففأبقى عليففه إلففى أن كانففت أّيففام عبيففد اهلل بففن زيففاد فقتلففه عبيففد اهلل = 
: الّزركلفففففففي .ر. 73: الّسفففففففير: الّشفففففففماخي .ر. 2/214/225. الطبقفففففففات: الفففففففّدرجيني .ر

 .13-5/17األعالم 
مردا  بن حدير بن عامر ابفن عبيفد بفن كعفب ( : 71/784)اس بي حايرطبو بالل مرا (9) 

الّربعففي الحنظلففي الّتميمففي، أبففو بففالل، ويقففال مففردا  ابففن أدّيففة وهففي أّمففه، مففن عظمفففا  
الّشفففراة، وأحفففد الخطبفففا  األبطفففال العّبفففاد، شفففهد صفففّفين مففف  علفففي، وأنكفففر الّتحكفففيم، وشفففهد 

فة، ونجا من الّسجن فجم  نحو ثالثين رجال الّنهروان، وسجنه عبيد اهلل بن زياد في الكو 
، وأذا  في الّنا  أّنه لم يخرج ليفسفد (باألهواز بين رامهرمز وأّرجان)ونزل بهم في آسن 

في األرض وال يرّو  أحدا، ولكفن هربفا مفن الّظلفم، وأّنفه ال يقاتفل إاّل مفن يقاتلفه، وال يأخفذ 
هلل بن زياد جيشا كبيرا فهزموه، وّوجفه من الفي  إاّل أعطيات أصحابه، فوّجه إليهم عبيد ا

إليه ثانيا يقوده عّباد بن علقمة المازني فنشب قتال ففي يفوم الجمعفة إلفى الّظهفر، وتفواد  
الفريقففان إلففى مففا بعففد الّصففالة فلّمففا كففان مففردا  وأصففحابه فففي صففالتهم أحففاط بهففم عّبففاد 

. ن حففففديروهففففو أخففففو عففففروة بفففف. فقففففتلهم عففففن آخففففرهم وحمففففل رأ  مففففردا  إلففففى ابففففن زيففففاد
: الّزركلفففففي .ر. 73-77الّسفففففير : الّشفففففماخي.ر. 225-2/214الطبقفففففات : الفففففّدرجيني .ر
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فشلت الحرورّية في ( 784-771)من القرن األّول للهجرة  71-41وفي هذين العقدين 
-45)نشاطها في الكوفة لغلبة الّتشّي  عليها فرّكزت نشاطها في البصرة فتصّدى لها زياد بن أبيه  

، وعلى يد األّول كان سجن عروة (12)(787-75/733-53)ثّم ابنه عبد اهلل  (11)(53/775-733
 .الثّاني كان مقتل عروة ومردا وعلى يد 

                                                                                                                                                               
. 1938عمفان األردن . ط. نشفأة الحركفة اإلباضفّية: عفوض خليففات .ر. 7/87األعالم 

ورّجففح أن الحففوار أقنفف  القا ففد األمففو  أسففلم  2444علففى  44وشففّن فففي انتصففار . 34 
لكفن السفؤال المطفروح كيففف قوبفل هفذا القا فد مففن . ابفن زرعفة بصفّحة نظفر وجهففة مفردا 

 =سادته األمويين؟ وكذلن أحببنا لو عّلق خليفات
وتبقففى القضففّية . علففى الخيانففة التففي اعتمففدها القا ففد الثّففاني الست صففال مففردا  وجماعتففه =

 .فعال محّل نظر
ي، أبففو عمففران بففن حطّففان الّسدوسففي الّشففيباني الففوا ل( : " 84/343)عمــراي بــي حّ ــاي  (14) 

كففان قبففل ذلففن مففن رجففال العلففم . رأ  القعففدة، مففن الّصفففرّية، وخطيففبهم وشففاعرهم. سففّمان
وأدرن جماعفففة مفففن الّصفففحابة ففففروى عفففنهم وروى أصفففحاب . والحففديث، مفففن أهفففل البصفففرة

ثففّم لحففق الّشففراة فطلبففه الحّجففاج فهففرب إلففى الّشففام، فطلبففه عبففد الملففن بففن . الحففديث عنففه
ب الحّجففاج إلففى أهلهففا بففالقبض عليففه، فلجففأ إلففى قففوم مففن مففروان، فرحففل إلففى عفمففان، فكتفف

نمفا عفّد مفن قعفدة الّصففرّية ألّنفه طفال عمفره وضفعف عفن . األزد، فمات عنفدهم إباضفّيا وا 
وهففو . وكففان شففاعرا مفلقففا مكثففرا. الحففرب فاقتصففر علففى الّتحففريض والففّدعوة بشففعره وبيانففه

 : القا ل في قصيدة 
 "وال نرى لدعاة الحّق أعوانا حتى متى ال نرى عدال نعيش به      

 .984-7. ط. 5/34األعالم : الّزركلي .ر
هو الّنهاية ففي الفور  والّصفالح واطّفراح الفّدنيا كفّل اإلطّفراح : " وفي شأنه يقول الّدرجيني 

لمففا خّصففه اهلل عففّز وجففّل بففه مففن فنففون العلففم والّنزاهففة والحلففم وشففهامة الجنففان وفصففاحة 
ن خطففففففففب أبلفففففففف ، "الّلسففففففففان  ن نظففففففففم سففففففففحر بيانففففففففه وأعجففففففففز، وا  " أطنففففففففب أو أوجففففففففز، وا 
 .2/227الطبقات

واّله . أسففلم فففي عهففد أبففي بكففر. مففن أهففل الطّففا ف( : 733-53/722-1) زيــاا بــي طبيــ  (11)
ثفففّم ألحقفففه معاويفففة بنسفففبه سفففنة . علفففي بفففن أبفففي طالفففب إمفففرة ففففار ، امتنففف  عفففن معاويفففة

وواّله البصففرة . ضففده األقففوىفكففان ع( أبففي سفففيان)لّمففا تبففّين أّنففه أخففوه مففن أبيففه  44/774
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ن كان هؤال  يمثّلون الجانب المعتدل للحرورّية فقد ظهر طرف آخر عمد إلى العنف يقوده ناف  بن  وا 
 .(13)(75/785)األزرق 

ضد األمويين سنة  (14)ورغم هذا االختالف الّطارئ التأم الجمي  لمؤازرة عبد اهلل بن الّزبير
-23)لكن عندما تبّين لهم توّليه لعثمان . اإلمامة إلى نصابها عسى أن يظفروا بإرجا  73/783

                                                                                                                                                               
-3/89األعفالم : الّزركلفي .ر". ولم يزل في واليتفه إلفى أن تفوّفي. والكوفة وسا ر العراق

94. 
ــ  (12) ــي طبي ــاا ب وآل فففاتح مففن الّشففجعان جّبففار، (: " 787-73/748-28) عبيــا اب بــي زي

عّمففه  معاويففة  ولففد بالبصفرة وكففان مف  والففده لّمفا مففات بفالعراق فقصففد الّشفام، واّله. خطيفب
ثّم نقله معاوية إلى البصرة أميفرا عليهفا . فأقام بخراسان سنتين(. 53/733)خراسان سنة 

وكفان مقتفل (. 74/739)وأقّره يزيد على إمارته . فقاتل الخوارج واشتّد عليهم( 55/735)
ففففاختفى ففففي ( 75/784)الحسفففين علفففى يديفففه، وثفففب عليفففه أهفففل البصفففرة بعفففد مفففوت يزيفففد 

ه إبراهيم بن األشتر عندما تفّرق عنه أصفحابه ففي خفازر مفن أرض الموصفل وقتل. الّشام
 .348-4/343األعالم : الّزركلي.ر". 

ــــي ا رز  (13) ــــان  ب نففففاف  بففففن األرزق بففففن قففففي  الحنفففففي البكففففر  الففففوا لي (: " 75/785) ن
ليه نسبتهم. الحرور  أبو راشد  .= رأ  األزارقة وا 

عبفد اهلل بفن عبفا  ولفه صفحب ففي أّول مفّرة . بصفرةمفن أهفل ال. كان أمير قومفه وفقفيههم =
وكفان هفو وأصفحابه مفن أنصفار الثّفورة علفى عثمفان والفوا علّيفا إلفى أن ... أس لة رواها عنه

كانفففت قضفففّية الّتحكفففيم بفففين علفففي ومعاويفففة ففففاجتمعوا ففففي حفففرورا  وهفففي قريفففة مفففن ضفففواحي 
رض الّنففا  بمففا يحّيففر إّنففه كففان يففذهب إلففى سففوق األهففواز ويعتفف" ويقففول الففّذهبي . الكوفففة
في عهد معاوية اشفتّد علفى ( 55/935)ولّما وّلي عبيد اهلل بن زياد إمارة البصرة ". العقل

 .71/784الحرورّيين وقتل زعيمهم أبا بالل 
سففار فففي نصففرة عبففد اهلل بففن الّزبيففر علففى األمففويين لكففن لّمففا علففم الحروريففون موقفففه مففن 

ركين فففففي اجتمففففا  المحّكمففففة فففففي البصففففرة عثمففففان انفّضففففوا مففففن حولففففه، وكففففان مففففن المشففففا
وتففرو  المصففادر اإلباضففّية أن عبففد اهلل بففن إبففاض تخلّففف مفف  آخففرين بينمففا (. 74/783)

خفرج نفاف  ومفن وافقفوه واسفتمّروا ففي مقاتلفة األمفويين، وقتلفه المهلّفب            ابفن أبففي 
: الّزركلفي .ر". على مقربة من األهفواز" دوالب"صفرة ولقي األهوال في حربه، وقتل يوم 

 .8/313األعالم 
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إذ يقول  74/784انفصلوا عنه، وكانت وقفة التّأّمل في مسجد البصرة سنة  (15)(35/743-757
وذلن أّن المسلمين بعد مقتل أبي بالل اجتمعوا بجام  البصرة وعزموا على الخروج، » : البّراد   

وجوه المسلمين، فلّما جّن عليهم الّليل سم  عبد اهلل بن إباض دّو  الّقرا  وفيهم عبد اهلل بن إباض و 
". وترنين المؤّذنين وحنين المسّبحين فقال ألصحابه أعن هؤال  أخرج معهم، فرج  وكتم أمره

 ( 188: الجواهر : البّراد  )
ف  ابن األزرق، من نا (13)وعبد اهلل بن الّصّفار (17)وفعال إثر ذلن تبّرأ عبد اهلل بن إباض

 .ثّم تبّرأ أحدهما من اآلخر عند ورود رسالة ابن األزرق عليهما
يتفبفّين أّنها تذكر أّن من جهة ( 429/1433)والمتأّمل في المصادر العاّمة مثل البغداد  

وفي المصادر اإلباضّية من جهة أخرى مثل طبقات . عمران بن حّطان ر ي  القعدة من الّصفرّية 

                                                                                                                                                               
 .4/87األعالم : الزركلي (. 792-33/722-1: )عبا اب بي الّزبير  (14)
: الّزركلففففي .ر. 533/ق هففففف 43والدتففففه (. 757-35/743-23: )عثمــــاي بــــي عفــــاي  (15)

 .4/31األعالم 
والعمدة عنفد شفغب  إمام أهل الّتحقيق( :" 87/345ت قبل ) عبا اب بي إباض الّتميمب المّري (17)

سكتت المصادر عفن نشفأته األولفى إاّل أنهفا تشفير (. 33الّسير: الّشماخي )أولي التّفريق 
ونسفب المفذهب إليفه لبفروزه علفى الواجهفة . إلى أّنه كان يعمفل بفرأ  اإلمفام جفابر بفن زيفد

رة الّسياسففّية خاّصففة فففي مففؤازرة عبففد اهلل بففن الّزبيففر، وخاّصففة فففي اجتمففا  المحّكمففة بالبصفف
، وانفصففاله عففنهم علففى أسففا  عففدم جففواز تشففرين مففن يقففام األذان فففي (74/783)سففنة 

وقد وّضح ( 345-87/785-75)وكذلن في مراسالته لعبد الملن بن مروان . مساجدهم
. موقففففف اإلباضففففّية مففففن األحففففداث الّسياسففففّية بجففففرأة رغففففم مففففا فيهففففا مففففن إسففففا ة ل مففففويين

: الفففففّدرجيني.ر. 87/345أّنفففففه تفففففوّفي قبفففففل  والفففففّراجح. 173-175: الجفففففواهر: البفففففراد .ر
 .= 33الّسير: الّشماخي .ر. 2/214الطبقات 

آرا  الخففففوارج : عّمففففار الطّففففالبي .ر. 85-35نشففففأة الحركففففة اإلباضففففّية : عففففوض خليفففففات =
 .1/193الكالمية 

الّصريمي الّتميمي ر في  الّصففرّية، مفن الخفوارج :" (86/856نحو )عبا اب بي الصفار  (13)
". علففى غيففر قيففا ، وفففي صففّحة ر اسففته لهففم خففالف طويففل  –فيمففا يقففال  –ا إليففه نسففبو 

 4/93: األعالم : الزركلي 
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يتبّين أّنها تعتبره من أ ّمتها، معنى ذلن أّنه بقي شي  من الو ام بينهما حّتى قّرر عمران بن  "(13)الّدرجيني
فأجاب أصحابه  35/794سنة  (18)(314-95/774-44)حّطان عدم الّثورة على الحّجاج بن يوسف 

نا، فهلّم إلى محاربة إّنما أطلقن اهلل لما رأى لنا في رجوعن إلي: " عندما قالوا له عند خروجه من الّسجن 
 .(19)..."هيهات، غّل يدا مطلقها، واسترّق رقبة معتقها، واهلل ال حاربته أبدا : الحّجاج، فقال 

                                                           
تـونب ( )طبو العباس)طحما بي  عيا بي  ليماي بي علب بي يخلف الارجينب          "(13)

أشففهر علمففا  درجففين بففبالد الجريففد، جنففوب تففون ، واحففد مففن : ( 876/1271مــا يرــار  
تلقّففى تعّلمففه األّول بففدرجين، ثففّم . سففة فففي سلسففلة نسففبه، كّلهففم علمففا  نحففاريرالعلمففا  الخم

، وأخففذ العلففم عففن الشففيخ أبففي سففهل يحففي ابففن ( 717/1219) رحففل إلففى وارجففالن سففنة 
فقيه ومؤّرخ وشاعر، وكفان إمامفا . إبراهيم بن سليمان ألعوام، ثّم عاد إلى موطنه درجين

وقد ذكر في . أجوبة بالّشعر، وألغاز في الفرا ض له قصا د كثيرة وشعر فا ق، وله. قدوة
بعففض قصففا ده أّنففه أنشففدها قبففل البلففوق، وجمفف  بعففض قصففا ده أبففو طففاهر إسففماعيل بففن 

باإلضفافة إلففى فقهفه وقففّوة لغتفه وبالغتففه . موسفى الجيطففالي ففي كتففاب الففرا ض والحسففاب
ن كتّففاب سفففير وشففعره، فهففو مففؤّرخ مفففن المحّققففين، لففم يكتففف بنقفففل مففا سففبقه إليففه غيفففره مفف

ّنما أبد  منهجا جديدا في كتابة السيرة اإلباضّية،  =اإلباضّية، وا 
طبقففات المشففايخ بففالمغرب » : وهفو مففنهل الّطبقففات، إذ وضفف  فففي ذلفن مؤّلفففه المشففهور   =

-144/734-54)فففي جففزأين، وجعففل كففّل طبقففة خمسففين سففنة، بففدأ بالطبقففة الثّانيففة . «
قففة األولففى، ألّنهففا فففي اعتقففاده أشففهر مففن أن يضففيف ، ولففم يتكلّففف الكتابففة فففي الّطب(318

» :  ليكتفب ( 814/1443)إليها شي ا، ولذلن جا  أبو القاسم البّراد  بعده بقرنين تقريبا 
وهففو مففن ورا  كتابففه هففذا يهففدف إلففى . «الجففواهر المنتقففاة فيمففا أخففل بففه كتففاب الطبقففات 

والحقيقففة أّن . ل، وطبقففة عففن طبقففةتبيففين أّن هففذا الففّدين ورد إلينففا بففالتواتر، جففيال عففن جيفف
طبقفففات الفففدرجيني مجموعفففة مفففن الّسفففير والتّفففاريخ والفقفففه، وهفففو مفيفففد ففففي تفففاريخ اإلباضفففّية 
بالمغرب، فيه معلومفات قّيمفة عفن واحفات وارجفالن وأريف  بتقوفرت، وواد  سفوف، وجربفة، 

م، تعتبفففر طبقفففات الفففدرجيني أحفففد المصفففادر المهّمفففة لهفففذا المعجففف. وغيرهفففا…وجبفففل نفوسفففة
 .51طعالم عاا .وكثيرا ما ألفينا عنده الجواب فيما يتعّلق بالّتواريخ خاّصة

ـــي يو ـــف الثرفـــب  (18) ـــان ب  2/178األعفففالم : الّزركلفففي.ر(. 314-95/774-44: )الحّج
 .7ط

 .2/232الطبقات : الّدرجيني  (19)
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وهنالن افترق الحرورّية القعدة إلى فرقتين الّصفرّية وكانت ترى الخروج والّثورة ولكّنها ال 
 .ستمرار في القعود حتى تحين الفرصةتكّفر من قعد كما يفعل األزارقة، واإلباضّية التي آثرت اال

ومهما يكن من : " يقول تعليقا على هذه المرحلة  (24)حسين عبيد غانم غّباش. وهذا د
أمر فإّن الحركة اكتسبت خالل هذه المرحلة الّطويلة من الّنضال العقا ّد  والّسياسي، الّسّر  

  العقا دّية والفكرّية والّتنظيمّية لحركة ووصلت إلى صياغة األس. والعلّني، كثيرا من الّنضل والخبرة
مستقّلة عن كّل الجماعات والّتّيارات األخرى، من شيعة وسّنة، وهكذا ظهرت اإلباضّية كمذهب قا م 

ن لم يكن قبلهما   .(21)"بذاته، في الوقت نفسه الذ  تشّكل فيه المذهبان الر يسيان وا 
منه خاّصة تبلور في هذه المرحلة األولى واضح إذا أّن الفكر اإلباضي عاّمة والّسياسي 

من نشأتهم م  عبد اهلل ابن وهب الّراسبي وعروة بن أدّية وأبي بالل مردا  وعبد اهلل ابن إباض 
الذ  كان يكتم أمره وعلى الّرغم من صغر سّنه  (22)(93/311)وينضاف إلى هؤال  جابر بن زيد 

مامها األ  .ّولصار األب الّروحي للحركة اإلباضّية وا 

                                                           
 .كاتب من اإلمارات العربية المتحدة معاصر: حسين عبيد غباش . د (24)
تقاليفففففد اإلمامفففففة والتّفففففاريخ الّسياسفففففي الحفففففديث . الّديمقراطيفففففة اإلسفففففالمّية. عمفففففان: اش غّبففففف (21)

والبحففففففففث أطروحففففففففة دكتففففففففوراه دولففففففففة . 53 . 1933دار الجديففففففففد. ط( 1544-1934)
بالفرنسّية نوقشت في جامعة نانتير باري  العاشرة بإشراف األسفتاذ مفوري  روبفان أسفتاذ 

 .أنطوان حمصي. مها للعربّية دالعلوم الّسياسّية بنف  الجامعة وترج
في غير محلّفه إذ هفو متأّكفد أن التّّيفار " إن لم يكن قبلهما " غباش . احتراز د:  مالحظة

 .الذ  يؤّرخ له أسبق من التّّيارات األخرى نشأة
هففففو أبففففو الشففففعثا  جففففابر بففففن زيففففد األزد  الجففففوفي ( : 311-93/314) جــــابر بــــي زيــــا (22)

سفبة إلفى ناحيفة مفن عمفان، وأصفله مفن ففرق وهفي بلفدة مفن البصر  العمفاني، والجفوفي ن
ولفد لسفنتين بقيتفا . وكان من اليحمد من ولد عمرو بن اليحمفد. أعمال نزوى بالقرب منها

رحفل ففي طلفب العلفم، وصفاحب . 742-21/741من خالفة عمر بن الخطاب أ  سفنة 
غفيففر مففن عبففد اهلل بففن عّبففا ، وكففان أشففهر مففن صففحبه وقففرأ عليففه، كمففا أخففذ عففن جمفف  

" أدركت سبعين رجال من أهل بدر فحويت ما بين أظهرهم إاّل البحر: " يقول . الّصحابة
وهففو أصففل المففذهب . لقففد اسففتقّر فففي البصففرة ونسففب إليهففا. يعنففي ابففن عّبففا  لغففزارة علمففه

 .ترو  المصادر أّنه وقر بعير( مفقود)اإلباضي، وهو أّول من جم  الحديث في ديوان 
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وموقف هؤال  جميعا من اإلمامة هو موقف المحّكمة األّول، ونحن نعلم أّن عروة أّول من 
وسيفه أّول ما سّل من سيوف أباة الّتحكيم، ذلن أّنه أدرن أّن الّتحكيم خدعة ". ال حكم إاّل هلل:" قال 

ن كان اإلمام علي رّد عليه بقوله  ى ذلن إمام اإلباضّية وقد رّد عل" كلمة حّق أريد بها باطل " وا 
إذا كان علي يعرف أن شعارهم يعّبر عن الحّق، فمن الذ  أنبأه أّن الباطل كان :  " الثّاني قا ال
 .(23)"قصدهم 

وموقف هؤال  تجّلى بصورة عملّية، ذلن أّنهم بايعوا عبد اهلل بن وهب الّراسبي إماما لهم 
ّنما انتخبو  ه لتقواه وصالحه ذان أّنه أدرن الّنبي صّلى اهلل ولم يكن ال قرشيا وال من آل البيت، وا 

 .(24)(55/734)عليه وسّلم، وشارن في فتوح العراق بقيادة سعد بن أبي وّقا  
من هذا الموقف العمّلي ستنبثق نظرّية المحّكمة التي تقول باالنتخاب الحّر لإلمام مهما 

وّفر فيه شروط اإلمامة وأساسها بشرط أن تت" حتى ولو كان عبدا حبشيا " تكن طبقته وقبيلته 
 .(25)الّدرجة العالية في الّتقوى، وبالّتالي ترفض القول بالّتعيين، والقول باحتكارها وراثّية في قريش

وقد حافظ اإلباضّية في نظرية اإلمامة على هذا الموقف القا م على رفض الّتعيين والوراثة 
كما أّنه لم . بالّتعيين بل باستشارة أهل الحّل والعقد مستندين في ذلن إلى أّن خالفة الّشيخين لم تتمّ 

ّنما لصالحهما، فال وراثة في قريش حين ذ  .تعقد لهما الخالفة ألّنهما من قريش وا 
كما أّنه يجب أن ننّبه إلى أّن اإلباضّية باختيارهم القعود رفضوا ما عرفه األزارقة من 

ي  الفرق اإلسالمّية، فهم يتزاوجون معهم ويتوارثون، ودعوا إلى الّتسامح الكامل م  جم (27)استعراض

                                                                                                                                                               
م نفا  كثيفر مفن بيففنهم اإلمفام الثّفاني لإلباضفّية، وهفو أبفو عبيفدة مسففلم وقفد أخفذ عنفه العلف

ابن أبفي كريمفة الّتميمفي وعنفه أخفذ الّربيف  كتفاب الجفام  الّصفحيح، وهفو عمفدة اإلباضفّية 
 .54: البعد . هف1349القاهرة بالمطبعة الّسلفية . ط. في الحديث

 .13األطروحة   : الّنامي  (23)
 .3ق انظر ما سبق تعلي (24)
العامل .  2444تون  . دار الّجويني للّنشر .عوامل نشأة الفرق اإلسالمّية: انظر بحثنا  (25)

 .  133  . وانظر ما يلي فيما يخّ  القرشّية. 45الّسياسي  
في أّنهم  -إن صّح  –ينسبه المؤّرخون وكتّاب الفرق إلى األزارقة، ويتمّثل :  اال تعراض (27)

 .نهم فيستأصلونهم قتال على اعتبار أّنهم مشركون يحّل دمهميعترضون الّنا  في مد
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وهكذا ظّل مبدؤهم حيثما استقام لهم . (23)بالهجرة -كما يروى  -ويرفضون ما عرف عند األزارقة   
 .الحكم في المشرق أو المغرب

ثّم إلى جانب تبّني الّشورى واالنتخاب الحّر في اإلمامة والّتسامح م  جمي  المسلمين ّمر 
اضّية بظروف متعّددة ومتقّلبة دفعتهم إلى إقرار تنظيمات داخلية تبلورت شي ا فشي ا خالل الّرب  اإلب

م  اإلمام جابر أّوال وم  اإلمام أبي  8/األخير من القرن األّول والّنصف األّول من القرن الثّاني
 .خاّصة (28)عبيدة

 المحـور الثّـانـي
 أبو عبيدة ومسلكه في التّنظيم

 لإلباضيّة  الّسياسي

 
 طبو عبياة وم لك  نب الّتنظيم الّ يا ب لإلباضّية

ويمكن القول إّن الحركة اإلباضّية بقيادة أبي عبيدة مسلم كانت حركة دينية : " يقول الّنامي 
ّن نشاطاتها في البصرة كانت ثقافّية بالّدرجة األولى وكان نهل أبي عبيدة أن يثّقف . فكرّية، وا 

                                                           
في االنتسفاب إلفيهم وتبّنفي مبفاد هم  -إن صّح  –مصطلح منسوب إلى األزارقة يتمّثل :  الهجرة (23)

علفى أن . والّتحّرن معهفم، فيكفون للمهفاجر مفا ل زارقفة مفن حقفوق وعليفه مفن واجبفات مفا علفيهم
 .بعد الفتح بقّية الفرق تعتبر أاّل هجرة

أخفذ العلفم عفن جفابر بفن زيفد . تميمفي بفالوال (. 145/372) طبو عبياة م لم ابي طبب كريمة (28)
ففحار العبففد  ( 2/8)وجعفففر الّسففمان ( 93/311) ليففه انتهففت ر اسففة اإلباضففّية (2/8)وصف ، وا 

وبإشففارته أّسفف  اإلباضففّية فففي كففّل مففن الففيمن وعفمففان وطففرابل  الغففرب دوال . بعففد مففوت جففابر
سففتقلة، وتخففّرج علففى بديففة رجففال مففن مختلففف الففبالد اإلسففالمية آنففذان عرفففوا بحملففة العلففم، م

: الففّدرجيني .ر. وعففن طففريقهم انتشففر المففذهب اإلباضففي وفقهففه فففي مختلففف الففبالد اإلسففالمّية
مبفففففارن .ر. 38تعليفففففق 144البعفففففد: الّجعبيفففففر  .ر. 83سفففففير: ، الّشفففففماخي 2/237الطبقفففففات 
-145/775-45. )أبفففو عبيفففدة مسفففلم ابفففن أبفففي كريمفففة وفقهفففه اإلمفففام(. معاصفففر)الّراشفففد  

. مطبعففة الوفففا . دكتففوراه مرحلففة ثالثففة نوقشففت بكليففة الشففريعة وأصففول الففّدين بتففون (. 372
 (.صفحة 798. )1413/1993. 1ط. المنصورة
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م العقيدة اإلباضّية، وأن يكون له العدد األكبر الممكن من مختلف أقاليم البلدان األعضا  وأن يعّلمه
 .(29)"اإلسالمّية، لكي ينشم إمامة عالمّية شاملة كّل العالم اإلسالمي 

ّنما انضّم إليه شيوخ اإلباضّية كحاجب الطا ي  (34)ولم يكن أبو عبيدة يتحّرن بمفرده، وا 
، وكانوا يستخدمون (31)ّسرّية الكاملة على طريقة عروة بن أدّيةوغيره وقد استمروا في مسلن ال

المالجم الّسرّية الجتماعات أعضا  الحركة حيث يذكرون اهلل ويناقشون أمور الّدعوة، وسرداب أبي 
 .(32)عبيدة مشهور في سّير اإلباضّية

عد الّتقّصي وهنالن استقام نظام الحلقة أو ما عرف بمجال  الّشيوخ وقد استطا  الّنامي ب
 .أن يثبت أّنها ثالثة أنوا  من المجال 

-I تنظـيــم المجالــس 
 : مجالـس الّشيـوخ، طو قـااة الحركـة( 1

ثّم إّن اجتماعات هذه . وفي هذه المجال  كان الّشيوخ يبحثون مخّططات التّنظيم
ّسن بحضور هذه المجال  كانت تحدث أثنا  الّليل عادة، ولم يكن يسمح ل عضا  الّصغار في ال

بلغنا ذات ليلة أّن : " قال أبو سفيان محبوب بن الّرحيل. االجتماعات ما لم يكونوا موثوقين كّل الثّقة
في منزل حاجب مجلسا للّذكر، وكان المشايخ ال يحضرون معهم بالليل الفتيان، قال المليح فقلت 

لنا، قال فسرنا حتى ج نا المنزل، انطلق بنا إلى منزل حاجب فلعّلهم يأذنون : لرجل من أهل عمان 
يا : فأذن لنا، فوجدنا عنده المختار بن عوف ورجلين أو ثالثة من المشايخ، قال، فقال لي حاجب 
مليح اذهب أنت وهذا العماني إلى بلل بن عقبة فأخبراه بمكاننا وقوال له يأتينا، قال فسرنا إليه 

رّبما قام أحدهم قا ما يتكّلم : أخذنا في المذاكرة، قال  قال المليح، فصّلينا العتمة ثمّ . فأعلمناه فجا 

                                                           
 .144األطروحة  : الّنامي  (29)
أبفي مفودود : ّير ذكرهفا لفف من شيوخ اإلباضّية زمن أبي عبيدة ينقفل الّنفامي عفن كتفب الّسف (34)

 .وحّيان األعرج. وأبي نوح صالح الدهان. حاجب الطا ي وضمام بن السا ب
. الّظاهر أن فكرة المجال  الّسرّية نشفأت منفذ أيفام زيفاد بفن أبفي سففيان" و: يقول الّنامي  (31)

امي الّنف" . كان يتعّبفد فيفه ( نفق سر " )سرب"إذ يروى أن عروة بن أدّية قبض عليه في 
 .8تعليق  9وعن عروة بن أدّية انظر ما سبق  . 149األطروحة  : 

 .149األطروحة  : الّنامي . ر (32)
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فما رأيت أحدا بعد تلن : ما شا  اهلل ثّم يجل ، فيقوم اآلخر كذلن حتى أضا  الّصبح، قال المليح 
وكان شعيب بن عمرو من أفضل الفتيان : قال . الليلة، وال رأيت قبلها متكّلما قا ما في مجل 

يا : رّدوه، قالوا له : جب، قال فجا ه تلن الليلة فأخذ به حاجب فقال يوم ذ، وكانت أخته تحت حا
وكان : رّدوه، فرّدوه، قال : أبا مودود سبحان اهلل جا  من مكان بعيد في هذه الّساعة وترّده ؟ فقال 

 .(33)"بين منزله ومنزل حاجب نحو ثالثة أميال 
 :مجــالـس العـاّمــة ( 2

يأتون إليها لسما  خطابات الّشيوخ حول  هو مجالس العاّمة والّنوع الثّانب مي المجالس
ولي  لهذه المجال  أّ  برنامل خاّ ، إذ يتوّقف ذلن على . الموضوعات الّدينّية بوجه عام

ذا ما شوهد شخ  وعلى وجهه أثر .      " األشخا  المسؤولين عنها، وعلى قدرتهم وميولهم وا 
مجال  أبي سفيان قنبر، إذ إّن مجالسه كانت ذكرا هلل، وتالوة الخشو ، فذلن يعني أّنه قريب العهد ب

وفي بعض األحيان يطلب منّظم المجال  من . (34)"القرآن، وتخويفا للّنا  من الّنار وعقاب اهلل
، وفي هذه الفترة عقدت (35)المتكّلمين أن يؤّكدوا على موضو  معّين للفت انتباه أعضا  معّينين إليه

لبصرة، ويذكر المؤرخون اإلباضيون مجال  أبي الحّر علي بن الحصين التي مجال  كثيرة في ا
. (33)، ومجال  أبي سفيان قنبر، ومجال  عبد الملن الّطويل(37)كانت تعقد أيام االثنين والخمي 

. (38)وفي هذه المجال  كانت للّنسا  غرف خاّصة، كان يؤذن لهن بحضور هذا الّنو  من المجال 
 .(39)ّنسا  كّن يقّدمن منازلهن لعقد مثل هذه المجال ثّم إّن بعض ال
 :مجـالـس الّ ـلبـة العـاايـّيــي ( 3

الذين كانوا يريدون  والّنوع الثّالث مي المجالس هو تلك التب كانت تعرا للّ لبة العااّييي
أبي كريمة ألف ويقال إّن أبا عبيدة مسلم بن . دراسة العقيدة اإلباضّية،  أو التدّرب على بّث الّدعوة

                                                           
 .91-94: الّسير : الّشماخي  (33)
 .93: م .ن (34)
 .93: م .ن (35)
 .93: م .ن (37)
 .143-141: م .ن (33)
 .143-141: م .ن (38)
 .149-148: م .ن (39)



 13 

تعليم طاّلبه في سرب سّرّ ، وكان يقف حار  على المدخل لتحذيرهم إذا شاهد غريبا يأتي، 
بتحرين سلسلة حديدّية كي يتوّقف أبو عبيدة عن خطبته ويواصل عملّية صن  القّفاف، وهي العملّية 

فقط ألعضا  الحركة ويؤذن  (44)التي كان يتسّتر بها، ومنها نال لقب القّفاف، أ  صان  الّسالل
وخالل زمن . (41)باالنضمام إلى هذه المجال ، إاّل أّنهم كانوا يطردون منها إذا ما أبدوا أّ  انحراف

جابر وأبي عبيدة كان األفراد شديد  الحذر في نشاطاتهم، وفي بعض المناسبات كانوا يحضرون 
وعّمال بحيث ال ينتبه إليهم أحد  هذه االجتماعات مرتدين مالب  نسا ّية،      أو متخّفين كتّجار

وفي عهد زياد وابنه، كانت المساكن التي تستخدم للمجال  تقتحم في مناسبات . (42)من الخصوم
على أّن نشاطات اإلباضّيين كانت برغم هذه المصاعب كّلها، تجر  . عديدة وكان األفراد يعتقلون

 . (44()43)في هذه المجال  بالّدرجة األولى
الّتصّور الّسياسي اإلباضي بمرونته  -وهي مرحلة البنا -ه تبلور في هذه الرحلة وال شّن أنّ 
إذ تبّين لهم أّن اإلمامة يستحيل أن تكون دا ما متكاملة عبر الّزمان وعبر  بالم الكالتي عّبروا عنها 

 .المكان وخاّصة عندما ينتشر الّظلم وتعّم الفتن
-II م ـالـك الـّايــي 

                                                           
 .124: م .ن (44)
نظر موقف أبي عبيدة مفن شفعيب بفن المعفروف وأبفي حمفزة الكفوفي اللّفذين قفاال بالقفدر علفى ا (41)

. 241. 2/234الطبقففففففات : الففففففّدرجيني . فوضففففففعا فففففففي البففففففرا ة. غيففففففر الّتصففففففّور اإلباضففففففي
 .124-851119الّسّير: الّشماخي .ر

 .148: الّسّير : الّشماخي  (42)
 .148: م .ن (43)
 .124األطروحة  : الّنامي  (44)
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كأبي بكر وعمر،  نالّظهور. الّظهور، والّاناع، والّشراء والكتماي: " بعة وهذه الم الك طر 
كأبي الشعثا   والكتمايكأبي بالل مردا  بن حدير،  والّشراءكعبد اهلل بن وهب الّراسبي،  والّاناع

 .(45)"جابر بن زيد وأبي عبيدة مسلم بن أبي كريمة رضي اهلل عنهم 

                                                           
. مقّدمفففففة الّتوحيفففففد( 1324-324/1243-745حفففففوالي )أبفففففو حفففففف  عمفففففر بفففففن جميففففف   (45)

وأبفي ( 928/1521)وشروحها للعاّلمة بدر الّدين أبي العبا  أحمفد بفن سفعيد الّشفماخي 
صففففّححها وعلّففففق عليهففففا أبففففو إسففففحاق (. 973/1559)سففففليمان داود بففففن إبففففراهيم الّتالتففففي 

. 1989سفلطان عمفان . مسفقط. عفن الّطبعفة األصفلّية مصفّورة. إبراهيم اطفّيش الجزا فر 
 79-34 . 

ونورد شرح الّشماخي لهذا المتن لما اشتمل عليه من توضيح لهذه األس  الّسياسّية عنفد 
 : اإلباضّية 

وهو األصل والمأمور به، وعليه تفوّفي صفّلى اهلل عليفه وسفّلم، ألّن الحفدود ال تفتّم :  الّظهور( 1
سففففارق أو محففففارب     أو رجليهمففففا، وجلففففد البكففففر ورجففففم المحصففففن إاّل معففففه مففففن قطفففف  يففففد 

للّزانيين، والجلد أيضا في الخمر وما أشبهها، وكذا سفا ر األحكفام مفن أخفذ الّصفدقة، وقتفال 
المشفففرن أو البفففاغي أو المحفففارب، وأخفففذ الجزيفففة مفففن أهفففل الكتفففاب، وأخفففذ أمفففوال المشفففركين 

لن من األحكفام كمفا فعفل بعفد الّرسفول صفّلى غنيمة وقسمة، ذلن كما أمر اهلل تعالى، وغير ذ
اهلل عليففه وسفففّلم أبفففو بكففر وعمفففر وعبفففد اهلل بففن يحيفففى الكنفففد  والجلنففد  بفففن مسفففعود، واإلمفففام 
الوارث بن كعب، الذ  غرق في سيل، وغّسان بفن عبفد اهلل، وعبفد اهلل بفن حميفد، والمهّنفا بفن 

وكفذا غيفرهم مفن األ ّمفة كالملفن  جيفر، والّصلت بن مالن، واختلف في إمامة عّزان بن تمفيم،
واإلمففففام عبففففد  -بففففتح المففففيم  -بفففن شففففاذان وابنففففه، وأ ّمففففة المغفففرب كففففأبي الخطّففففاب الم عففففافر  

ّنما خّصصوا في العقا د بأبي بكر وعمر،. الرحمان بن رستم ومن بعده ذّريته  = وا 
وال يعتبفر خالففه  المسلمين كاّفة، وال طاعن عليهما سفوى مفن ال يعفدّ ألنهما خليفتان على بالد  =

مفففن الرّافضفففة، ومفففن عفففدل بعفففدهما فهفففو ناصفففر لطريقهمفففا، وعمفففر بفففن عبفففد العزيفففز قفففد أعطفففى 
وّضففح المحقّففق قضففّية الّتوقّففف هففذه )الخالفففة حّقهففا عففدال وزهففدا، ولكففن مّمففن توقّففف فتوقّففف فيففه 

مهففم اهلل والحقيقففة أّن عمففر فففي الواليففة كمففا يففدّل عليففه قففول أبففي عبيففدة رح: " وأنهففى ذلففن بقولففه 
 (.32  " جميعا 

مففن الفففروض الواجبففة إذا عففدم الّظهففور، وهففو اجتمففا  الّنففا  علففى إمففام يقّدمونففه :  الــّاناع( 2
عنفففد مقفففاتلتهم العفففّدو الفففذ  دهمهفففم، ففففإذا زال القتفففال زالفففت إمامتفففه، وتجفففب عليفففه جميففف  
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 .لت م  الّزمن إلى قواعد ثابتة في الّدستور اإلباضيوفعال لم تفتأ هذه المسالن أن تحوّ 
وبهذا نتبّين مدى مرونة هذا الّدستور، ذان أّنه يعطي لكّل ظرف ما يناسبه، فإن أن  
اإلباضّية من أنفسهم قدرة حقيقّية وكانوا نصف عدد مخالفيهم أعلنوا إمامة الّظهور، وقالوا إّن 

ك ، ذلن أّن مرحلة الّظهور هذه إن أحّ  قّوادها بشي  من وال يكون الع الكتماييأخذ من  الّظهور
الّضعف في إمكانهم أن يؤّجلوا تطبيق بعض األحكام حتى ال يعّرضوا المؤّسسة األّم إلى الخطر 

                                                                                                                                                               
اسففبي األحكففام التففي تقفف  حففال كونففه إمامففا، وتجففب علففيهم طاعتففه، كعبففد اهلل بففن وهففب الرّ 

إمام أهل الّتحكيم الفرقة المحّقة بايعوه إذ غشيهم العّدو فاستشهد بالّنهروان ومن معه من 
واألقفففرب عنفففد  أّن أبفففا حفففاتم مفففن . المسفففلمين إاّل يسفففيرا، وكفففأبي حفففاتم ومفففن كفففان مثلهمفففا

منففذ بويفف  مففا اسففتكان للّشففيطان وال طلففب الّراحففة للبقففا  بففل  -رحمففه اهلل  -األّولففين، ألنففه 
 .سيفه وأقام دين اهلل طاقته، فقاتل جنود الّظلم ميمنة وميسرةجّرد 

مصففدر مقصففور ممففدود مففن األضففداد اسففتعير لمففا ينففال مففن الثّففواب علففى بففذلهم :  الّشــراء( 3
 [2ومففن الّنفففا  مففن يشففرى نفسفففه ابتغففا  مرضفففاة اهلل  . أنفسففهم وأمففوالهم ففففي سففبيل اهلل

مففن المففؤمنين أنفسففهم وأمففوالهم بففأّن لهففم الجّنففة إّن اهلل اشففترى  . ، أ  يبيعهففا[243البقففرة 
، وسّموا شراة ألّنهم بفاعوا أنفسفهم مفن اهلل بالجّنفة، [111التوبة  9] يقاتلون في سبيل اهلل

حكمفففوا علفففى  -رحمهفففم اهلل-ويجفففب علفففى البفففا   تسفففليم الّشفففي  المبيففف  للمشفففتر ، ولفففذلن 
مد الكفر والجفور حتفى ينقصفوا عفن الّشراة بعدم المقام حتى يموتوا أو يظهر دين اهلل ويخ

 . =ثالثة رجال
مففام الّظهففور تجففب عليففه األحكففام إلففى أن ينففتق  عففدد عففن  = األربعففين، وهففو حففد [ أتباعففه]وا 

الّشرا  للخروج ال ما دونه، وأكثر أصحابنا ماش على هذه الطريقة، كأبي بالل مردا  بفن 
هلل، وهما من أعبفد الّنفا  وأزهفدهما  ال حكم إالّ : حدير وأّمه أدّية وأخوه عروة أّول من قال 

قريفب )وأخوفهما من خالقهما، وأخبارهمفا مشفهورة، وكفذا قريفب وزّحفاف وغيرهمفا مفن الّشفراة 
وزحففاف الطّففاني همففا مففن أشففهر التّففابعين علمففا وتقففوى وورعففا وجهففادا فففي . بففن مففرة األزد 

 (.33لمحقق  سبيل اهلل وهما من أصحاب أبي بالل واإلمام أبي الشعثا ، تعليق ا
... كجابر بن زيد من األزد ، وأصفله مفن عمفان... مصدر كتم يكتم كتما وكتمانا،:  الكتماي( 4

كفان مفن أعلفم (. 93الصفحيح )بالبصفرة  97ولد لسفنتين بقيتفا مفن خالففة عمفر، وتفوّفي سفنة 
( اكتفففففى الّشففففماخي بضففففرب المثففففال عففففوض أن يوّضففففح... )الّنففففا  ولففففه أخبففففار،وأبي عبّيففففدة

 79-34. 
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ّنما يتدّرج باإلعداد له كما فعل مشا خ اإلباضّية  الكتمايوهي اإلمامة، أّما  فال يأخذ من الّظهور وا 
 .ا من البصرة رغم اعتزال أبي عبيدة الّسياسة ورجال الّسياسة في زمانهم  أبي عبيدة انطالق

فيلجأ إليه في حاالت استثنا ية تعبيرا عن الّسخط على الّنظام الحاكم دون التّعّرض  الّشراءأّما 
ّما الموت  .ألحد بالقتال إاّل إن بد وا به كما حصل ألبي بالل فحين ذ ال رجو  فإّما الّنصر وا 

فذان تفرضه مواقف األطراف األخرى المعايشة لإلباضّية، فإن شّنت هجوما  ناعالاّ بقي 
ن سلبا  وجب تعيين إمام دفا  لصّد الهجوم تنتهي إمامته بانتها  المعارن، إن إيجابا فإلى الّظهور وا 

 .فإلى الكتمان
وفعال استطا  اإلباضّية زمن أبي عبيدة أن يدركوا درجة عالية من الّنضل على جمي  

المستويات العقدّية والفقهّية والعلمّية عاّمة، ويهمنا هنا خاّصة المستوى الّسياسي إذ انطلقت من هذه 
الحركة ثالث إمامات في اليمن وعفمان وشمال إفريقيا، رغب اإلباضّية من ورا ها أن يتحّولوا إلى 

ّنما هي رغبة في إحيا  اإلمامة األ ولى إمامة أبي بكر وعمر إمرة المؤمنين ولم يكن هّمهم الملن، وا 
فهل سمحت لهم أحوال العالم اإلسالمي آنذان في الّثلث الثّاني من القرن الثّاني أن يحققوا هذا 

 المبتغى؟
 

 المحور الثـّالث
 إمامة طالب الحّق باليمن والّسعي

 إلى إمـرة المؤمنيـن جميعا
 تمـهيــد

، فذان مبسوط في (47)عبد اهلل بن يحيى ال نريد هنا أن نطيل في سرد األحداث المتعّلقة بثورة
ّنما نريد أن نقف عند بعض الّنصا ح والمواقف والخطب التي تثبت الّتوافق التّام  المصادر والمراج ، وا 

 :بين الّنظر  والعملي في سياسة اإلباضّية 

                                                           
طبو يحيى عبا اب بـي يحيـى بـي عمـر بـي ا  ـوا الكنـاي الجنـاي الحضـرمب الملرـ   (47)

ففالتحق . نشأ في اليمن حيث وصلت الّدعوة اإلباضفّية سفّرا( : 134/348) ب ال  الح ّ 
رج  إلى . بحلقة أبي عبيدة بالبصرة حيث كان يق  التّفكير في الّثورة على الّدولة األموية

صفلي حيفث ولفي القضفا  إلبفراهيم بفن جبلفة عامفل األمفويين هنفان حضفرموت موطنفه األ
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إلى االلتزام الّتام بم لك الّ لف نصيحة اإلمام أبي عبيدة لعبد اهلل بن يحيى تدعو ( 1
إلى عبد اهلل بن يحيى إذا خرجتم فال تغلوا وال تعتدوا، واقتدوا بأسالفكم : "  نب الّ لم والحر 

 .(43)"الّصالحين واستّنوا بسننهم، فقد علمتم أّنما أخرجهم على الّسلطان ألعمالهم 
براهيم بن جبلة بن : قال ( " 2 ودخل عبد اهلل بن يحيى صنعا ، فأخذ الّضّحان بن زمل وا 

براهيم فأرسلهما وقال لهما  مخرمة فحبسهما، وجم  الخزا ن واألموال فأحرزهما، ثّم أرسل إلى الّضّحان وا 
 عليكما مكروه، نأقيما إي شئتما طو اشخصا، نخرجا حب تكما خونا عليكما مي العاّمة، وليس: " 
"(48). 

حّق ثّم لنحّلل وبعد هاتين المالحظتين فلنقف عند اإلجرا ات العلمّية التي اتخذها طالب ال
 .خطب أبي حمزة في الحجاز

-I اإلجـراءات العـملـّيــة 

                                                                                                                                                               
وحفال وصفوله مف  أبفي حمفزة الّشفار  بويف  طالفب . في انتظار وصول المفدد مفن البصفرة

ففففالتحق . الحفففّق إمامفففا للّظهفففور فخّيفففر العامفففل األمفففو  بفففين االنضفففمام إلفففيهم أو الخفففروج
طا  طالفب الحفّق بعفد ذلفن أن ثفّم اسفت. بصنعا  التي كفان عليهفا القاسفم بفن عمفر الثقففي

ثفّم يّمفم نحفو الحجفاز . يعلن اإلمامة بصفنعا  بعفد انتصفاره علفى واليهفا مفن قبفل األمفويين
هنالفن وّجفه إليفه مفروان بفن محمفد آخفر خلففا  بنفي . فضّم إليه مكة والمدينفة بعفد حفروب

جاز ثفّم أمية جيشا بقيادة عبد الملن بن محمد الّسعد  استطا  أن يهزم أبا حمزة في الح
وبففذلن انتهففت إمامففة الّظهففور فففي الففيمن لكففّن الكيففان  134/348طالففب الحففّق فففي الففيمن 

: مهفففد  طالفففب هاشفففم . 98الّسفففير: الّشفففماخي . ر. 3/13اإلباضفففي اسفففتّمر بهفففا إلفففى ق
. 7  . 293-235اإلمفام أبفو عبيفدة : مبارن الراشفد  . 174-98الحركة اإلباضّيفة  

 = .                   4/144: األعالم:الّزركلي.  1984
.Radhi Daghfous: Le Yaman islàmique des origines jusqu’à l’avènement des 

dynasties autonomes. (1e 3e/VII-IX)I.M.P. STAG. Tunix. Publications de la 
Faculté des Sciences Humaines et Sociales Serie4: Histoire. Volume: XXVI. 
Unirersitè de Tunis1995 TI509p. T II513-1079. p610-669. 

الحركفة اإلباضفّية : أ، نقال عن مهفد  طالفب هاشفم  32مصباح الّظالم ورقة : الرقيشي  (43)
 .23/112: األغاني . 144

 .23/114: األغاني  (48)
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لقد اّتخذ اإلمام عبد اهلل بن يحيى بعد ذلن أربعة إجرا ات عمّلية تثبت رسوخ الفكر 
 :الّسياسي الّسليم عند أهل الّدعوة 

م علي إن الّنصر ال يعني االنتقام من المهزومين بل إّنه مسلن اإلما:  إجراء ع كريّ  -1
 .في معركة الجمل فال إجهاز على مدبر وال سلب للقتلى

تمكين العامل على حضرموت والوالي على صنعا  من حّريتهما :  إجراء  يا بّ  -2
 .بدون قيد أو شرط م  االعتذار على ما أصابهما من سجن على أّنه سجن وقا ي ولي  انتقاما

خيران وهما من اإلباضّية قد أتيا إّن عبد اهلل بن مسعود وابن : "  إجراء مالب -3
على فقرا  صنعا  بالّسوّية، ولم ( اإلمام)باألموال التي أحرزها طالب الحّق إلى المسجد فقّسمها 

 ". يسمح لإلباضّية أن يأخذوا منها شي ا 
هذا هو حكم المال المغتصب في الفقه اإلسالمي، إّنه مال جهل أصحابه، مرجعه إلى 

 .الفقرا 
 :تخيير الّنا  بين ثالث اختيارات: جتماعبإجراء ا -4
على أن يجاهد معنا بنفسه فيكون له من األجر : " إّما اعتناق مسلن أهل االستقامة  -أ

 ".ما ألفضلنا ومن قسم الفي  ما لبعضنا 
القول بقول اإلباضّية دون الجهاد، م  الّدعوة إلى اإلباضّية بالقلب والّلسان، ولم تحّدد  -ب

 .عّينةلهم حقوق م
 .(49)مالزمة الحياد لمن يعارض مبادئ اإلباضّية، وفي هذه الحالة لن يصاب بسو  -ج

-II نـب الحـجـاز (54)تحليل خ   طبب حمـزة 

                                                           
أ نقفال  34مصفباح الظّفالم : الرقيشفي . 99سفّير: الّشفماخي : وفي شفأن هفذه اإلجفرا ات  (49)

 .115عن مهد  طالب هاشم 
ـــاري (54) ـــزة الّش ـــو حم المختفففار بفففن عفففوف بفففن سفففليمان بفففن مالفففن األزد  ( : 134/348) طب

أرسفله أبفو عبيفدة مسفلم . إباضفي. ثا ر من الخطبا  القادة، ولد بعمان. السليمي البصر 
وتوجفه أبفو حمفزة (. طالفب الحفقّ )بن أبي كريمة وبلل بفن عقبفة نجفدة لعبفد اهلل بفن يحيفى 

، ومفّر بالمدينففة (الففيمن)الفيمن يريففد الّشفام لقتففال مفروان بففن محمفد وتبعفه جميفف  أهلهفا  مفن
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 :تـمـهـيـــا 
إّن المتأمل في ما أوردته كتب التّاريخ والّطبقات واألدب من خطب أبي حمزة يتبّين أّنها 

في هذا البحث إاّل أن نحلّل هذه الخطب لنبّين بعدها تتداخل في بعضها البعض وال يهّمنا 
الحضار  على أّنها مجموعة من الوثا ق التّاريخّية المتكاملة تعّبر عن عديد من مواقف الّشراة في 

 .العقيدة والّسياسة وما إلى ذلن
م  العلم أّن هذه الخطب كانت في فترة واحدة ألّن إقامة أبي حمزة في الحجاز كانت 

كما نالحظ أّن هذا العدد الذ  وصل أقّل بكثير مّما ألقي من . 134/443الثة أشهر سنة زها  ث
خطب، ذلن أّن خطب الجمعة التي لم يكن أبو حمزة ليغفل عنها ال تقّل عن اثنتي عشرة خطبة، 
عدا المواعظ األخرى التي ألقيت في رحاب الحرمين الّشريفين طيلة هذه المّدة التي أحسن فيها أبو 

 .مزة الّسيرة في هذه الّربو  المقّدسةح
 طبـو حمـزة ومنـهـج الحـكــم * 

إّن هذه الخطب تنّم عن وعي سياسي واضح، ذلن أّن أبا حمزة تتّب  سيرة خلفا  بني أمّية 
واحدا واحدا متعّرضا لما تمّيز به حكم هؤال  من خصا   تثبت للعيان أّنهم استووا جميعا في 

ن تفاوتوا ف ي قدر هذا الّطغيان، كما أّن البعض منهم تجاوز اآلخرين في الّلهو والعبث، الجور، وا 
 .باستثنا  عمر ابن عبد العزيز
ن كان أبو حمزة  الذ  ستسو   البايلهذا الخّط الذ  اتبعه األمويون فإّنه يعرض  يرنضوا 

تّتضح معالم الفكر  به اإلمامة اإلباضّية البالد والعباد، ومن خالل عرض هذه المقابلة بين المنهجين
 .الّسياسي عند اإلباضّية في نواتها األولى

                                                                                                                                                               
فقاتلففه أهلهففا فففي قديففد، فقففاتلهم ودخلهففا عنففوة ثففّم تففاب  زحفففه نحففو الشففام، وقففد ألقففى خطبففا 

 .بمّكة وأخرى بالمدينة ما تزال كتب األدب تنّوه بقيمتهما البالغّية
بقيادة عبد الملن بن محمد بن عطّية الّسعد  وانتهت فوّجه مروان بن محمد إليهم جيشا 

وقفففد . 273-2/258: الّطبقفففات : الفففّدرجيني .ر. 134/348المعركفففة بمقتفففل أبفففي حمفففزة 
: الّزركلفففففففففي . ر. 141-98الّسفففففففففير : الّشفففففففففماخي . ر. 273-277أورد الخطبتفففففففففين  

 .8/31األعالم 
 .وال يستعملون الخارجييعرفه اإلباضّية بأبي حمزة الّشار  أو اإلباضي :  مالحظة
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 المنهــج المرنـوض( 1
 الّ يا ة العاّمة  -ط

واهلل ما " فيجيبون  -الخلفا   -يتوّجه أبو حمزة إلى أهل المدينة سا ال إياهم عن الوالة 
تعالوا إلى هؤال  : " لكم وقلنا ..." وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل اهلل... فيهم الذ  يعدل

 ...".الذين ظلمونا وظلموكم وجاروا في الحكم فحكموا بغير ما أنزل اهلل
فملكوا األمر وتسّلطوا فيه تسّلط ... أصابوا إمرة ضا عة: " كما يقول في موطن آخر 

زل اهلل بأّنهم الفرقة الحاكمة بغير ما أن" ويعرفون . ربوبّية، بطشهم بطش الجبابرة، يحكمون بالهوى
." 

ثّم مضوا على ذلن من أعمالهم واستخفافهم بكتاب اهلل : " كما يلّح على نبذهم لكتاب اهلل 
 ... ".تعالى، قد نبذوه ورا  ظهورهم

ولم يكتف الواحد منهم بالّظلم بل جعلوا الحكم وراثّيا ال يتجاوزهم إلى غيرهم من المسلمين كأّن 
ولعبوا بدين اهلل لعبا واّتخذوا عباد اهلل عبيدا ويوّرث ذلن : " روان األمر حكر على بني أمّية أو على بني م

 ... ".األكبر منهم األصغر
فأبو حمزة ال يرفض حكم بني أمية لهوى في نف ،  أو رغبة في ملن مماثل، أو أسوأ، 

ّنما يرفض هذا الحكم ألّنه  من مستحقّيه من المهاجرين واألنصار بالمكر والخديعة  حكم مغتص وا 
ثّم بالحديد والّنار في ما بعد، وكتب التّاريخ تذكر كيف أخذ معاوية  -إمرة ضا عة  -في البداية 

البيعة ليزيد من خيرة الّصحابة بسلطان الّسيف ولم يسلن فيه هؤال  مسلكا من مسالن الخلفا  
 .م لمييونب مجلس الّشورى طو ترك ا مر لل والية العها لغير الوارثالّراشدين المتمّثلة في 

لم ( خالفة)ويا ليت هذا الحكم المغتصب وّجه الوجهة الّشرعية، فأبو حمزة يلّح على أّنها 
تحمل من حقيقة الخالفة إاّل االسم ألّن الخالفة تستند إلى كتاب اهلل وسّنة رسوله، وبذلن تتمّيز عن 

ى االستخفاف بكتاب اهلل، ما بني أمّية تقوم عل( خالفة)بينما . الّسياسة الّطبيعية والّسياسة العقلية
دام أحد ممثليها ينتقم من المصحف نفسه ألّنه ذّكره بخيبة كّل جّبار عنيد، وتقوم على الّلعب بدين 

ومن لم يحكم بما أنزل اهلل،  : اهلل، وعلى الحكم بغير ما أنزل اهلل، وهم يعلمون أّن اهلل يقول 
  [5هم الفاسقون  [     45الما دة  5]المون هم الظّ  [ 44الما دة  5]فأوال ن هم الكافرون 

 [.43الما دة 
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وبما أّنهم نبذوا القرآن الكريم ورا  ظهورهم فإّنهم كانوا يحكمون بالهوى، ويبطشون بطش 
ن  الجبابرة، فال مقيا  إاّل مصلحة العرش وأصحاب العرش، وال بقا  إاّل لهؤال  مهما كان الّثمن، وا 

الف من الّنفو  البري ة، وصلب كّل مخالف، والّتالعب برأسه إن لزم األمر أّدى ذلن إلى تذبيح اآل
 .لتكون مخالفته ردعا لمن ال يريد أن يزدجر

، وهذه الوراثة ما أنزل اهلل بها من قيصري وراثبكما أّن أبا حمزة يرفض هذا الحكم ألّنه 
مامة مهما كان لونه، ومهما سلطان، ألّن أمر المسلمين يجب أن يتواّله من توّفرت فيه شروط اإل

، وقد ألّح أبو حمزة على هذا المعنى خاّصة في الّتروى ومعيار الّ يا ة الّشرعّية نبكان جنسه، 
 ".لم يبل  أشّده ... غالم ضعيف سفيه" حديثه عن يزيد بن عبد الملن 

 اف بكتا  ابمظاهر الّ غياي واال تخفثّم إّن أبا حمزة يثبت بالّداللة الملموسة أمام المإل 
رأينا األرض قد أظلمت، ومعالم الجور قد ظهرت، وكثر االّدعا  في الّدين، وعمل بالهوى، : "... 

 ... ".وعّطلت األحكام وقتل القا م بالقسط وعّنف القا ل بالحقّ 
وال ينبغي أن نغفل عن أّن هذا الم  من أنصار بني أمّية، ولو كانت له حّجة في الّرّد 

ة ما ترن الفرصة تنفلت منه، ولتناقلت األخبار مثل هذه الّردود، ولكن كما ذكر أبو على أبي حمز 
حمزة فإّن هؤال  أنفسهم يشتكون من قصر الخالفة، ولكن قهر األمويين على ظلمهم ألطف من 

 .حكم أبي حمزة الذ  يعتبرونه خارجيا مارقا، فمهما قال من حّق ال يمكن أن يقبل
م مالن التي تناقلتها كتب األدب وغفل عنها المؤّرخون لتبّين قّوة وتكفي هنا شهادة اإلما
 ".شكّكت الم تبصريي ورّات المرتابيي " حّجة أبي حمزة ألّن خطبته   

وال أراني هنا مضطرا بأن أطيل الحديث في ما جا  في المصادر مّما عرفته األّمة من 
ّما فال، وقد عرفنا عبد الملن بن مروان على خنق لجمي  أنوا  الحّرّيات، فإّما أن تكون أموّيا وا  

رجاحة عقله بالّنسبة إلى قرابته، كيف يدّو  بها صريحة أّن كّل من يتطاول ليقول للخليفة أخطأت 
قا طينعت وحاي  رؤوس" ال راد  له إاّل الّسيف، وصدق حّجاجة عندما يقول عن أهل العراق 

ورود عبقة يتهادونها في ما بينهم، بل يتسابقون لقطعها ، نعم إن الّرؤو  عند هؤال  الّنا  " ق انها
 (.الخليفة)وتبليغها إرضا  لحضرة 

بقي أن القاعدة لدى هؤال  تتمّثل في أّنهم يأخذون المسي  بالمحسن والمحسن بالمسي ، 
ذا ما ارتابوا في أحد فال هوادة   ". يرتلوي على الغض  ويأخذوي بالّظيّ : " وا 
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فال سالمة "  ويرصوي ذوي ا مانة، يؤّمنوي الخونة: " هم مقلوبة كما أن المقايي  عند
أّما عن حدود . في ّظل هذه الخالفة إاّل بالبراعة في الخيانة، واجتناب كّل ما يمّت بصلة ل مانة

اهلل فال تسأل، فهذه حكر على من ال قرابة له وال عالقة له بالقصر العالي، أّما إن كنت من 
وكذلن إذا كنت الخليفة فاصن  ما ش ت، "  ويعّ لوي الحاوا بالّشفاعات" تشا ،  المقربين فافعل ما

ن كان شرب الخمر وتعاطي الفحشا  جهارا  .وفي كّل عند الّشعرا  مفخرة وا 
ن عّطل هؤال  الحدود الّشرعّية فإّنهم أقاموا مقامها  الحدود  -إن صح الّتعبير  -وا 

، وكذا كان األمر " تضر  ا بشار وتحل  ا شعار" ليفة البشرية، أتعلمون أّن من أجل متعة الخ
من أجل بردتي موالنا أمير المؤمنين اليزيد بن عبد الملن، وكيف وهو ابن األكرمين، فأين أنت يا 

 ".اضرب ابن األكرمين : " عمر يا من تقّدم الّدرة للمظلوم وتقول 
ألن هؤال  نسخة من سادتهم في  والعّمال الوالة والرضاةولم يحتل أبو حمزة للحديث عن 

دمشق، ألن االختيار جز  من كيان المر ، وال يمكن ليزيد إاّل أن يختار من أمثال اليزيد والّطيور 
 . على أشكالها تق 

ثّم ليزيد أبو حمزة تدليال على صدق ما يقول ألهل المدينة خاّصة والمسلمين عاّمة حتى 
  الّزمن منذ ما يقارب القرن، فقد آن له أن يسم  يزيح عنهم حجاب الغفلة الذ  نسجته عواد

صوته، والّنا  في طغيانهم يعمهون، وقد ألفوا الّظالم وحسبوه نورا، وتعّودوا الّظلم وصاروا يعتقدون 
لكّنها كلمة الحّق يجب أن تقال، وليكن ما . أاّل حياة بدون قهر ألّن البشر مجبولون على الّشرّ 

امتازت به الخطبة من تقّ  آلثار جمي  الخلفا  الذين يرك  أمامهم الّنا  يكون، إّنها تتمّثل فيما 
 .ساجدين، ويقّبلون بين أيديهم ملّبين، ويدعون لهم في كل جمعة متضّرعين

وبين الحاضر العبق بالجور  -طردا   -لعنا   -إّنهم جمعوا بين الماضي القاتم 
" :    حابها محدودون لو كان للقرآن سلطان والفجور، وتكفي بعض العبارات للّداللة على أن أص

 ".مأبوي نب ب ن  ونرج  " " نا   نب ب ن  ونرج  " " يزيا الخمور". " وطحّل الفرن الحرام 
نيالها طّمة ما طضيعها " ، م ؤوليتها تحميل ا ّمةوصدق أبو حمزة عندما لم يغفل عن 

ال يقومون هلل بحّق، وال يفّرقون بين قوما طغاما جّهاال، … (األمويون)أصابوا ". "  وطضعفها
". " فحق لمن اتخذ غيره مربوبا أن يّتخذ عبدا ".  " الّضاللة والهدى، ويرون أّن بني أمية أرباب لهم

فلذلن لم يتحّرن أحد عندما ضربت األبشار وحلقت األشعار بل كّلما قام ". واّتخذوا عباد اهلل عبيدا 
 .له ودافعوا عن مستحّلي األموال، والفروج، وشّرابي الخمورقا م يجيب داعي الّرحمان تصّدوا 
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وال ينبغي أن يخلط القارئ فإن  -ويجد أبو حمزة أحسن مثال في عبودية أهل المدينة   
لبني مروان  -كان سّكان المدينة بقداستها وروحانياتها وما نزل فيها من وحي والوحي منهم برا  

أمرهم للّتعريف بما وصلت إليه الّرعية األموية من خنو   هؤال  الذين عّرف أبو حمزة بحقيقة
ن كان أهل المدينة على  -ألّن الحّق ينصر مهما كان مأتاه  -وانحراف، وبعد عن نصرة الحّق  وا 

 .هذه الحال رغم معايشتهم لروضة الّرسول عليه الّسالم صباح مسا  فحّدث عن البقّية وال حرج
من المهاجرين واألنصار، فبقدر ما ضرب صحابة  إّن هؤال  كانوا على عك  سلفهم

رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم أرو  مثال للبشرّية جمعا  عقيدة وقوال وعمال، كان خلفهم على أسوأ 
حال عقيدة وقوال وعمال، إذ غفلوا عن دين اهلل، وتركوا القرآن الكريم وسّنة الّرسول عليه الّسالم ورا  

تمام اإلعراض، فقست القلوب وكانت تبعا للهوى، فخّيم عليها الجهل  ظهورهم، وأعرضوا عنهما
فكانت كالحجارة أو أشّد قسوة، فعشق أصحابها الباطل وكرهوا الحّق، إلى حّد أّنهم صاروا يرون 
المنكر معروفا، والمعروف منكرا، وعندما دعاهم أبو حمزة إلى طاعة الّرحمان، دعوه إلى طاعة 

لى اّتب ا  حكم آل مروان، فاّتضح أّنهم صاروا للّظلمة أعوانا، وللّشيطان خاّلنا، وصّدق الّشيطان، وا 
 .عليهم إبلي  ظّنه

ّنما هي الحقيقة التي خبرها من زمان، وقد  ولم يكن أبو حمزة ليرسل القول جزافا، وا 
ّرسول طفحت عديد من كتب التّاريخ بما فيه الكفاية من شهادات لما ترّدى إليه الوض  في مدينة ال

عليه الّسالم خاّصة والحجاز كافة، وما ذلن إاّل بتدبير الّسادة من آل مروان، إلبعاد أحفاد الّصحابة 
 .عن الميدان، عسى أن يدوم لهم الّسلطان

ّنما نكتفي بقول أبي حمزة  يا طهل الماينة إي طّولكم : " وال نريد أن نمضي في التفصيل، وا 
ب الرلو  ّصم اآلذاي، اّتبعتم الهوى نأرااكم عي الهاى، عم..." "خير طّول وآخركم شّر آخر

وط هاكم، نال مواعظ الررآي تزجركم نتزاجروا، وال تعظكم نتعتبروا، وال توقظكم نت يترظوا، لبئس 
لو شّرت عنهم قبورهم نعرضت عليهم طعمالكم لعجبوا كيف ... الخلف طنتم مي قوم مضوا قبلكم

 ". صرف العذا  عنكم
، وهنا يلتفت أبو حمزة إلى والرّراء الفرهاءهذه الغفلة عند العاّمة بل نفذ إلى  ولم يقف أمر

هؤال  ويحّملهم مسؤولية ما عليه األّمة من غّي وضالل، ذلن ألّنهم واكبوا الّسلطان، واستطابوا 
كتا  إّنكم ط عتم قرّاءكم ونرهاءكم ناختانوكم عي ... يا طهل الماينة: " عطا ه، وزّينوا له أعماله 

بتأويل الجاهليي، وانتحال المب ليي، نأصبحتم عي الحّ  ناكبيي، وطمواتا غير  غير ذي عون
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 الجبرولعل أبا حمزة يشير إلى ما شا  في األوساط آنذان من ظاهرتي ".  طحياء وما تشعروي
خضاعهم لسلطانهم واإلرجاء  .ومنطلقهما الّسياسة األموّية الهادفة إلى تميي  الّنا  وا 

ذلن أّن معاوية نفسه يوهم في خطبه أّنه لم يغتصب الحكم، وأّنه خازن من خّزان ومن 
ّياه، ولو كره اهلل تعالى ما نحن فيه : " فيقول مّرة . اهلل لو لم يرني رّبي أهال لهذا األمر ما تركني وا 

 ".إّنما أنا خازن من خّزان اهلل، أعطي من عطاه وأمن  من منعه : " ويقول أخرى ". لغّيره 
ن  وبما أّن معاوية ومن ورّثهم الحكم على هذا المستوى، لم يبق على األّمة إاّل الّطاعة، وا 

 .هي انحرفت في سلوكها فال ضرر عليها ألّنه ال تضّر م  اإليمان معصية
 الّ يـا ـة المـالّيـة(  

ن أبدى أبو حمزة رفضه لظلم الّراعي وخنو  الّرعّية على اإلطالق فإّنه شّن   يا ة ب وا 
أّيما تشني ، ووّز  ذلن في جّل مراحل الخطب فإن لم ينتبه المستم  مّرة فإّنه ال  بنب طمية المالية

 .يمكن أن يغفل في بقّية المّرات
يا طهل الماينة مررت بكم ". " نعم: ؟ نرلتم ... هل ي تحّلوي المال الحرام:  ألناكم " 

عاهة نب ثماركم نركبتم إلي  ت ألون  طي  نب زماي ا حول هاشم بي عبا الملك وقا طصابتكم
 ... ".يض  خراجكم عنكم، نكت  بوضعها عنكم، نزاا الغنب غنى والفرير نررا

 -على حّب   -طخبرونب عي ثمانية ط هم نرضها اب تعالى نب كتاب  على الروي " 
محاربا لرّب ، للّضعيف نجاء التّا  ، وليس ل  منها وال  هم واحا، نأخذ جميعها لنف   مكابرا 

يزيا الخمور، ". " معاوية اّتخذ مال اب اوال ".    " وما ترولوي ني  ونيمي عاون  على نعل  ؟
نأكلوا ... ثّم تااولها بنو مرواي بعاه. " وما تحتاج إليه هذه المت  من أموال، "… ويزيا الّصرور
 ".مال اب طكال 
لحرام، ويلبس براتيي قا حيكتا ل  وقّومتا يشر  الحرام، ويأكل ا... يزيا بي عبا الملك" 

على طهلها بألف اينار وطكثر وطقّل، قا طخذت مي غير حّلها، وصرنت نب غير وجهها، بعا طي 
 .. ".يها ا بشار، وحلرت نيها ا شعارضربت ن

 ... ".يأخذوي الّصاقة نب غير وقتها وعلى غير نرضها، ويضعونها نب غير موضعها" 
وا تأثروا بفيئنا نجعلوه اولة بيي ... ي غير حّل  نوضعوه نب غير حّر طخذوا المال م" 

هذه شهااة طهل ..." ا غنياء منهم، وجعلوا مرا منا وحروقنا نب مهور الّن اء ونرون اإلماء
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هكذا شهد ابن عطّية ".  ونفجر بأّم ( اليتيم)نأكل مال  . : " الماينة نب الوالة ونب مي واّلهم
 .ندما سألهم الّشراة عن مال اليتيمالقا د األمو  ع

تلن هي الّسياسة المالية للّدولة األموية فإنها لم تكتف بجم  المال من موارد الّزكاة التي 
إّنما الّصدقات للفقرا  والمساكين والعاملين عليها والمؤّلفة  حّددها اهلل تعالى في القرآن الكريم، 

 [9اهلل وابن الّسبيل فريضة من اهلل واهلل عليكم حكيم قلوبهم وفي الّرقاب والغارمين وفي سبيل 
بل أضافوا سهما تاسعا، وال تعجب إذا علمت أّن هذا الّسهم المضاف ابتل  األسهم [ 74التوبة 

 .األخرى كّلها وتجاوزها
فكان هؤال  الخلفا  يسّلطون جباتهم متعّللين بالّصدقة، ولكن ال ينتظرون دوران الحول وال 

 .عند الحّد المفروضيتوّقفون 
ثّم يتجاوزون ذلن إلى ضرب أنوا  الفي  والخراج والّضرا ب، تؤخذ من الّنا  أرادوا أو لم 
ّنما لينفق على من في القصور بما عرفوا به من  يريدوا، كّل ذلن ال ليسّخر في المصالح العاّمة، وا 

اّل فكيف يسمح لنفسه من يلقب بأمير المؤمني ن بأن يترّنح بين المغّنين بذخ ومعصية وفجور، وا 
 .والمغّنيات على مرأى ومسم  من األّمة جميعها غنّيها وفقيرها عالمها وجاهلها

وكّلما قامت ثورة قالوا إّنها خروج عن الّطاعة، وتحّولت األموال إلى اإلنفاق على الجيوش 
؟ ويتأّلب أصحاب ، وهل أبقى الخلفا  لهذه الخالفة هيبة (الخالفة)والّسالح للحفاظ على هيبة 

المصالح المنتفعين فيحصدون الّرؤو  حصدا، ويرسلون ما طاب لهم منها إلى قصر الخالفة طمعا 
 .في الوجاهة لما تدّر على صاحبها من مال

وبهذا ومثله نفهم أّنه حّق ألبي حمزة وأصحابه أن يخّططوا الّسنين الّطوال ليصلوا إلى 
ألمويين وظلمهم الّسياسي والمالي، ورغم أّن أهل المدينة بذلن الّتعبير عن رأيهم عالنّية في عسف ا

إّنهم بحّق كما . معترفون، فإّنهم ل مويين موالون، وعنهم مدافعون، وألبي حمزة وأصحابه محاربون
ما داموا يقبلون ".  عي الّ ّنة  ّراع إلى الفتنة بّ اء. طهل الّضاللة والّجهالة: " قال أبو حمزة 
 .عتراف بأّنه قهرالّضيم م  اال

وال يمكن أن نلوم أبا حمزة عن سكوته عّما عرفته الحضارة من تطّور زمن األمويين ذان 
أّنه يعتبر أّن كّل ذلن ال يصل إلى تبرير سياسة هؤال  التعّسفّية تلن التي نجد شواهد عليها عند 

 .غيره أيضا 
 المنـهـج المرـتـرح( 2
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 الّ يـا ـة العـاّمـة( ط
ّنما يطلبون  ّّ حمزة على يقين من أنأبا  ّّ إن الّنا  ال يكتفون بالّتعبير عن الّرفض، وا 

ن كان كما يقال بضّدها تتمايز األشيا   .البديل وهذا يستشّف من عديد من الّتلميحات وا 
إّنا لم " لقد حّدد أبو حمزة بوضوح أّن العامل األساسي للّثورة لم يكن الّرغبة في الملن، 

... طموالنا طشرا وال ب را، وال عبثا وال لهوى، وال لاولة ملك نريا طي نخوض ني نخرن مي ايارنا و 
." 

فموقف أبي حمزة واضح تمام الوضوح، ألّنهم لو أرادوا الملن ما سلكوا مثل هذا المسلن، 
ولتقّربوا مثال إلى بني مروان، ونالوا مثل ما نال غيرهم من الّلقم السا غة التي تسعد في الّدنيا 

 .خط اهلل في اآلخرةوتس
نعم إّنهم باعوا أنفسهم في سبيل اهلل لتصحيح مسار التّاريخ، وإلرجا  العدل إلى نصابه، 

وفعال خّيروا أهل المدينة بين عّدة اختيارات أبرزها أن يتركوا سبيلهم في مسيرتهم نحو إزهاق الباطل 
الماينة، إّنا خارجوي لحر  يا طهل : "  المنتظر وعا طبو حمزة بمنهج الحكمفي معدنه، وهنا 

 ".مرواي، نإي نظهر نعال نب طحكامكم، ونحملكم على  ّنة نبّيكم ونر م بينكم
تلن هي سياسة الف ة التي سمعت داعيا يدعو إلى طاعة الّرحمان وحكم القرآن فأجابت 

 عال نب[ 32األحقاف  47] ومن ال يجب داعي اهلل فلي  بمعجز في األرض  داعي اهلل 
وكيف ال تكون سياستها على هذا الّنسق وقد كان عامل قيامها ما ذكر . كام، وق مة بالعالا ح
 تلبية مي ياعو إلى حكم الررآي ؟من 

ن كان ابن عطّية صّرح بأّنهم يضعونه في الجوالق،  لكن القرآن نّ  وكّل يّدعيه، وا 
 طيّ بّين بكل وضوح     والوليد فعل معه ما علمت، وما كان أبو حمزة من هذه الّشاكلة، ولقد

اإلمامة المثال لايهم تتمّثل نب اولة الّر ول علي  الّ الم ونب خالنة العمريي ونب  ّت مي 
 .خالنة عثماي ونب خالنة اإلمام علب قبل الّتحكيم

ّنما تّمت البيعة فيها عن طريق  نهذه الخالنة نعلم أّن الخليفة فيها لم يجد إمرة ضا عة، وا 
بة إلى أبي بكر ألّن من اختاره الّرسول عليه الّصالة والّسالم للّصالة أولى بأن يختار االختيار بالّنس

للّدنيا، وعن طريق والية العهد بالّنسبة إلى عمر، وعمر لي  من رهط أبي بكر األقربين، وعن 
طريق الّشورى بين سّت لم يكن واحد منهم من قرابة عمر في شي  بالّنسبة إلى عثمان، فاألسا  

 .«إّي طكرمكم عنا اب اتراكم»ي بيعة الخليفةف
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ّنما هو واق  إذ قد تّمت بيعة عبد اهلل بن يحيى طالب الحّق *  ولم يكن هذا مجّرد اّدعا  وا 
ّنما كان مؤمنا باهلل  لما مّن به عليه المولى تعالى من تقوى، إذ لم يكن قرشيا، وال من آل البيت، وا 

مصدر الّشورى لتحديد هذه اإلمامة بيد مولى من الموالي وهو أبو  حنيفا، والّنا  جميعا يعلمون أنّ 
 .عبيدة مسلم ابن أبي كريمة مولى عروة بن أدّية الّتميمي

ولي  اإلمام في مثل هذه الّدولة إاّل واحدا من الّرعّية ال يحتجب عنهم، كذا فعل * 
ه أحسن الّسيرة، وكذا يشهدون في الخلفا  الّراشدون وكذا كان طالب الحّق في اليمن، والكّل يشهد أنّ 

قا ده أبي حمزة، فلم يكن واحد منهما يعرف للحياة في القصور وال بين القيان طعما، بل كان كأبسط 
 .واحد من الّرعّية، يسعدان ألفراحها ويألمان آلالمها

، وال ننسى أّن شعار هذه الّطا فة من الّنا  من نالحاكمّية ب وحاه نب هذه اإلمامة* 
ّنما هي كلمة حّق أريد بها ال حكم إاّل بيومها األّول  ، وليست كلمة حّق أريد بها باطل كما قيل، وا 

حّق، وال منارة للحّق إاّل إذا خض  الحاكم والمحكوم لحكم اهلل المتجّلي في كتابه الكريم وفي سّنة 
 .نبّيه الّشريفة

من كّليات في ضبط عالقة العدل وال أريد أن أمضي في تفصيل ما جا  في القرآن الكريم 
واإلنصاف بين طرفي األّمة، بين الّراعي والّرعّية، أ  بين اإلمامة واألّمة، ألّن هذا مبسوط في كتب 
األحكام وال يخفى على أحد، إاّل أّن المّهم في أّن هذه المعاني التي أشار إليها أبو حمزة جا ت قبل 

 .باضّية خاّصة طصل الّتنظيربل هب عنا اإلأن يعرف الّنا  الّتنظير 
وهو " إن نظهر نعدل في أحكامكم " ثّم إن هذه الّسياسة قا مة على أسا  أرقى من * 

وفعال فقد أسا  أهل صنعا  وعلى رأسهم الوالي وعامله في "  إليك طح ي إلى مي ط اء" أسا  
هما المطلقة، ولكن كما حضرموت لطالب الحّق، فما كان منه إاّل أن عفا عنهما، ومّكنهما من حّريت

 ".إن الّل يم إذا أكرمته تمّرد : " يقال 
ولم يكن هذا الّنو  من اإلمامة ليتوّجه وجهة وراثّية، وقد ذكرنا أن أبا حمزة ألّح كّل * 

، وحقيق لمثل من نفب عنصر الررابة والوراثةاإللحاح في تحّول الخالفة بين الخلفا  الّراشدين على 
أن يثور على حكم توارثه األمويون قرنا من الّزمن، جاثمين على صدور العباد، يؤمن بهذا المبدإ 

 .كأّن البطون األخرى عقمت عن والدة األ ّمة
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نأقبلنا مي قبائل " فهي األخّوة في اهلل وفي اهلل وحده  طّما عي العالقة بيي عناصر ا ّمة
بنعمت   -وب الحما  -وطصبحنا شّتى قليلوي م تضعفوي نب ا رض نآوانا اب وطّيانا بنصره 

 ."إخوانا 
يالها من أّمة، أليست صورة طبق األّصل ل ّمة التي اجتمعت حول الّرسول محمد عليه 

الّسالم، وخلفا ه البررة الكرام، ال تربط بين أفرادها ال الّرابطة العرقّية البغيضة، وال العالقة 
ّنما هي األخّوة الّصادقة  .إلعال  كلمة اهلل المصلحّية اآلنية، وا 

ذا أردت أن تتعّرف على معدن أفرادها، فهم على عك  ما عرفت من قبل من أنصار  وا 
بني مروان، الذين غلب عليهم الّشيطان، ألن هؤال  اهتدوا بهد  الّرحمان، وانطلقوا في محاربة 

كما عّرفهم الّطغيان، ومهما أوتيت وأوتي غير  من بيان، فلن نصل إلى تعريف أصحاب أبي حمزة 
 .هو في خطبته التي سارت بها الّركبان، وصارت أحسن رمز للبيان، على مّر الّزمان

لقد عّيره أهل الحجاز بحداثة أصحابه، فقلب الّذّم إلى مدح، وشاهده في ذلن أصحاب 
 ، إذ يعلم الّنا  أنشبا  ولكّنهم لي وا كالّشبا نعم إن أصحابه . رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم

الّشباب شعبة من الجنون، إّنهم شباب في أجسامهم وأعمارهم لكّن عقولهم قد اكتهلت واكتملت فهي 
 .في منتهى الّرصانة ال يعرف الّتهّور إليها سبيال

أحسن األثر في الّسلون، فإّن كان أمثالهم من الّشباب يرت ،  االكتهالوقد كان لهذا 
إعراضا، ووّلوا وجوههم شطر الخير والّصالح، فعميت ويمرح، وينحرف، فإّنهم أعرضوا عن الباطل 

 .أبصارهم عن كل منكر، أّما أرجلهم فلم تعرف إلى الحرام طريقا
ولم تكن هذه االستقامة ناتجة عن االكتهال فحسب، ألّنه كم من كهل انحرف، وكم من 

ّنما هو  تجاوز حناجرهم كما ، ال يقرأونه فال يالّتعايش المتواصل م  الررآي الكريمشيخ تصابى، وا 
ّنما هم بّكاؤون عند قرا ته على  يّدعي خصومهم الغارقون في القرا ة التي ال تتجاوز الّشفتين، وا 

 .مسلن أبي بكر، يتضاعف هذا البكا  فيتحّول إلى شهيق بين آيات الوعد وآيات الوعيد
في الّنهار  ، هذا الفار يصل كالل الّليل بكالل الّنهاروماذا تظّن أن يكون هذا الذ  

وقد علمنا أّن مولى عروة يقول عنه إّنه لم يقّدم له طعاما في الّنهار أبدا ولم  -الّراهب في الّليل، 
إّنه . هذا الذ  أكلت األرض جبهته وركبتيه من كثرة الّسجود هلل -يفرش له فراشا في الّليل أبدا 

 .ّكر حتى في االقتراب منهاالمؤمن الحّق الذ  يلتزم بحدود اهلل فال يتعّداها بل ال يف
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تلن هي حالهم أّيام الّسلم تقوى وصالح، وأخّوة وو ام، حتى تخال أّنهم ال يعرفون إلى 
ومراتلة ، هؤالء نب نصرة الح ّ ميدان الحرب سبيال، ولكن أبا حمزة يفجؤن وهو يتحّول بن م  

لضربات بالّنحور، ال بالّظهور، إّنه إقدام منقط  الّنظير، تتلّقى فيه ا:  الجحانل المناصرة للبا ل
ما الّشهادة وال  الّشراء نب  بيل ابإّنه . ألّنهم الكّرار وليسوا بالّفرار في أعلى مراتبه، فإّما الّنصر وا 

 .ثالث لهما
إّنه لمشهد مثير يختم به أبو حمزة هذا الّتعريف بأصحابه الذين تحّولت خيرة أعضا هم 

 .يور الكواسرإلى أفواه الّسبا  ومناقير الطّ 
إّنه الّترّحم على شهدا  الحركة بما فيه من دف  ل صحاب حتى يبقوا على العهد، ورد  
ل عدا  الذين كانوا سببا في أن تتحّول هذه األعضا  الخاشعة، والعيون الّدامعة، إلى أشال  في 

 .أفواه الّسبا  الّضارية، ومناقير الكواسر الجارحة
 ةالّ يـا ـة المـالّيــ(  

بقيت الّسياسة المالّية لإلمامة التي يدعو إليها أبو حمزة الذ  شّن  بموارد بني أمّية 
الّنفر مّنا " " نر م بينكم ... إي نظهر" : الحرام، وبنفقاتهم الحرام، إّنها تتلخ  في سطور قال ل 

أظهرهم اهلل  وهذا متى، بعد أن. "على بعير واحا، وعلي  زااهم، وطنف هم، يتعاوروي لحانا واحاا 
على اليمن، وآلت إليهم خزا ن بني ثقيف والة اليمن اّلذين جمعوا األموال تجميعا، وقد علمنا ما 

 .فعلوا بهذه األموال، طّبقوا فيها شر  اهلل إذ المال الذ  جهل أصحابه الفقرا  أولى به
ل من الموارد إّنها سياسة تقوم على الّتقشف، أساسها رفض المال الحرام واالكتفا  بالحال

التي حّددتها الّشريعة، وهي ليست بالقليل عند أصحاب الّصالح، والّنا  جميعا على علم أّن زكاة 
 .األغنيا  من المسلمين زمن عمر بن عبد العزيز كفت مؤونة الفقرا  والمتزّوجين والمدينين

 :خـــالصـــة 
ي، والرائم على حظوظها تلك هب إذي إمامة مي طجابوا ااعب الّرحماي، ا تورها الررآ

واحا مي عباا الّرحماي، تتّم بيعت  لترواه، بر   الّنظر عي لون  وقبيلت  وجن  ، ال حّ  ل  نب 
طي يوّرثها  حا مي ورثت ، إذا تّم ل  ا مر يعال نب ا حكام، ويحمل الّناس على الّشريعة 

نحي منهم إاّل مشركا عابا وثي، الّناس مّنا و : " الّ محة، ويعال نب الر م، يرول بأعلى صوت  
، وبهذا يصبح الّناس نب إمامت  إخوانا يؤثروي على "طو كانرا مي طهل الكتا ، طو إماما جائرا 

طشّااء على الكّفار  طنف هم ولو كانت بهم خصاصة، يعيشوي م  الررآي، وبالررآي، وللررآي 
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انا  يماهم نب وجوههم مي طثر رحماء بينهم تراهم رّكعا  ّجاا يبتغوي نضال مي اب ورضو 
، ال تأخذهم نب اب لومة الئم، شروا طنف هم ابتغاء مرضاة اب، هّمهم [29الفتح  48]الّ جوا 

 .إّما نب تحري  اإلمامة العاالة، طو الفوز بالّشهااة
ّنما كاي غرضهم ا  ا ب  واضح إذي طّي رغبة هؤالء لم تكي نب إقامة ملك قيصري، وا 

حري  اإلمامة العاالة اعترااا منهم طّي الّناس  يناصرونهم حال إاراكهم ب المة يتمّثل نب ت
منهجهم، لكّي العكس هو الذي وق ، وشّنت عليهم الّاولة ا موّية برائاها ابي ع ية هجوما 

 .معاك ا شر ا انتهى با تشهاا طبب حمزة ثّم عبا اب بي يحيى
عطية لم تكن اليمن لتستسلم، وقد رسخ فيها  ورغم المجازر االنتقامية التي أقامها ابن

13/ جانب العقيدة اإلباضّية بل ظّلت معقال من معاقل اإلباضّية حتى القرن الساب 
(51). 

وما أن عرف اإلباضّية بمركز الّدعوة فشل إمامة الّظهور في اليمن حتى وّلوا وجوههم 
، ثّم شطر المغرب (132/349سنة )ر إماما للّظهو  (52)شطر عفمان حيث بايعوا الجلندى بن مسعود
، فإلى (144/353)إمام ظهور في طرابل  . (53)حيث بوي  أبو الخطاب عبد األعلى المعافر 

 .الوقوف م  هاتين الّتجربتين الّسياسيتين

                                                           
بهجفففة الفففّزمن ففففي تفففاريخ الفففيمن، تحقيفففق . تفففاريخ الفففيمن المسفففّمى( : تفففاج الفففدين)اليمفففاني  (51)

 .1445/1985. 2ط. صنعا . دار الكلمة. مصطفى حجاز 
وكففان الجلنففدى رحمففه اهلل إمامففا :" يقففول الّشففماخي  ( :134/781)الجلنــاى بــي م ــعوا  (52)

المففا عففامال بالكتففاب المبففين وسففّنة الّنبففي األمففين محّمففد عليففه فاضففال عففادال حليمففا تقّيففا ع
 .1/149الّسير " الّصالة والّسالم 

أخفذ العلفم عفن اإلمففام أبفي عبيفدة ووّجهففه إلفى طالفب الحففّق، واشفترن  ففي بيعتففه، ثفّم لّمفا قتففل ...
 .طالب الحّق رج  الجلندى إلى عمان فبايعوه إماما

وتوّفي شهيدا بالقتل في المعركفة التفي دارت بينفه . يهاأقام بصحار إذ كان مقّر اإلمامة ف
وبففففففين خففففففازم بففففففن خزيمففففففة الففففففذ  أرسففففففله الّسففففففّفاح إلففففففى عمففففففان ليففففففدخلها تحففففففت سففففففلطانه 

اإلمففام أبففو عبيففدة مسففلم بففن أبففي كريمففة الّتميمففي وفقهففه : مبففارن الّراشففد  . ر.134/351
 .254-253   1412/1992المنصورة . مطاب  الوفا . 45-145

ــو (53) ــب          طب ــانري اليمن ــمح المع ــي الّ  ــى ب ــا ا عل ــا  عب -144/353-144)الخّ 
التقففى بعبفد الّرحمففان بففن . إلفى المغففرب مففن البصفرة( اإلباضففّية)أحفد حملففة العلفم ( : 371
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 المحور الرّابع
 اإلمـامــة بعمــان

 

  352-134/349-132 (الجلناى بي م عوا) اإلمامة اإلباضّيـــة ا ولى بعماي  (1
 :الّتحــايــا الجغــرانــب 

                                                                                                                                                               
سففففماعيل بففففن درار الغدامسففففي  رسففففتم، وعاصففففم الّسففففدراتي، وأبففففي داود القبلففففي الّنفففففزاو ، وا 

أخففذوه عففن أبففي عبيففدة مسففلم بففن أبففي كريمففة مففدة  بالبصففرة وكّلهففم مففن حملففة العلففم، حيففث
. ومنهففا رجعففوا إلففى المغففرب لنشففر اإلباضففّية(. 353-144/352-135)خمفف  سففنوات 

وكان شيخهم أبو عبيدة قد اقترح عليهم إن أنسوا مفن أنفسفهم قفّوة وأرادوا إعفالن اإلمامفة، 
، 33سففففففففير  : أبففففففففو زركيففففففففا : انظففففففففر. أن يعقففففففففدوها ألبففففففففي الخطّففففففففاب وكففففففففان مففففففففا أراد

: عففففن بحففففاز إبففففراهيم ... 124-123: سففففير: الّشففففماخي . 23-1/19طبقففففات:الففففّدرجيني
دراسفففففة ففففففي األوضفففففا  االقتصفففففادّية والحيفففففاة . 949-297/333-174الّدولفففففة الّرسفففففتمية 

 144/371ظّل إماما إلى سنة . 75 . 1985. 1الجزا ر ط. الفكرّية مطبعة الفومبين
نقففاذ القيففروان مففن  إلفى أن انهففزم أمففام جيفوش العباسففيين بعففد أن سفعى إلففى إقامففة العفدل وا 

نففففف  المصففففادر . عبففففث ورفجومففففة وعففففّين عليهففففا عبففففد الّرحمففففان بففففن رسففففتم واليففففا وقاضففففيا
 .313-314: اإلمام أبو عبيدة : المذكورة والّراشد 

 : مالحظة 
: الفففّدرجيني  -:     بالّنسفففبة إلفففى أبفففي حمفففزة و خطبفففه اعتمفففدنا خاّصفففة المراجففف  التّاليفففة  

 . 273-2/258: ات الّطبق
 . 141-98: الّسير : الشّماخي  -    
،    23، ج  1384/1971األغاني ، بيروت ( : 357/977)أبا الفرج األصفهاني  -    
111-158 . 
ط ، مكتبففففة … العقففففد الفريففففد ، تحقيففففق أحمففففد أمففففين و ( : 328/939)ابففففن عبففففد رّبففففه  -   

 . 4، ج  1381/1972الّنهضة المصرّية ، القاهرة 
، تحقيفق  5.البيان و التّبيفين ، نشفر مكتبفة الخفانجي ، القفاهرة ط( 255/879)الجاحظ  -   

 . 2، ج  1445/1985و شرح عبد الّسالم هارون ، 
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تق  عمان في أقصى جنوب شرقي الجزيرة العربيّة وحدودها الجغرافية تاريخّيا واضحة من 
تمتد إلى مسندم على ساحل مضيق هرمز، وتتداخل أراضيها  الشماليةالوجهة الطبيعّية، فأطرافها 
ن البحرين وقطر رمال بينونة، وعن ، ويفصلها عالجنوب الغربيو  الغربم  رمال الرب  الخالي من 

حضرموت رمال األحقاف المّتصلة بالّرب  الخالي، وقد أّدى هذا الموق  إلى أن أصبحت لعمان 
شخصيتها الجغرافية الخاّصة، و أصبح اتصالها بالبحر من سماتها الواضحة، وتمّيز ساحلها الذ  

الجوانب الّصخرّية العالية الشديدة يطّل على هذا البحر بكثرة الخلجان الطويلة العميقة ذات 
ولها سلسلة . م1544أّما داخل عمان فمعظمه هضبة مرتفعة، متوسط ارتفاعها نحو . االنحدار

 3444فقرّية هي الجبل األخضر الواق  إلى الجنوب الغربي من مسقط، والذ  ترتف  قممه إلى نحو 
هذه الهضبة  غربيوفي … االنحدار دةوتكثر في الهضبة األودية الّسحيقة ذات الجوانب شدي. متر

 .(1)توجد واحات عديدة من أشهرها واحة البريمي
 لمحة تاريخية عي عماي قبل قيام اإلمامة اإلباضّية ا ولى

ال سبيل إلى الحديث عن الّتجربة السياسّية اإلباضّية في عمان دون وضعها في إطارها 
 .ر التّاريخي لسا ر البالد اإلسالمّيةالتّاريخي العام المّتصل بوجه من الوجوه بالمسا

لذا رأينا أن نقف عند بعض مالمح تاريخ عمان باختصار غير مخّل عن طريق جداول 
تجعل القارئ قادرا على استيعاب األحداث بأكثر ما يكون من يسر م  تحليل ما يجب تحليله من 

 :األحداث المرتبطة بقضّيتنا مباشرة وذلن حسب المسار التّالي 
 .ان والرسول عليه السالمعم (1
 .عمان والخلفا  الراشدين (2
 (.جدول ) عمان والدولة األموية  (3
 .اإلمامة اإلباضّية األولى بعمان (4
 .الفوضى السياسّية عند سقوط هذه اإلمامة (5
 (.جدول ) عمان والّدولة العباسّية  (7

                                                           
ثمرة ندوة عمان في التّاريخ المنعقدة بسفلطنة عمفان . مجموعة من المؤّلفين: عمان في التاريخ  (1)

. لنففدن. وزارة اإلعففالم بعمففان ودار إميففل للّنشففرنشففر . 1994بإشففراف وزارة اإلعففالم سففبتمبر 
1995  15. 
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 .اإلمامة اإلباضّية الثانية (3
 4/14ما بعد اإلمامة اإلباضية الثانية ق (8

 :والّر ول علي  ال الم  عماي( 1
تتّفق المصادر على أّن أهل عمان من األزد الذين هاجروا من اليمن بقيادة مالن بن 

 .الذ  حّرر عمان من الفر ، ومن ذلن الحين كانوا حريصين على استقاللهم (2)فهم
بنو معولة، بنو سامة بن ) وقد جا  اإلسالم وأهل عمان وعديد من القبا ل متمازجة    

 .إاّل أن أصولها يمنّية عدنانّية(  ، عبد القي ، قضاعةلؤ 
 (3)والّراجح أّن أّول من اتصل بالّرسول عليه السالم الّصحابي مازن بن غضوبة الّطا ي
 .7/723في قّصة طويلة تذكرها كتب الّسيرة انتهت باعتناقه اإلسالم والّدعوة له في بالد عمان سنة 

                                                           
يقففال إّنففه أّول مففن نففزل عمففان مففن ( م1نهايففة ق)مالففن بففن فهففم بففن عففتم بففن دو  األزد ،  (2)

أن مالكفففا دخفففل عمفففان بعسفففكر جفففّم اسفففتطا  بفضفففله أن ( 4/14)ويفففذكر العفففوتبي . األزد
 Philips : Oman a Historyكما يذكر فيليفب  (. أنساب العرب)يجلي الفر  عن عمان 

ففففي )أّن قبيلففة األزد التففي كانففت تسفففكن مففأرب عبففر واد  حضفففرموت ، ونزلففت سففيحوت 
مففيال شففمال غربففي  15( )قلهففات)بقيففادة مالففن بففن فهففم الففذ  انتقففل بففالبحر إلففى ( الشففحر 
، وقففففام بتحريففففر عمففففان مففففن الفففففر  خففففالل معففففارن شرسففففة، وأصففففبح السففففيد األّول (صففففور

 .149-143عمان في التّاريخ . مانالمستقل على كّل ع
الّطا ي كانت نشأته بمدينة سما ل الواقعة . …هو مازن بن غضوبة :  مازي بي غضوبة (3)

: " تفّصل كتب الّسفيرة قّصفة إسفالمه وملّخصفها أّنفه سفم  هاتففا يقفول . في داخلية عمان
بفر ففد  يامازن اسفم  تسفر، ظهفر خيفر وبفاطن شفّر، بعفث نبفّي مفن مضفر بفدين اهلل األك

وكفان ذلفن عنفدما قفرب ذبيحفة لصفنم ولكّنفه تففا ل " نحيتا مفن حجفر تسفلم مفن حفّر سفقر 
خيرا وبينما هو كذلن إذ ورد عليه رجل من أهفل الحجفاز يريفد مفا  فسفأله عّمفا ورا ه مفن 

يقففول … محمففد بففن عبففد اهلل بففن عبففد المّطلففب: ) ظهففر رجففل يقففال لففه: األخبففار فقففال لففه 
كان هذا الحدث دافعا إلسالمه حيث وفد على الّنبفّي صفّلى (. اهلل لمن أتاه أجيبوا داعي 

 :عليه وسّلم وأعلن إسالمه وأنشد أبياتا مطلعها 
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 (4)صول مبعوث الّرسول عليه الّسالم عمرو بن العا وقد استقّر اإلسالم بعمان بعد و 
 .(3)والّدعوات (7)وكانت المراسالت (5)إلى ملكيها عبد و جيفر ابني الجلندى

وقد انتقل الّرسول عليه السالم إلى الّرفيق األعلى وعمرو بن العا  عامل عليها فماذا 
 عن عمان م  الخلفا  الّراشدين ؟

 :لّراشايـي عمــاي زمـي الخلفـاء ا( 2
 :نلّخ  األمر في المالحظات الّتالية 

ترفض المصادر العمانّية ما تشيعه بعض الّنصو  من أّن من  :  1المالحظة  ( أ
 .(8)العمانيين من ارتّد زمن أبي بكر

 .(9)تبعّية مباشرة للمدينة م  أبي بكر وعمر:  2المالحظة 
 .ر بالال األنصار  خلفا لهإذ عّين أبو بكر حذيفة بن محصن عامال عليها وعّين عم

                                                                                                                                                               
 تجوب الفيافي من عمان إلى العرج إلين رسول اهلل خبت مطيتي 

ثففّم دعففا لففه الّرسففول عليففه الّسففالم وألهففل عمففان دعففا  فقضففى سففنة بعمففان يففدعو إلففى اهلل 
عمان في " سيزيد اهلل أهل عمان إسالما " إلى الّرسول عليه الّسالم منه ورسوله ثّم رج  

 .114-114: التّاريخ 
 .5/39:األعالم:الزركلي.ر.(884-43/874-  86)عمرو بي العاص  (4)
وتشّح المصادر اإلسالمية عاّمفة وتلفن التفي . ابنا الجلندى بن المستكبر جيفرو  عباهما  (5)

وجففّل مففا ترويففه تلففن . لحففديث عنهمففا علففى مففا اطلعففت عليففهتبحففث فففي تففاريخ عمففان فففي ا
المصادر أّنهما عاصرا الّنبّي صّلى اهلل عليه وسّلم، وقد أسلما على يد عمرو بن العا  

وأن جيفففرا كففان يكبففر أخففاه بالسففّن وأّنففه . 729-728/فففي العففام الّسففاب  أو الثّففامن للهجففرة 
ف الغّمة الجام  ألخبار األّمة تحقيفق كش: مصّنف مجهول . كان المقّدم عليه في الملن

 .4تعليق  233   1985/ 1445ودراسة أحمد عبيدلي دلمون للّنشر نيقوسبا قبر  
رسففا ل الرسففول صففّلى اهلل عليففه وسففّلم إلففى عمففان   : عمففان فففي التّففاريخ :  المرا ــالت (7)

114-113. 
 .118و 113عمان في التّاريخ   : الدعوات  (3)
 .األعالم : الّزركلي . ر ( . 13/735)أبو بكر (8)
 .5/45األعالم : ر الّزركلي (  744 -548/ 23–ق هف  44) عمر بن الخطاب  (9)
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 .فقد كانت تابعة إلدارة البصرة (14)أّما في عهد عثمان
 .فقد عّين الحلو بن عوف األزد  واليا عليها( 771-44/744-ق هف23)أما علي  

 .تذكر المصادر مشاركة العمانيين الفّعالة في الفتوحات اإلسالمّية:  3المالحظة 
 .في أحداث الفتنةلم يشارن أهل عمان :  4المالحظة 
وقعت في هذه المرحلة هجرات أزدّية مكثّفة للبصرة سيكون لها دور فّعال :  8المالحظة 

 .فيما بعد بالّنسبة إلى اإلباضّية
زمن عثمان  (11)خلف عبد وجيفر عند موتهما عباد بن عبد بن الجلندى:  8المالحظة 

 .وعلي
 :خالصة العها ا موي 

تقاللها الذاتي بقيادة آل الجلندى عباد م  ابنيه سليمان لقد ظّلت عمان تتمّت  باس
 .العسكرّية (13)إلى أن انهزما أمام حمالت الحّجاج (12)وسعيد

                                                           
 .5/214: األعالم : ر الّزركلي (  757-533/ 35 –ق هف  43) عثمان بن عفان  (14)
ثفم خلفف مفن بعفدهما عبفاد بفن : " جا  ففي الكشفف ( : 1/3) عباد بن عبد بن الجلند   (11)

ويففذكر المحقففق أنففه ورد  242  " بفد بففن الجلنففد  فففي زمففان عثمففان بففن عفففان وعلففي ع
 .177، 3/143وتاريخ ابن خلدون  4/244ذكره في الكامل البن األثير 

وصففار الملففن :    " جففا  فففي الكشففف ( :  1/3) سففليمان وسففعيد بنففا عبففاد بففن الجلنففد   (12)
 = إلى معاوية ولم يكن لمعاوية في عمان سلطان،  

حتففى صففار الملففن لعبففد الملففن بففن مففروان، واسففتعمل الحجففاج علففى أرض العففراق، وكففان  =
 242  " ذلن في زمن سليمان وسعيد ابني عباد بن الجلند  وهما القيمان ففي عمفان 

ثم بين صاحب الكشف صفمودهما أمفام حمفالت الحجفاج ففي البدايفة ثفم انتصفاره عليهمفا 
كفففان وراثيفففا ففففي آل الجلنفففد  ففففي هفففذه يثبفففت بهفففذا أن حكفففم عمفففان  245-242: كشفففف

: ويففذكر محقفق الكشفف أنهمفا ورد ذكرهمففا ففي تفاريخ خليففة خيففاط . المرحلفة مفن تاريخهفا
 .3/143وتاريخ ابن خلدون  385، 4/243والكامل البن األثير  243

 2/178األعالم :الزركلي.ر(:314-774/ 95-44) الحجان بي يو ف (13)
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تلن الحملة  (14)ولم يكّدر صفو هذه االستقاللّية سوى حملة عسكرّية من قبل نجدة بن عامر
ير من القرن األّول لتتدّرج بعد التي دحرت بسرعة ثّم خضعت عمان للّدولة األموّية في الّثلث األخ

وقد مّهد  (15)ذلن نحو االستقاللّية مّرة أخرى م  زياد ابن المهّلب طيلة الّثلث األّول من القرن الثّاني
فقدان :مالحظة.)هذا لقيام اإلمامة اإلباضّية التي مارست تجربة سياسّية متمّيزة رغم قصر عمرها

 .(ال يدخل خلال في النّ   84و39  
 :إلمامــة اإلباضّيــة ا ولى بعمــاي ا( 4

حرّي بمركز الّاعوة طي يحّول وجه  ش ر بالا عماي بعا نشل اإلمامة نب اليمي ذاك طّي طصول 
مام الجمي  طزاي عمانب، وال شّك طّن  باطت تّتضح آثار نشا  حملة  الكثير مي الّشيوخ عمانية وا 

 .(18)العلم هناك
ى خارجّية على أن تّتم البيعة للجلندى بن مسعود وهو لقد ساعدت عوامل داخلّية وأخر 

أحد طلبة العلم عند أبي عبيدة وأحد المشاركين في إنجاح ثورة اإلمام عبد اهلل بن يحيى في 
 .(13)اليمن

                                                           
 (. 788 -757/ 79 – 37)  حنفبنجاة بي عامر الحروري ال (14)
أحففد . زيفاد بففن الملهفب بففن أبففي صففرة األزد  العثكففي( :  162/726)زيــاا بــي المهلــ   (18)

شفهد مف  أخيفه يزيفد حروبفه ففي العفراق حفين . األشفراف الشفجعان، مفن بيفت مجفد ور اسفة
 .3/55األعالم : الزركلي . خل  طاعة بني مروان وقتل بعد أخيه 

ة إلففى الففّدعوة اإلباضففّية فففي عمففان، فقففد حفففظ لنففا العففوتبي فففي كتابففه األنسففاب أّمففا بالّنسففب (17)
ومففنهم "  145/372أسففما  حملففة العلففم مففن تالميففذ أبففي عبيففدة مسففلم بففن    أبففي كريمففة 

، وهو أحد العلما  األربعة الذين حملوا (135/391)الّربي  بن حبيب بن عمرو الفرهود 
وكفففان يسفففكن ففففي البصفففرة بمكفففان يسفففّمى الخريبفففة، العلفففم ونقلفففوه مفففن البصفففرة إلفففى عمفففان، 

، ومحمففد بففن المعففاّل الكنففد  (183/842)ومنصففور الربففاحي، وبشففير بففن المنففذر الّنزوانففي
الفشففحي مففن الفشففح مففن جبففال كنففدة، وراشففد ابففن عمففرو الحديففد ، الّنعمففان بففن حاضففر بففن 

. يفففر الجعالنفففيحديفففد، وأضفففاف إلفففيهم الّرقيشفففي هاشفففم بفففن غفففيالن السفففبحاني، والمنيفففر بفففن الن
وقففد خّصفف  مهففد  طالففب هاشففم ملحقففا ثالثففا فففي بحثففه . 85الحركففة اإلباضففّية  : هاشففم

موسففى بففن أبففي جففابر األزكففو  : أضففاف فيففه إلففيهم اثنففين وهمففا . أثبففت فيففه ثمانيففة مففن هففؤال 
 .227-225: هاشم (. 2/8ق)وأبو سفيان محبوب بن الرحيل القرشي ( 181/393)
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لكن هذه اإلمامة لم تعّمر إاّل سنتين إذ بسرعة تمّكنت الّدولة العّباسّية الّناش ة من أن 
 .(18)تجهز عليها

ت المصادر بوثيقة هاّمة أثبتت الخطوط األساسّية لسياسة هذه اإلمامة في إدارة وقد أسعف
 (19)(284/842)شؤون البالد وهي سيرة أحد حملة العلم إلى عمان وهو منير بن الّنير الجعالني 

 .(24)وقد أرسل بها إلى اإلمام غّسان بن عبد اهلل الفجحي
اإلمامة ولكّنه بلغته األخبار عنها تبقى مهما  إّن هذه الوثيقة التي لم يعاصر مؤّلفها هذه

 .يكن من أمر شهادة على ما تواتر من أخبار عن اإلمام الجلندى بن مسعود وأصحابه
 :ويمكن أن نلّخ  ما يعنينا منها في بحثنا في الّنقاط التّالية 

 :إمامـــة شـــراء ( ط
ّنما نحن م  مسلن من مسال في الفكر الّسياسي  (21)ن الّدينإّننا لسنا إزا  إمامة ظهور وا 

، هذا الذ  يمّثل له الفقها  اإلباضّية والمؤّرخون بسيرة أبي بالل مردا  الّشراءعند اإلباضّية وهو 
عندما خرج على والة البصرة من قبل الّدولة األموّية معلنا رفضه لهذا الّنمط من الحكم  (22)بن أدّية

 .ن الّنف دون الّتعرض ألحد بقتال إاّل دفاعا ع

                                                                                                                                                               
 .47يق تعل 33انظر ما سبق   (13)
-34اإلمامة في عمان . فاروق عمر فوز . د. 221-175: الحركة اإلباضّية : هاشم  (18)

 .أهمّية هذين المرجعين تتمّثل في تحرّ  األخبار واإلحالة على المصادر. 38
تفففذكر المصفففادر أّنفففه األخيفففر ففففي مدرسفففة :  ( 256/562) منيـــر بـــي النيـــر الجعالبنـــب  (19)

ط م  الّسير والجوابفات   ) ه اّلتي أرسلها إلى اإلمام غّسان وقد اشتهر بسيرت. البصرة
انظفر ملحفق ) وقد اقتبسنا منها القسم المتعّلق بإمامة الجلند  بن مسفعود (  233-253

كففان ممففن لهففم الفضففل فففي ازدهففار الحيففاة : وتقففول المحّققففة سففّيدة إسففماعيل كاشففف (  1
 .233العلمّية في عمان في فجر اإلسالم   

 .  31تعليق  93  . إلمام غّسان انظر ما يليا (24)
 .وما يليها 34انظر ما سبق   (21)
 .9تعليق  14انظر ما سبق   (22)
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ولي  هذا المسلن إاّل مرحلة من مراحل الحكم له قواعده وأسسه ويتمّثل في أن يبي  
الّشار  نفسه في سبيل اهلل وأن يباي  على التّفاني في ذلن إلى االستشهاد فال سبيل إلى الّرجو  إلى 

لى درجات الور  أقرب الحياة العادّية التي يألفها المسلم، ولهذا تثبت الوثيقة صفات إيمانّية هي أع
 .ما يكون إلى الّزهد الكامل في الّدنيا واألخذ منها القليل الذ  يسّد الّرمق وكفى

 :طبرز  مات هؤالء الّشراة (  
فلفقهم القرآن أينما كانوا في الّسّلم االجتماعي أ ّمة أو قضاة أو قادة  يصّح في شأنهم أّن خف

 .نسا أو مؤدبين أو جبففاة أو أتباعا رجاال أو 
هم أنوار في : " ونكتفي بذكر ما تّوجت به الّسيرة من اإللحاح على خصالهم الحميدة  -

األرض، غربا  في الّنا ، يعرفون بسيماهم وكيف ال يكون كذلن من با  اهلل نفسه ينتظر حتفها 
م في شي  من األمور وال أحد من الّنفففا  دنت رحمه أو بعدت أو عظ ليس ل  ! ! صباحا ومسا  

إاّل ما وافق الحّق، م  ما ال يحصى من أخالقهم  هوىخطره أو صغر أو ارتف  شأنه أو تواض  
الحسنة الجميلة التي زّينهم اهلل بها في الّدنيا، وترن عليهم الثّنا  الحسن الجميل فيمن خلف 

 .(23)"بأعقابهم
ي شأن ثم إزا  خصالهم هذه ذكرت الّسيرة ما أصاب البعض منهم من ضعف فطر  ف -

الرغبة الحالل في الّنسا  ألن المبدأ المتّب  في الّشرا  يقوم على الّرحلة المستمرة في سبيل اهلل 
 .والّتخلي عن الّرغبة حّتى فيما أحّله اهلل من الّشهوات

ومثل هذا الموقف احتاج من اإلمامة أن تستشير مركز القيادة في البصرة هذا الذ  سلن 
 .نهم من حّل قا م على زهد مطلق يتحّمله طرفا العقد الّرجل والمرأةمسلكا مرنا م  هؤال  ومكّ 

وقد لجأ إلى ذلن من تاقت نفسه إلى الطرف اآلخر م  االلتزام بالقليل من متا  الدنيا، 
وهذا ضرب من الّذوبان في خدمة األّمة، وفعال لم تقبل بهذا الحّل إاّل قليل من الّنسا  وتمّسن بقّية 

 .ن األصلي دون أن يصيب الجماعة تصّد األتبا  بالمسل
وفي هذا داللة واضحة على الثّقة المطلقة بين قاعدة األّمة ومركز قيادتها الّروحي 

ن لم يتكّرر فيما  بالبصرة منبت الّدعوة ومرجعها، ومثل هذا الموقف كان أّسا من أس  التّنظير وا 
 .نعلم بنف  الّشكل في سير اإلباضية فيما بعد

                                                           
 .1في شأن الّنصو  المستشهد بها انظر الملحق (23)
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 :اة ومـورا الـّرز  الشـّر ( ن
أثبتت الّسيرة أن هؤال  الّشراة يفمنحون من مركز اإلمامة سبعة دراهم شهرّيا وهو أقّل 
القليل وم  ذلن منهم من يتقّشف م  هذا القليل ويبقي شي ا منه ال ليّدخر للشهر المقبل ولكن 

ما قّدمت له طعاما في "  ليرجعه إلى في  المسلمين، وهذا يذّكر بشهادة مولى   أبي بالل الذ  قال
 ".الّنهار وما فرشت له فراشا في الليل 

 ؟ مي طيي مصار هذا الرز ( ا
خالصهم ومدى  لقد توّسعت الّسيرة في شأن الصدقات فألّحت على خصال جباتها وأمانتهم وا 

منهم ورعهم من صدقات البحر ألّن اإلمامة لم تتمّكن من توفير األمن ألهلها فال حّق لها أن تستلم 
 .األموال

 .وعند تجميعها هذه األموال لن تنفق إاّل في مصارفها التي حّددتها الّشريعة 
 .وقضية الصدقات أّول قضّية تعّرضت لها الّسيرة بعد اإللما  ببعض خصال هؤال  الّشراة

 ".لم يأخذوا الصدقة بغير حقها، ولم يضعوها في غير موضعها" 
لذين يجبونها، وكّلهم فقها  األّمة وقادتها فهم كما جا  كما حّددت الّسيرة أسما  هؤال  ا

حكام أمور الّدين» : في النّ    .«معروف فضلهم معروفون به، وقد أحكمت آراؤهم في قّوة الحّق وا 
 :الّتر يم الّتنظيمب العملب للّشراة ( هـ

ّنما يغّطي ما يمكن أن يسّمى بحّرا   يصعب أن يشمل هذا التّنظيم كامل أفراد األّمة، وا 
الّدعوة والمحتسبين على األّمة، وال ننسى أّن هذه اإلمامة التي لم تعّمر طويال كانت في ظرف حرج 
داخليا وخارجيا، فالقبا ل في الّداخل في حاجة إلى متابعة حتى يلت م أمرها، والّدولة العباسّية تترّصد 

 .من الخارج
ّنما ضبطت هيكال تنظيميا يتماشى فهذه اإلمامة لم تكّون جيشا بالمفهوم المتعارف عل يه وا 

 .وروح الّشرا  ويحفظ ل ّمة كيانها ويصونها مّما يداهمها من ضربات
ّنما اكتفت بتحديد عدد كّل مجموعة لتكون  لم تسعف الّروايات بعدد هؤال  الّشراة جميعا وا 

ت، وعلى كّل عشرة تحت إشراف قا د هو بين الما تين وأربعما ة، وهؤال  ينقسمون بدورهم إلى عشرا
 .شراة مؤّدب

 .وقد بّينت الّسيرة صفات القا د والمؤّدب ودورهما في توجيه جماعته
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 .«.…قا د من أهل الفضل والحجا » 
 .…«مؤّدب من أهل الفقه يعّلمهم الّدين » 

 «. ليست الّدنيا من ذكرهم، وال جم  المال من شأنهم، وال الّشهوات من حاجاتهم» … 
 :بال ّنـة إلى المظهـر الخـارجب االلتـزام ( و

بّينت الّسيرة التّنظيم االجتماعي المحكم لهؤال  الّشراة في شأن لباسهم، إّنه التحّجب 
الشرعّي بالّنسبة إلى الّنسا  وااللتزام بالور  بالّنسبة إلى الّرجال فال إسدال للمالب ، وال إطالة 

 .للشعور، م  عدم التشّبه بالذّميين

مات الّشار  كما تجّلت في سيرة منير بن الّنير الجعالني في شأن الجلندى هذه أبرز س 
 .بن مسعود وأصحابه أّول إمام بوي  في عمان واعتبرت إمامته اإلمامة اإلباضّية األولى

فإن صمدت هذه اإلمامة أمام الّزواب  الّداخلية واستطاعت طيلة سنتين من الّزمن أن 
 بينها فهل استطاعت أن تصمد أمام الّزحف العّباسي ؟تؤّلف بين القبا ل وأن تقّرب 

 : رــو  هــذه اإلمامــة * 
الحقيقة أّن التزام هذه اإلمامة بالّدفا  عن الحّق إلى آخر لحظة مّكن منها عدّوها الذ  ما 

 .يزال يترّصدها
ت لقد استطا  هؤال  الّشراة دحر القّوة الّصفرّية التي أرادت احتالل عمان والتي كان

قا د الحملة العّباسّية أبى إاّل أّن يستلم من  (24)لكن خازم بن خزيمة. تطاردها الّدولة العّباسّية أيضا
الجلندى وأصحابه االعتراف بالّدولة العّباسّية فلم يكن منهم إاّل أن دافعوا عن حياتهم فكادت الّدا رة 

                                                           
أصففففله مففففن خراسففففان، وكففففان مففففن قففففادة  ( 263/515) التميمــــب … خــــازم بــــي خزيمــــة (24)

علففى جهففودهم، غضففب عليففه السفففاح لقتلففه بعففض العباسففيين األوا ففل الففذين بنيففت الدولففة 
أخواله في حروبه فوجهفه إلفى عمفان لمحاربفة مفن لجفأ إليهفا مفن الخفوارج، وكفان ذا درايفة 
وضبط ففي تثبيفت سفلطة الدولفة وكفان رغفم مشفاغله مولعفا بعلفم الحفديث وروايتفه واسفناده 

 .1تعليق  249كشف : عبيدلي 243/818ويميل إلى اللغة واألدب وتوفي ببغداد عام 
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حراقه دور أ هل البالد مّما شّتت جهدهم وغّلب عدّوهم تدور على الحملة العّباسّية لوال مكر قا دها وا 
 .بعد استبسال منقط  الّنظير (25)بعد استشهاد إمامهم الجلندى م  قا ده شبيب بن عطّية

 : 793-177/781-134: الفوضى ال يا ّية ( 8
ال يمكن أن نتحّدث في هذه المرحلة عن تجربة سياسّية عمانّية ذلن أّنه بعد أن قتل 

على عمان، فأفسدوا فيها وكانوا أهل ظلم  (27)استولت الجبابرة" 134/351اإلمام الجلندى 
 ".(23)وجور

ثّم وق  و ام أسفر عن إقامة اإلمامة الثّانية التي تعتبر أخصب تجربة سياسّية إباضية 
 مّكنت من التّنظير لإلمامة اإلباضية بصورة واضحة فماذا عن هذه اإلمامة ؟

 (: 593-256/793-177) نب عماي           اإلمامة اإلباضّية الثّانية ( 7
ثّم مّن اهلل على أهل عمان باأللفة على الحّق فخرجت عصابة من المسلمين : " جا  في الكشف 

 :وقد تداول عليها األ ّمة اآلتي ذكرهم "  (28)فقاموا وأزالوا ملن تلن الجبابرة

                                                           
، 8/أخو هالل بن عطية مفن علمفا  القفرن الثفاني  شبي  بي ع ية العمانب والخرا انب (25)

وكفففان مفففن مشفففاهير أصفففحاب الجلنفففد ، وقبفففره بالغريبفففة مفففن عمفففان، حفففاول جمففف  شفففمل 
اإلباضية تحت رايته، وجبى القرى ولم يكن إمامفا منصفوبا، وقفد أثفارت شخصفيته الجفدل 

. مففن بففرا ة منففه أو توليففة إلففى الربيفف  بففن حبيففب بالبصففرة حتففى رفعففت قضففيته ومففا توجبففه
 .2تعليق  249عبيدلي كشف . وتفاصيل المسألة لدى السالمي في الّتحفة

مصففطلح تسففتعمله المصففادر العمانيففة للتعبيففر عففن طغيففان الحكففام سففوا  كففانوا :  الجبــابرة (27)
 .إباضية أو غير إباضية وذلن ببعدهم عن مسلن اإلمامة العادلة

 .نسكت عن هذه المرحلة ألنها ال تخدم بحثنا 251: كشف  (23)
وتتفق المصادر أن البيعة تمت لإلمام محمفد بفن أبفي عففان بر اسفة موسفى  253: كشف (28)

بن أبي جابر األزكفور  مفن بنفي ضفّبة مفن سفامة بفن لفؤ  مفن الطبقفة الثانيفة مفن علمفا  
ا  القبا ففل فففي نففزوى ممففن ال اجتمفف  رؤسفف: وقففد كففان األمففر كالتّففالي( 181/393)عمففان 

فخاف الشيخ موسى أال يكفون للمسفلمين بفد  وأن تقف  الفتنفة، فقفال " يؤمنون على الدولة 
. حتى تض  الحفرب أوزارهفا: قد ولينا ابن أبي عفان نزوى وقرى الجوف وأحسب أّنه قال

ا نكفره قفد كنفا نرجفو مفا نحفب، ففاآلن قفد رأينفا مف: فقال الشيخ أبو المنفذر بشفير بفن المنفذر
. إّنفا فعلنفا مفا نحفب، وأعلمفه إنمفا أراد أن يففرقهم لف ال تقف  الفتنفة: والحمد هلل، فقال موسى
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383-133/383-135محمفففد بن أبي عففان  -
(29). 

844-189/383-133كعب الخروصيالوارث بن  -
(34). 

824-248/844-189غّسان بن عبد اهلل الفجحفي -
(31). 

                                                                                                                                                               
فلما خرج أوال ن الرؤسا  ومضى كّل واحد منهم إلى البلد التي وليها كتب الشيخ بعفزلهم 
وبعفففث والة للبلدان،فأحسفففب أنهفففم عزلفففوا قبفففل وصفففولهم، وبقفففي محمفففد بفففن أبفففي عففففان ففففي 

 = نقلنا قصة الّتولية بتفاصيلها ألنها تختلف عن بيعة بقية. 254-253:  العسكر كشف
األ مففة وذلففن النعقادهففا فففي ظففرف انتقففالي حففرج ممففا اضففطر الشففيخ موسففى بففن علففي أن  =

يركن إلى الحيلة فأوهم رؤسا  القبا ل أنه عين محمد بن أبي عفان علفى نفزوى والجفوف 
بعفزلهم وعفّين والة آخفرين بتعفاون مف  اإلمفام  فقط وأبقاهم على مواطنهم ثم بعفد ذلفن أمفر

 .الجديد
والجدير بالمالحظة أن محمد بن أبي عفان عزل بعفد ذلفن بحيلفة أيضفا عنفدما بفدت منفه 

فعملوا له حيلة وأخرجوه من عسكر نزوى فلمفا خفرج " أحداث لم تعجب أهل الحل والعقد 
 .254: كشف " وشهرا  اجتمعوا فاختاروا إماما وعزلوا محمدا وكانت إقامته سنتين

مففن اليحمفففد إاّل أنففه نشفففأ  ( :383-133/383-135)محمــا بـــي عبــا اب بـــي طبــب عفـــاي  (29)
وهنففان اخففتالف . بففالعراق فقففدموا بففه إلففى عمففان، وهففو أول األ مففة مففن اليحمففد فففي عمففان

   4تعليففق : وجففدل بففين اإلباضففية بعمففان حففول توليتففه التففي اسففتمرت سففنتين عبيففدلي 
253. 

ال تطيفل المصفادر العمانيفة الحفديث  مام الوارث بي كع  الخروصب الشاري اليحماياإل (34)
عن سيرته قبل توليه اإلمامة وغاية ما تذكر أنه كان أحد المشاركين في عزل محمفد بفن 

وطفم أثفر السفلف الصفالح وسفار بفالحق وأظهفر دعفوة " ولما تمفت لفه اإلمامفة .أبي عفان
. 255-254: كشفففف " الكففففر ودفففف  اهلل الجبفففابرة  المسفففلمين وأعفففز الحفففق وأهلفففه، وخمفففد

أما قصة وفاته فتتمثل . وتذكر المصادر أنه استطا  أن ينتصر على حمالت العباسيين
كشف . في أنه مات غريقا وهو يعمل على إنقاذ المساجين من سيل الواد  الذ  داهمهم

 .154: عمان في التاريخ  121-114: تحفة. 254-257: 
بايعففه المسففلمون علففى مففا بويفف  عليففه   ــاي بــي عبــا اب الفجحــب اليحمــاي ا زاياإلمــام غ (31)

الففوارث بففن كعففب، فقففام بففالحّق وعففز الحففّق فففي أيامففه، وظهففرت دعففوة المسففلمين بعمففان وكففان 
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  (32) .841-227/824-248عبففد الملن بن حميففد  -
852-233/841-227المهّنا بن جيفر الفجحي اليحمد  -

(33) 

                                                                                                                                                               
وكفان مقامفه بنفزوى ففي بيفت اإلمامفة ففي العقفر، (. أ  جملفة العلمفا )في أيامه حمفة العلمفا  
 .إل المبيضة اوفي زمانه سميت نزوى 

تمكففن مففن إخمففاد عديففد مففن الفففتن، كمففا تصففدى . تخــت ملــك العــر وكانففت قبففل ذلففن تسففمى  -
لحمايفة الّسفواحل العمانيفة مفن ( سففن تكفون أسفطوال)لغزوات كفار الهند وهو من اتخفذ الشفذاة 

كمفا اشفتهر بإشفرافه بنفسفه علفى أمفور . وكان كثير الترّدد على صفحار. هذه القرصنة الهندية
. 287/289كشفففف الغمفففة .ر. 267/523كانفففت وفاتفففه إثفففر مفففرض ألفففم بفففه سفففنة و . الحسفففبة
 .نالحظ بعض االختالف في شأن بعض التواريخ. 123-1/122تحفة :الّسالمي 

مففن بنففي سففودة بففن علففي بففن عمففرو بففن عففامر مففا  السففما   اإلمــام عبــا الملــك بــي حميــا (32)
وصففارت عمففان يوم ففذ خيففر سففار سففيرة الحففّق والعففدل واتبفف  أثففر الّسففلف الصففالح . األزد 
فيفففر   27/ولففي يففوم االثنففين لثمففاني ليففال بقففين مففن شففهر شففوال سففنة ثمففان ومففا تين. دار
فلم يفزل مقفيم العفدل حتفى كبفر وضفعف وزمفن، فكانفت تقف  األحفداث ففي عسفكره، . 524

فشففاور المسففلمون موسففى بففن علففي فففي عزلففه فأشففار علففيهم أن يحضففروا العسففكر ويقيمففوا 
ى بفن علفي وأقفام الدولفة ومنف  الباطفل، وشفّد عسفكر المسفلمين وعبفد الدولة، فحضر موسف

 =وكانت واليته ثماني . الملن في بيته فلم يعزلوه ولم يزيلوه حتى مات وهو إمام لهم
وقففد ظهففرت فففي زمانففه بعففض الفففتن تمكففن مففن . 286-289: كشففف الغّمففة . عشففرة سففنة =

خمادها الّرسا ل في نصفح اإلمفام اتسفمت  وقد أورد الّسالمي مجموعة من. التصد  لها وا 
 .149-1/134: تحفة: الّسالمي. بالصراحة والجرأة في قول الحقّ 

عقفد لفه يفوم الجمعفة ففي شفهر رجفب : اإلمام المهّنا بي جيفر الفجحب اليحماي ا زاي  (33)
فوطم أثفر المسفلمين، وسفار بسفيرتهم، وكفان لفه ( 541ما  )سنة ست وعشرين وما تين 

تكلم أحففد فففي مجلسففه وال يعففين خصففما علففى خصففم وال يقففوم أحففد مففن ضففبط وحففزم وال يفف
حفازم . أعوانه مادام قاعدا وال يدخل أحد مّمن تجر  عليه النفقة من العسكر إاّل بالسالح

قيففل إنففه اجتمفف  لففه . وقففد اجتمعففت لففه مففن القففوة البّريففة والبحرّيففة مففا شففا  اهلل. فففي الحففقّ 
عنده بنزوى سبعما ة ناقة وستما ة فر  تركب  ثالثما ة مركب مهيأة لحرب العدو، وكان

( بنففزوىوهففي محلففة )وكثففرت الرعايففا فففي زمانففه حتففى بلفف  سففّكان سففعال . عنففد أّول صففارخ
وقفد مفات والمسفلمون عنفه . وففي زمانفه وقف  الكفالم بعمفان ففي خلفق القفرآن . أربعة عشر ألففا
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883-233/852-233الّصلت بن مالن الخروصي -
(34). 

هؤال  األ ّمة واحدا واحدا فذان مبسوط في مصادر ال نروم في هذا العرض تتّب  سيرة 
متعّددة ولكن سنرصد في سيرتهم جميعا ما يساعد على فهم الّتجربة السياسّية اإلباضّية  (35)ومراج 

في عمان في مستوى مؤّسسة اإلمامة، وما يرتبط بها من أمور تولية اإلمام وعزله أو خلعه، 
وان اإلمام في أدا  مهّمته في مركز اإلمامة وفي أطراف البالد، والّتنظيمات الّداخلية، ونعني بها أع

وفي قدرة هذه اإلمامة على إخماد الفتن الداخلّية والهجومات الخارجّية، وسنعتبر هذه اإلمامات 
بمثابة اإلمامة الواحدة فنختار أمثلتنا م  توثيقها من تجربة هذا أو ذان مما يخدم الغرض على 

                                                                                                                                                               
ن ذكفففر أن هنفففان مفففن طعفففن ففففي إمامتفففه : كشفففف الغّمفففة. راضفففون ولفففه موالفففون ومفففؤازرون، وا 

 .181-1/186تحفة : الّسالمي. 286-283
كشففف . ر. لقففد جفا ت أخبففاره مفصفلة فففي الفنّ  :  الّصـلت بــي مالــك الخروصـب ا زاي (34)

 .218-1/184: تحفة: الّسالمي.ر. 288-284الغّمة 
وجفا  . 253-223 : الحركة اإلباضفّية: مهد  طالب هاشم: انظر: عن هؤال  األ ّمة  -

 =الخام  بعنوان اإلمامة هذا في الفصل
وقد حّلل األوضا  . 581-237/793-177أوال عصر القوة واالزدهار : اإلباضّية الثانية =

الّسياسففّية الداخلّيففة والخارجّيففة لإلمامففة مثبتففا أّنهففا إمامففة قا مففة علففى الشففورى كّلمففا انتهففت 
ونفه دون أن تكفون حياة إمام نظر أهل الحّل والعقد فيمن تتوفر فيه شروط اإلمامة فيبايع

له صلة نسب م  اإلمام السابق سوى أّنهفم أزديفون عمفانيون كمفا بفّين مفواطن القفوة التفي 
وبعض مواطن الضعف التفي أّدت إلفى مرحلفة ثانيفة مفن مراحفل هفذه . أدت إلى االزدهار

 .اإلمامة تجلت فيها بدايات التدهور والسقوط
اإلمامفة : ريخ اإلسفالمي بجامعفة آل البيفتففاروق عمفر ففوز  أسفتاذ التّفا. د.أ: راج  كذلن  -

دراسفة تاريخّيفة ألحفوال عمفان ففي ظفل األ مفة اإلباضفّية ففي الحقبفة : اإلباضّية في عمان
الثففففامن المففففيالد ، حتففففى منتصففففف القففففرن الّسففففاد  /مففففن منتصففففف القففففرن الثففففاني هجففففر 

   1417/1997. نشر جامعة آل البيت. المفرق األردن. الثّاني عشر ميالد /الهجر 
 57-39: اإلمامة. و. 288-255: الحركة . ر: لزيادة التفصيل . 39-88

 57-39: اإلمامفة : وففاروق عمفر ففوز   288-255الحركفة : مهد  طالفب هاشفم . ر (35)
 .ويحيالن على جمي  المصادر
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لّية التي سينبثق منها التّنظير لإلمامة م  ما سينضاف إليه من تجارب سابقة مستوى الّتجربة العم
 .والحقة في مركز اإلمامة األّول في البصرة وفي جناحيها اآلخرين باليمن والمغرب

 مؤّ  ــات اإلمـامــة -
 :اإلمــام * 

هل الحّل تمّثل في أن يجتم  أ (37)لقد تّمت البيعة لجمي  هؤال  األ ّمة على نمط واحد
والعقد بر اسة أعلم الجماعة وأفقههم إثر وفاة اإلمام القا م وتوديعه إلى مثواه األخير، فال يخرجون 
من مشورتهم إاّل بعد بيعة اإلمام الجديد، ويتحّرون في ذلن أاّل تربطه صلة دموّية باإلمام الّسابق 

البيعة العاّمة إثر ذلن في المسجد  حفاظا على مبدإ المحّكمة األّول في اجتناب الّتوريث، ثّم تتمّ 
فيها بمبادئ العالقة بين اإلمام والرعّية، وبهذا تنطلق اإلمامة  (33)الجام ، ويلقي الفقيه خطبة يّذكر

 .الجديدة على سنن اإلمامة التي قبلها
 :ونكتفي للتمثيل لذلن ببيعة اإلمام الّصلت 

وكان المشهور فيهم يوم ذ محمد بن .. هّناكّنا في المشورة لما مات الم: " قال أبو المؤثر 
… علي القاضي، وسليمان بن الحكم، والوضاح بن عقبة، ومحمد بن محبوب، وزياد بن الوضاح

ن لم يبلغوا مبلغهم من العلم منهم من شهد البيعة ومنهم … ومنهم أنا  من أهل العلم والفضل، وا 
مد بن علي وبشير بن المنذر، ومحمد بن إاّل أّن مح… من غاب عنها، ولم يعلم منهم خالف عليه

محبوب والمعّلى بن منير، وعبيد اهلل بن الحكم كانوا هم المقّدمين في البيعة للّصلت بن مالن رحمه 
اهلل، م  من حضرهم من المسلمين، فبايعوا الّصلت بن مالن رحمه اهلل وقّدموه، وسّلم الّنا  لهم 

 .(38)…«وسمعوا وأطاعوا

                                                           
 .28تعليق  91انظر ما سبق  . نستثني اإلمام األّول محمد بن أبي عفان (37)
 .343:كشف  (33)
سنعتمد كتاب تحفة األعيان بالّنسبة إلى هذه الّنصو  ألّنه جا  جامعا  1/172: تحفة  (38)

 .لكّل ما كتب قبله
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ثّم وّلي الّصلت بن مالن، وكان يوم ذ بقايا من أشياخ المسلمين »  :قال أبو قحطان 
مامهم يومئذ محما بي محبو  وفقها هم رحمة اهلل عليهم  رحمه اهلل وغفر له، فبايعوه على ما وا 
 .(39)…«بوي  عليه أهل العدل قبله

أبي عّفان فقد تّم ذلن مّرة واحدة م  اإلمام محمد بن  خلع هذا عن تولية اإلمام أّما عن 
عندما أحّ  الفقها  أهل الحّل والعقد منه انحرافا عن المسلن اإليماني المّتفق عليه فسلكوا مسلن 

 .(44)االحتيال المشرو 
وبقي محمد بن أبي عّفان في العسكر، فظهرت منه : "جا  في كشف الغّمة ما يلي 

ه للمسلمين ورده للّنصا ح واهلل وبلغني إّنما الذ  أنكروا عليه جفوت. للمسلمين أحداث لم تعجبهم
أعلم، فلم يرضوا سيرته فعملوا له حيلة وأخرجوه من عسكر نزوى، فلّما خرج اجتمعوا فاختاروا إماما 

 ". (41)وعزلوا محمدا وكانت إقامته سنتين وشهرا
 
قامــة الحــاوا *   :ا حكــام وا 

  األحكام ويقيم حدود اهلل ولو تذكر المصادر أّنه حالما يتوّلى اإلمام خّطته عليه أن يجر 
 .على أقرب الّنا  إليه

قيل إّنه لم يقط  بعمان يد سارق، إاّل غّسان بن » : ومن ذلن ما جا  عن اإلمام غّسان 
 .« (42)عبد اهلل، فإّنه قط  يد سارق واحدة، بعد أن وجب عليه القط 

هم، وكانوا قد استحّقوا ويوجد أّنه كان في أيام اإلمام غّسان، نا  جي  ب» ومن أحكامه 
القتل في رأ  بعض المسلمين، فشاور اإلمام القاضي مسّبح بن عبد اهلل، فلم ير قتلهم، فسجنهم 

ال أقبل : " اإلمام، ثم ناظر المسلمون القاضي في قتلهم، حتى رج  إلى القول بالقتل، فقال اإلمام 
فتيت بمن  قتلهم في جماعة من ذلن منن إاّل أن تقول به بين جماعة من المسلمين، ألّنن أ

إّني كنت أفتيت اإلمام بمن  قتل : " فلّما اجتم  الّنا  بالمسجد، قام القاضي واقفا وقال ". المسلمين

                                                           
 .1/173: تحفة  (39)
 .28تعليق  91انظر ما سبق   (44)
 .254: كشف  (41)
 .1/127: تحفة  (42)
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ّني قد رجعت عن ذلن، وأفتيته اآلن بقتلهم وهذه . فأمر بهم الّصلت فضربت أعناقهم". هؤال ، وا 
جزاهم اهلل . وفيها تصّلب عظيم من القاضي سياسة من اإلمام تقتضي تبر ة ساحته من الّتهمة،

 .«(43)خيرا عن اإلسالم وأهله
 :الفرهــاء طهل الحــّل والعرــا * 

واضح من خالل ما ذكر أّن دورهم يتمّثل في اختيار من تتوفر فيه شروط اإلمامة 
إذا اقتضى فيبايعونه، ثّم يظّلون من مؤازريه والمحتسبين عليه في نف  الوقت وهذا يهي هم لعزله 

 .األمر
وال نغفل عن شاهد يثبت أّنهم قد يضطلعون بمهام اإلمامة عند عجزه اجتنابا للفتنة كما 

 .حدث عندما تقّدمت سّن اإلمام عبد الملن
مقيم العدل حتى كبر وضعف وزمن، ( اإلمام عبد الملن )فلم يزل » : جا  في الكشف 

وسى بن علي في عزله فأشار عليهم أن فكانت تق  األحداث في عسكره، فشاور المسلمون م
يحضروا العسكر ويقوموا بالّدولة، فحضر موسى بن علي وأقام الّدولة ومن  البففاطل، وشّد عسكر 

 .«(44)…المسلمين، وعبد الملن في بيته، فلم يعزلوه ولم يزيلوه حتى مات وهو إمام لهم
عزل اإلمام الّصلت لتقدم من الفتنة حدث عند  (45)والمالحظ أن ما خشيه موسى بن علي

 .سّنه أيضا
فكان هذا العزل سببا لفتنة عصفت باإلمامة من أصلها وقسمت فقها  عمان وأهلها إلى 

 .(47)رستاقّية ونزوانية هذا م  العزل وذان ضّده
على اإلمام وتنبيهه ما تورده المصادر من نصا ح مكتوبة يوجهها هؤال   االحت ا ومن 

 .لهجة ال تعرف المجاملة إليها سبيالالققها  إلى اإلمام ب
 " :من ذلن ما جا  في نصيحة هاشم بن غيالن ومن معه لإلمام عبد الملن 

                                                           
 .1/131. : م.ن (43)
 .274-259: م .ن (44)
 .99انظر ما سبق   (45)
 .  111ف  149يلي   انظر ما  (47)
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وذكرت قبول رأينا في الذ  نصحنا لن فيه، فذلن الذ  أردنا لن، وهو اجتهاد مّنا، » 
م رأينا فيما لقينان ألّنه ال ينف  تكّلم بحق ال نفاذ له، وقد أعلمنان عز  بالفعل ال بالرولوقبول ذلن 

�…به
(43)». 

خوانن » : ومن ذلن ما جا  من نصيحة موسى لإلمام عبد الملن واعلم رحمن اهلل أنا وا 
 .«(48)…المشفقون علين، قد قّلت ثقتهم بشأنن اليوم، وأهل أمانتن اّلتي أنت عليها اليوم عزيز

مة أو غيره وأن يستفتيهم هؤال  الفقها  أن يتوّلوا عنه القضا  في مركز اإلما مؤازرةومن 
 .عندما تشّكل عليه بعض القضايا

ونمثل لذلن بتولي محمد بن محبوب بن الّرحيل القضا  بصحار لإلمام الّصلت وبحّله 
لعديد من المعضالت المطروحة مثل الحكم في من قتل خطأ شخصا مكان آخر وتبّين له ذلن فيما 

 .(49)على قيد الحياة بعد عندما رأى الشخ  الذ  تصّور قتله قصاصا 
 
 
 : بيــت المــال * 

ال سبيل إلى قيام اإلمامة بدون مال لذلن تتعّرض المصادر إلى الحديث عن بيت المال 
 .وتقّصي األخبار يمّكن من معرفة الموارد والمصاريف، و نكتفي بما جا  من إشارات تثبت ذلن

 .« (54)ل ال يكفيأنا أريد حرب الهند، وبيت الما» : قال اإلمام غّسان  
بلغني أّنه كان عند المهّنا بن : وقال العاّلمة الصبحي» : وجا  في أخبار اإلمام مهّنا 

جيفر تسعة آالف مطّية أو ثمانية آالف مطّية، ولعّلها لبيت المال فيما يحكى عن الثّقات 
 .« (51)المسلمين

                                                           
 .1/144: تحفة  (43)
 .1/148: م .ن (48)
 . في صدد الّنشر . محمد بن محبوب بن الّرحيل: كتابنا . ر (49)
 .1/125: م .ن (54)
 .1/154: م .ن (51)
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سرين من األّمة عند الحاجة ومن اإلشارة األولى نفهم أّنه لإلمام أن يستعين بأموال المو 
إلى ذلن وعندما ال تكفي أموال بيت المال، وطبيعي أن هذه المؤّسسة تحتاج إلى جباة ومتصرفين 

 .يساعدون اإلمام على أدا  هذه المهّمة وقد وقعت اإلشارة إلى هؤال  بكّل وضوح
شية عبد اهلل قد استعمل على صدقة الما[ اإلمام المهّنا] وكان في حياته : " ومثال ذلن 

 ".(52)بن سليمان
 :هيكـــل الــاولــــة * 

لم تشر المصادر إلى أن واحدا من هؤال  األيّمة اتخذ جهازا لدولته كما هو معروف عند 
نما كانت تدار شؤون األمة في المسجد أو  بني أمّية مثال، فال حجابة وال وزارة ال للسيف وال للقلم، وا 

 .حيثما يكون اإلمام
 : رضـــــاءالـــ* 

يعّين اإلمام من يرى فيه الّصالح ألدا  هذه المهمة في أطراف البالد وقد ذكرنا من قبل تولي 
محمد بن محبوب القضا  بصحار لإلمام الّصلت زمن كانت العاصمة بنزوى، كما تذكر المصادر أن 

 .(53)موسى بن علي تولى القضا  لإلمام عبد الملن ثم لإلمام المهنا
 ".(54)ن زاهدا كان يواصل موسى بن علي بإزكى فلما ولي القضا  انقط  عنهويحكى أ" 
 ".(55)جماعة من النا  وهو يوم ذ قاض( بن علي ) فاجتم  إلى موسى " 

) يعني قاضي اإلمام : " بما يلي " تحفة األعيان " ويعّلق أبو إسحاق اطفيش محقق 
إلمامة، ورأ  أهل الحل والعقد، ولذا يرج  إليه وهو شيخ اإلسالم يوم ذ ومرج  الفتوى في ا( المهنا 

أهل الرأ  والمشورة في أمر اإلمام من بيعة وخل ، وكذا كان في إمامة المغرب الرستمية قاضي 
 ". (57)اإلمام هو شيخ المسلمين فاهم 

                                                           
 .1/152: م .ن (52)
 .1/135: م .ن (53)
 .1/135: م .ن (54)
 .1/151: م .ن (55)
معجففففم أعففففالم اإلبضففففّية . ر. ف أبففففي إسففففحاق اطفففففيشولتعريفففف. 1تعليففففق  1/151: م .ن (57)

 (.1975-1385/1887-1345)من علما  واد  مزاب بالجزا ر . 33عدد
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 :الـــــوالة * 
امة في وتذكر المصادر أيضا أن اإلمام يستعين بوالة يعينهم على المناطق التابعة لإلم

 .أطراف البالد إلدارة المصالح المدنية
وصل كتاب من والي صحار إلى اإلمام عبد الملن بن : " من ذلن ما جا  في التحفة 

 ". (53)حميد
: وجا  خالل نصيحة لإلمام عبد الملن في شأن ضرورة التحّر  في اختيار الوالة ما يلي 

ها وأكثر من استخارة اهلل، وتشير على ثقات إخوانن والذ  نراه لن إذا اهتممت بوالية أن تتبّين في" 
العالمين بالرجل الذ  تريد أن توليه، فإّنا عند ذلن نرجو لن التوفيق، ويزول العذر عند اهلل فيه من 
ن كان  رادتن، وال تستغن في ذلن بقول رجل دون آخر، وا  مبالغتن في طلب عدله، واهلل عند نيتن وا 

هذا من العلم بالرجل ما ال تجد عند هذا، فيأتي في ذلن الذ  أسلم  ناصحا فإنن عسى أن تجد عند
لن في دينن، وقد يدخل في هذا األمر رجال يأتونن من طريق النصيحة لن ممن يجوز قوله 

عندن، يزينون رجاال ويشيرون بواليتهم، فاستوحش رحمن اهلل من تلن الشورى وال تعمل بها في 
 ".(58)تعمل به وتسأل عنه أنت نفسن وتعرفه بمعرفتن الدين إال من أهله، وليكن الذ 

على صحار ( المهّنا ) وكان أبو مروان رحمه اهلل واليا لإلمام : " وجا  في التحفة أيضا 
فعزله الّصففلت، فخرج أبو مروان إلى نزوى فأقام بها حتى توفي، وولى الّصلت بن مالن صحار 

 ..".محمد بن األزهر العبد 
ذا متعددة تثبت أن الخطة ثابتة في تقاليد اإلمامة، والن  الذ  أوردنا والّنصو  في ه

ن  يثبت ضرورة التحر  الشديد الختيار الوالة ألنهم يمثلون اإلمام فإن أخلصوا استفاد الجمي ، وا 
 ..أساؤوا تحمل اإلمام وزر اإلسا ة

 :الـــجيــــش * 
بلية الداخلية وللتصد  للهجومات تعتمد اإلمامة عادة على المتطوعين إلخماد الفتن الق

 .الخارجية

                                                           
 .1/133: تحفة  (53)
 .1/173: م .ن (58)



 81 

ومن ذلن استنفار اإلمام الّصلت الخيل للتصد  للممتنعين عن أدا  الزكاة وعلى رأسهم 
 :وسيم ين جعفر المهر  بعد أن تثّبت في صحة هذا االمتنا  

فكتب اإلمام إلى والي أدم ووالي سناو ووالي جعالن أن إذا ظفرتم بوسيم بن جعفر " 
أني قد استوثقت منه وأنه قد حصل، فأنفذ : ر  فاستوثقوا منه، وأعلموني فكتب إليه والي آدم المه

م  جماعة من أصحاب الخيل، ثم أنفذ " بأبي المقارش " إليه اإلمام يحيى اليحمد  المعروف 
قوهم كتيبة أخرى فلقوهم بالمنا ف، ثم أنفذ كتيبة أخرى فلقوهم في قرية عز، ثم أنفذ كتيبة أخرى فل

 ".(74)…في قرية منح، فلم تزل الكتا ب تتراسل والّرماح تحمله حتى وصلوا به إلى نزوى
لى جانب المتطوعين كّون اإلمام المهّنا جيشا استطا  بفضله أن يضبط فوضى القبا ل  وا 

 .ضبطا محكما
ثما ة واجتمعت له من القوة البرية والبحرية ما شا  اهلل، قيل إنه اجتم  له في البحر ثال" 

مركب مهيأة لحرب العدو، وكان عنده بنزوى سبعما ة ناقة وستما ة فر  تركب عند أول صارخ، 
 ".(71)…فما ظنن بباقي الخيل والّركاب في سا ر ممالكه

وتذكر المصادر أيضا موقف اإلمام الّصلت الحازم من خيانة النصارى بجزيرة سقطرى 
 .وقتلهم والي اإلمام بها وفتية معه

ويقال إن جملة المراكب التي اجتمعت في هذه … اإلمام الجيوش، وجهز المراكبفجم  " 
 ".(72)…الغزوة ما ة مركب ومركب، فساروا إليهم، ونصرهم اهلل عليهم، فأخذوا البالد وهزموا األعدا 
وقد كتب اإلمام عهدا للغزاة في هذه الغزوة بّين فيه جمي  المبادئ اإلباضية في 

 .(73)القتال

                                                           
 .1/154: م .ن (74)
 .1/154: م .ن (71)
: تق  جنوب عمفان، بينهفا وبفين عمفان بحفر الحبشفة … وسقطرى جزيرة  1/178: م .ن (72)

 .1/177: تحفة 
 .133 : محمد بن محبوب : كتابنا . ر (73)
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  593-276/558-273: إلمامة الثّــانّيــة  رو  ا
بعد قفرن من اإلمامفة الّشوريفة العادلة تحّولت عمان إلى فوضى سياسّيفة كبيرة وذلن إثففر 

ورفض هذا األخير لهذا . 233/883اإلمام الّصلت بسبب شيخوخته  (74)خلف  موسفى بن موسى
ندال  حروب أهلية دفعت بعض األطراف الخل ، وقد آزره علما  آخرون في ذلن فأّدى هذا إلى ا

وبعد كّر وفّر بين الّطرفين تمّكن محمد . إلى االستعانة بمحمد بن بور والي العباسيين على البحرين
بن بور من عاصمة اإلمامة نزوى فعاث فيها فسادا وأحرق كتب اإلباضّية وخّرب األراضي 

من سنة . 9/وكان ذلن في نهاية القرن الثّالث .الّزراعية وردم األنهار ونقل مركز العاصمة إلى بهال
زا  هذا تسبب خل  اإلمام الّصلت في إحداث شروخ في صّف العلما  فانقسموا . 284/893 وا 

ذان أّن المدرسة . حزبين عرفا بالّرستاقية والّنزوانية استمرا في الصرا  ردحا طويال من الّزمن
وسى واعتباره مرتدا، بينما رّجحت مدرسة نزوى بعد الّرستاقية استمّرت في إدانة جماعة موسى بن م

 .حين االعتدال ودعت إلى االنفكان من الماضي إلعادة اإلمامة الموّحدة
وبعد عزل اإلمام الّصلت قامت  (75)وبهذا بقي الحوار الّدستور  حول خل  اإلمام مفتوحا

 .إمامتان لم تعرف عمان في عهدهما إال الّنزا  القبلي
894-233/887-233بن النظر اليحمد  إمامة راشد  -1

(77). 
893-284/894-233إمامة عّزان بن تميم الخروصي  -2

(73). 

                                                           
" وصفففه الّسففيابي بأّنففه كففان . فقيففه( : 3/9ق) بــي لــؤي… مو ــى بــي مو ــى بــي علــب (74)

وقفد … لدى الّصلت بن مالن في نهاية إمامة الّصلت واستمرت فيما بعد" الوزير األكبر 
 .2تعليق 274: كشف: عبيدلي. قتل في إمامة عّزان بن تميم

: غبفاش . 39-53اإلمامفة اإلباضفّية : فاروق عمفر ففوز  . 283-238الحركة : هاشم . ر (75)
 .، وكّلها تحيل على المصادر45 – 44: عمان 

 233/887عقفد لفه اإلمامفة موسفى بفن موسفى : هو راشـا بـي الّنظـر الفجعـب اليحمـاي  (77)
مامفة ومفنهم مفن ومن هنالن انطلقت الفتنة وانقسم أهل عمان فمنهم مفن اعتفرف بهفذه اإل

: تحفففففففة  -274: كشففففففف . ر. 233/894ظففففففّل وفّيففففففا إلمامففففففة الّصففففففلت إلففففففى أن تففففففوّفي 
1/213-242. 

اشتّدت الفتن في زمان اإلمام راشفد إلفى أن بفرئ منفه موسفى : عزّاي بي تميم الخروصب  (73)
وشفارن ففي بيعفة اإلمفام . 275: كشفف " وفّسقه وضّلله وسار عليه وعزلفه " الذ  بايعه 
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حيث استطاعت القوى اإلباضية من نزوى أن  324/932واستمر هذا الوض  إلى سنة 
تحيي اإلمامة م  اإلمام سعيد بن عبد اهلل بن محمد القرشي ونرى من المفيد أن نقف باختصار 

مامة راشد بن الوليد في القرن الراب  ألن المصادر العمانية تجم  على أن إمامتهما عند إمامته وا  
 .أحيت من اندر  وجّددت العهد م  العدل واالستقامة، مما يصلح شاهدا للتنظير لإلمامة

 :الرري الّراب  واإلمامة بعماي ( 5
لكنه لي  من  إن األوضا  بعمان في القرن الراب  تحتاج في الحقيقة إلى تحليل طويل
 .مشموالت بحثنا لذلن سنكتفي بالوقوف عند إمامتين تخدمان هذا البحث من قريب

-324إمامة اإلمام سعيد بن عبد اهلل بن محمد بن محبوب ابن الرحيل القرشي ( 1
328/932-939

(78). 
953-342/939-328إمامة اإلمام راشد بن الوليد ( 2

(79). 

                                                                                                                                                               
ثففّم قامففت الخصففومة بينففه وبففين اإلمففام عففّزان الففذ  عزلففه عففن القضففا  . 233/894 عففّزان

واشتّدت الفتن إلى أن وقعت االستعانة بمحمد بفن بفور والفي البحفرين مفن قبفل العّباسفيين 
. 235-275: كشففف. فاسفتولى علفى عمفان وحففّول عاصفمتها إلفى بهفال 284/893سفنة 
 .272-1/243: تحفة 

-235/932-326) با اب بي محما بي محبو  بي الرحيل الررشباإلمام  عيا بي ع (78)
ال . الّراجح أّنه بوي  إمام دفا . سليل األسرة الّرحيلية العريقة في الّدعوة اإلباضّية (939

حيا فه  تفّصل المصادر الحديث عن هذه اإلمامفة إاّل أّنهفا تجمف  علفى عفدل هفذا اإلمفام وا 
ل فففففي معركففففة سففففعى فيهففففا للفصففففل بففففين طففففرفين قتفففف. سففففيرة الّسففففلف الصففففالح مففففن األ ّمففففة

-1/235: تحفففففة  –. 345-343: كشففففف . 238/939متخاصففففمين وكففففان ذلففففن سففففنة 
238.     = 

بايعه جماعة أهل الحّل والعقد بيعة :  (983-342/939-325)اإلمام راشا بي الوليا  (79) =     
" بايعفه الّنفا  علففى دففا  وعلفى رأسفهم أبفو محمففد عبفد اهلل بفن محمفد بفن أبففي المفؤثر ثفّم 

ثففّم بعففث الففوالة والعمففال فففي . : " 347: كشففف " اتبففا  سففبيل العففدل قبلففه قسففطا وعففدال 
واسففتمّر مطاعففا ففي إمامتففه إلففى أن دّب الفوهن فففي األّمففة  343: كشفف " القفرى والبلففدان 

" بدسفففا   العّباسفففيين فخفففذلت إمامهفففا وانتصفففر العباسفففيون فاستسفففلم اإلمفففام بعفففد صفففمود 
رسول الّسلطان إلى مكانه يعطيه من الميثاق، فبلغنفا أّنفه أعطفاه ذلفن بلسفانه  فوصل إليه
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امتين بلغتا من المجد ما بلغته اإلمامة األولى تجم  المصادر على أن هاتين اإلم
 .واإلمامة الثانية بعمان

: قال أبو محمد عبد اهلل بن أبي المؤثر رحمه اهلل : "وهذه شهادة تنّوه بفضل اإلمام سعيد 
ال نعلم في أ مة المسلمين كلهم بعمان أفضل من سعيد بن عبد اهلل إال أن يكون الجلندى ابن 

 ". (34)مسعود
 :ى تنّوه بفضل اإلمام راشد وأخر 

كان رحمه اهلل لرعيته هينا رفيقا بآرا هم شفيقا غضيضا عن عوراتهم، : " قال أبو سعيد "
متحمال ل مة حريصا على إصالح المسلمين رؤوفا رحيما بالمؤمنين، متوّشحا .. مقيال لعثراتهم

 ".(31)…اصدا قصد الطريقةبكريم األخالق، صبورا عند مضا ق الخناق، مستقيما على الحقيقة، ق
ومهما يكن من أمر فال مزيد في سيرة هذين اإلمامين على ما جا  من قبل في شأن 

 .التنظير لإلمامة
إّن الّناظر في سيرة هؤال  األ ّمة وما ورد حولها من أخبار يتمّكن من إرسا  نظرّية 

مد بن عبد اهلل بن موسى اإلمامة عند اإلباضّية بكّل وضوح وقد كفانا مؤونة ذلن أبو بكر أح
حيث نقل  (33)، في الجز  العاشر من كتابه المصنف(32)(12-7/11-5ق)الكند  الّسمد  الّنزو  

 .عن المتقّدمين من علما  اإلباضّية أقوالهم المتعّلقة باإلمامة

                                                                                                                                                               
. 314: كشففف " وال كفان إلفى بففاب الّسفلطان مففن الواففدين  ولفم يبلغنفا أّنففه عّرضفه ليمففين،

وتجم  المصادر على عدالتفه وعدلفه . 342/953بهذا زالت إمامته وتوّفي بعد ذلن سنة 
يه اختالفا أّن اإلمام المداف  تسعه التّقية إذا خذلته الّرعّيفة ومّما ال نعلم أن ف: " من ذلن 

والمصفففففففدران . 284-1/239: تحففففففففة . ر. 312-345: كشفففففففف . ر. 314: كشفففففففف " 
انظفر )اعتمدا اعتمادا كّليا على ما نقاله عن أبي سعيد الكدمي في شهادته لإلمفام راشفد 

 (.35تعليق  117ترجمته فيما يلي  
 .1/237: تحفة  (34)
 .1/239: م .ن (31)
( 12-7/11-5ق)     طبو بكر طحما بي عبـا اب بـي مو ـى الكنـاي الّ ـماي الّنـزوي (32)

 .=بمدينة نزوى 11/ولد في أواخر القرن الخام 
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أبو سعيد . 13  : (34)أبو عبيدة :       ونذكر على سبيل المثال أسما  بعض هؤال  
 . 14:  (37)العوتبي ضيا . 3332437:  (35)الكدمي

                                                                                                                                                               
بفدأ حياتففه العلميفة بجمفف  كتفاب بيفان الّشففر  الفذ  أّلفففه . ينتمفي إلفى أسففرة عريقفة فففي العلفم =

ثّم اسفتمّر ففي العطفا  . ن إبراهيم بن سليمان الكند ابن عمه الشيخ أبو عبد اهلل محمد ب
فففففأّلف إلففففى جانففففب كتففففاب المصففففّنف، كتففففاب الّتخصففففي  فففففي الواليففففة والبففففرا ة، وكتففففاب 

وكتففاب الّتسففهيل فففي ... االهتففدا ، وقففد أّلفففه فففي افتففراق أهففل عمففان إلففى نزوانّيففة ورسففتاقّية
ففففي النحفففو، وكتفففاب الجفففواهر الففففرا ض، وكتفففاب سفففيرة البفففردة، وكتفففاب التّيسفففير، وقفففد أّلففففه 

 .المقتصر، وقد أّلفه في علم الكالم
لقففد عففايش صففاحب المصففنف االنقسففام العمففاني ورغففم أّنففه كففان مففن نففزوى فهففو أحففد أ ّمففة 
المدرسة الّرستاقية، وكان له دور في الحياة الّسياسّية، من ذلن يذكر الّسالمي في الّتحففة 

سوني، وهي بلدة العوابي مفن أعمفال الّرسفتاق، أّنه عقد اإلمامة لإلمام محمد بن خنبش ب
وأّنه أقام عند اإلمام ستة أشهر ثفّم غفادره لمفرض ألفّم بفه رجف  علفى إثفره إلفى نفزوى حيفث 

 .1172مار   553/4ربي  األّول  15توّفي  
اشترن في تحقيقه عدة باحثين نذكر منهم عبد المنعم عامر ، جفاد اهلل : كتا  المصنف  (33)

 1939جفز ا مفن سفنة  42ونشفرته وزارة التّفراث العمانّيفة تباعفا ففي . لحارثيأحمد، سالم ا
وخّصففففف  الجفففففز  األخيففففر لفهفففففر  بقيفففففة األجفففففزا  دون تحديفففففد  1443/1983إلففففى سفففففنة 

الّصففففحات، ويتجلففففى مفففن عففففرض األبفففواب أّن الكتففففاب موسفففوعة فقهيففففة انطلقفففت بففففبعض 
لفقفه، والمفنهل المتّبف  تمثّفل المسا ل في أصول في الفقه واآلداب ثّم شملت جمي  أبفواب ا

 =في جم  آرا  المتقّدمين م 
وقفد . عرض وجفوه االسفتدالل، كمفا أّن المؤلّفف يحفّدد مواقففه ففي بعفض المفواطن صفراحة =

خّص  الجز  العاشر لقضية اإلمامة وحسنا فعل إذ هي إلى القضايا الفقهيفة أقفرب مفن 
ن حشفففرها كتّفففاب الففففرق ضفففمن مبفففاحث وقفففد طبففف  الكتفففاب بمطبعفففة . همالقضفففايا العقدّيفففة وا 

صففحة وانطلفق ببفاب  333. 1443/1983سفنة ( 14ج. )عيسى البابي الحلبفي وشفركاه
 .اإلمامة وفضلها والحّث عليها وانتهى بباب في الخر  وحرم الخراج

 .28تعليق  21انظر ما سبق   (34)
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:  (39)الشيخ أبو الحسن. 51323              (38)ابن محبوب. 35318:  (33)عن بشير
 ...الخ. 84333334337318:  (84)الّشففيفخ  أبو محمد. 81379375374

                                                                                                                                                               
كتفاب : فاته من مؤل( 4/14ق) طبو  عيا محما بي  عيا الكامب الملر  بإمام المذه  (35)

الجام  المفيفد مفن . أجزا  لم يبق منه إاّل جز  واحد طبعته وزارة التراث بعمان 9المعتبر 
 .كتاب زيادات األشراف. مجلدات 4. أجوبة أبي سعيد ط

كتففاب . خ. مجلففدا 24: كتففاب الّضففيا  ( : 4/14ق)  ــلمة بــي م ــلم العــوتبب الصــحاري (37)
إخفففراج نفففّ  بفففدون . 1445/1984مطفففرح عمفففان بالمطبعفففة الّشفففرقية . األنسفففاب جفففزآن ط

ومف  ذلفن ينقفل كتفاب األنسفاب . تحقيق علمي، ولم يذكر اسم من قام بهذا التحقيفق األّولفيّ 
لكّن مؤلفنا يذكر في كتاب األنساب أنفه تقفدم لفه كتفاب يبفّين الحكمفة مفن الحكفم » :ما يلي 

ه جعفففل كتفففاب موضفففح واألمثففال، وبعفففده كتفففاب محكفففم الخطابفففة ففففي الخطففب والّرسفففا ل، وأنففف
 =األنساب واسطة، وبعد كتاب ممت  البالغة

ليه كتاب أن  الغرا ب في الّنوادر واألخبار والفكاهات واألسفمار = . 5 . في الوفود والوفادات وا 
 .وقد عثر له على كتاب في الّلغة وهو معجم

جز ا  34ة كتاب الخزان: من مؤلفاته ( : 3/9ق) بشير بي محما بي محبو  بي الّرحيل (33)
. جففز ا عثففر الّراشففد  علففى جففز  منففه بجربففة خ 24يزيففد علففى . كتففاب المختصففر. مفقففود

وتوجد نسخة منه عند . كتاب المحاربة في أحكام الجهاد. وتوجد بعض أجزا ه في عمان
 .كتاب البستان في األصول. مبارن الّراشد 

ازدهفار اإلمامفة  عفايش مرحلفة( 833-274/845-194) محما بي محبو  بـي الّرحيـل (38)
مففن مؤلفاتففه كتففاب فففي . 274/833وبهففا تففوّفي . تففوّلى القضففا  بصففحار. الثّانيففة بعمففان
. محمففد بففن محبففوب بففن الّرحيففل: انظففر بحثنففا . وسففيرته ألهففل المغففرب خ. الفقففه مفقففود

 .حيث فّصلنا الحديث عن الّتجربة الّسياسّية
ــو الح ــي الب ــيوي (39) جففام  أبففي : مففن مؤلفاتففه. مففاننسففبة إلففى بسففيا مففن ع( 5/11ق) طب

مختصر . وزارة الّتراث. مجلدات ط 4. الحسن البسيو  أو البسياني في األصول والفرو 
 .وزارة الّتراث. وهو اختصار للجام  ط. مجلد واحد: أبي الحسن 

مففن مؤلفاتففه . بلفف  درجففة االجتهففاد( 4/14ق) طبــو محمــا عبــا اب بــي بركــة البهلــوي ال ــليمب (84)
 =حقّقه عيسى الباروني . بركة جام  ابن
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وهؤال  جميعا يعتمدون في تقرير المسا ل مصادر الّشريعة عند اإلباضّية وهي القرآن 
ّسّنة واإلجما  والقيا  وتطبيقات العمرين وأ ّمة اإلباضّية حيثما كانوا، م  المقارنة ببعض وال

 .الّتطبيقات األخرى، وم  االست نا  بأقوال الّشعرا  والحكما  التي تؤازر مواقف الّشر 
وسنورد خالصة كّل هذا بعد أن نورد في المبحث الثّاني تجربة اإلباضّية الّسياسّية في 

ب لنتبّين أّن عصارة الّتجربة في المشرق والمغرب أفضت إلى نف  النتا ل الّنظرية م  بعض المغر 
 .الفويرقات المرتبطة بالمحيط

     
 المبحث الثّـاني

 الّتجربة الّسياسيّة في المغرب
 المحور األّول

 وصـول اإلبـاضيّة إلى المغـرب
 ومحـاوالت الظّـهـور

 تمـهيــا
ماال البحر األبيض المتوّسط، وجنوبا الّصحرا  الكبرى وشرقا جزيرة المغرب يحّدها ش

البالد المصرية وغربا المحيط األطلسي، قد وصلها اإلسالم على يد الفاتحين من أصحاب رسول 
ثّم بعد أن انقسم المسلمون إلى فرق . 3/اهلل عليه الّسالم من الّرب  األّول من القرن األّول للهجرة

من الفرق المعارضة للحكم األمو  بدمشق على إقامة كيان لهم في أطراف  عمل اإلباضّية كغيرهم
هذه البالد بعيدا عن ثقل ذلكم الحكم الذ  رأوا فيه خروجا عن المسلن اإلسالمي الّسليم مسلن 
رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم ومسلن الخلفا  الّراشدين من بعده، سوى مسلن الخليفة الّراشد  

                                                                                                                                                               
لففذكر مؤلفففات . يقففال إّن لففه جففز ا ثالثففا مفقففودا. وأعففادت وزارة التّففراث طبعففه مففرّات. فففي مجلففدين =

. 1نفففففففدوة الفقفففففففه اإلسفففففففالمي ط: هفففففففؤال  العلمفففففففا  اسفففففففتعنا بمحاضفففففففرة مبفففففففارن الّراشفففففففد  
1414/1994 .  188-194. 
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عبد العزيز الذ  آزروه وأرسلوا إليه وفدهم لدعوته إلى االستزادة من عمل البّر  الخام  عمر بن
حيا  الّسنن  .(1)بإماتة البد  وا 

 رحلــة ابــي مغ يــر إلى البصــرة* 
تنّوه المصادر اإلباضّية برحلة أّول مغربي  8/وفي هذا الّظرف في أواخر القرن األّول هف

ى له أن يعرف ذلن لوال وصول األخبار من قبل، خاّصة وأّن مصر إلى مركز الّدعوة بالبصرة، وأنّ 
وأّول من ذكر الّشماخي من مشا خ المغرب . هي األخرى نالت نصيبها من أثر الّدعوة اإلباضّية

 .(2)ابن اليس  من أهل مصر وأبا إسحاق إبراهيم المصر ، وعيسى ابن علقمة المصر 

                                                           
لّمفا تفوّلى عمفر بفن عبفد العزيفز الخالففة وففد . 123، 98: الّسير ط البارونيفة : الّشماخي  (1)

: عليففه مففن أهففل الففّدين والبصففيرة والعلففم وفففد يتكففّون مففن سففتة أعضففا  مففن أعففالم الّرجففال 
جعفر بن الّسّمان العبفد ، وأبو الحّر علي بن الحصين العنبفر  نزيفل مّكفة، وأبفو سففيان 

كليففب، وسفالم بففن ذكففوان  قنبفر المصففر ، وأبفو عبففد اهلل الحتّفات بففن الكاتفب، والحبففاب بفن
 = الهاللي العماني فكّلموا عمر وكان معه ابنه عبد

الملفففن، ففففي جفففرا م األمفففويين ومفففا تركفففوه مففففن بدعفففة لعفففن المسفففلمين علفففى المنفففابر، ومففففا  =
فقبل منهم كّل شي  وعاهدهم علفى أن يحيفي كفّل يفوم . الخ...اغتصبوه من أموال الّنا 

لّصحابة التي هي عّلة العلل في تفريق األّمة فتوقّفف سّنة ويميت بدعة، فكّلموه في فتنة ا
، ففأبى أن يبفد  فيهفا «تلن دما  طّهرت منهفا سفيوفنا أففال نطهّفر منهفا ألسفنتنا » : فقال 
فتوّقف الوفد عن واليته ولكّنهم عرضوا األمر علفى اإلمفام أبفي عبيفدة يوم فذ ومفن . حكما

الحقيقة أّن عمر في الوالية كما يدّل عليه و ... هاّل قبلوا من : معه من أ ّمة الهدى فقال 
مففن مقّدمففة  32   9تعليففق أبففي إسففحاق اطفففيش ". قففول أبففي عبيففدة رحمهففم اهلل جميعففا 

 .مصدر سابق: التوحيد 
ـــي علرمـــة المصـــري إن األخبفففار ضفففنينة عفففن هفففؤال  العلمفففا  سفففوى  (2) يقفففول عنفففه عي ـــى ب

ويذكر أبو عمار عبد الكافي ". ها كان من متكلمي اإلباضّية وحّذاق علما : " الّشماخي 
وفيففه عففارض مففن " كتففاب الّتوحيففد الكبيففر"فففي كتففاب شففرح الجهففاالت أّن لففه مؤلفففا بعنففوان 

: البارونيففة . خ: كتففاب شفرح الجففففهاالت . ر. قفال إن أسففما  اهلل مخلوقفة وصفففاته محدثفة
 .122الّشماخي . ر. 159



 89 

، ويقول ا الحميا بي مغ ير الجناونب الّنفو بمحما بي عبوهذا المنّوه به وبرحلته هو 
كان شيخا فاضال فقيها مثّقفا، كان مّمن أخذ عن أبي عبيدة مسلم :    " صاحب الّسير في شأنه 

 .(3)"، ثّم قدم بعده الخمسة المذكورون فانتقل عن الفتيا (145/372)بن أبي كريمة 
الذ  تعتبره المصادر  (4) عا  لمة ابيواضح أّن رحلة ابن مغطير كانت سابقة لرحلة 

اإلباضّية أّول من جا  يدعو إلى اإلباضّية بالمغرب، والّراجح أّن هذه الّرحلة كانت على رأ  القرن 
 .م8/األّول لهجرة الّرسول صّلى اهلل عليه وسّلم

ويصعب أن نحّدد تاريخا مضبوطا لهذه الّرحلة لكن ال شّن في أّنها كانت بعد سنة 
وج اإلمام أبي عبيدة من الّسجن ألن المصادر ال تذكر أّنه أدرن اإلمام جابر ابن سنة خر  95/314
 .زيد

وواضح من خالل ما يرويه الّشماخي عن توّر  ابن مغطير عن الفتوى بعد وصول طلبة 
العلم، على أسا  أّنه أخذ عن أبي عبيدة قبل أن يحّرر المسا ل، بينما أخذوا عنه بعد أن استقرت 

، أّن الّرحلة كانت من وقت مبّكر أ  حال تولي اإلمام أبي عبيدة مسؤولية (5)تهاداتهعديد من اج
 .الّدعوة

-I اال تـعــااا للّظـهــور 
  لمة بي  عا وتنظيم البعثات العلمّية( 1

ومن سراديب البصرة وبتأييد من األزديين العمانّيين والّتميميين يستقّر األمر م  أبي عبيدة 
تركيز الّدعاة في أطراف الخالفة األموية، هذه الخالفة الوراثّية التي بدأت تتداعى على الّسعي إلى 

 .إلى االنهيار، وذلن في بالد اليمن، وعمان، وبالد المغرب، وخراسان
وفعال ينطلق سلمة بن سعد الحضرمي بحما  الّداعية المؤمن بقضّيته في نشر لوا  

ن م  ابن مغطير لنشر أس  الّدعوة في جبل نفوسه، العدالة حيثما مّر، وال شّن في أّنه تعاو 
وواصل مسيره ليحّط الرحال بمدينة القيروان قصبة إفريقية، وهنالن يعمل على تكوين بعثة علمّية 

                                                           
وعن أبي عبيدة انظر ما سفبق   . ناما يلي يوضح ما جا  ه. 143: سير : الّشماخي  (3)

 .28تعليق  21
 .  7تعليق  128انظر ما يلي    (4)
 .144-143: الّسير : الشّماخي  (5)
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ساقته ( فارسي األصل)عبد الرحمان بن رستم : منّظمة تكر  العلم من منابعه، ويلّبي الّدعوة أربعة 
ّمه، وعاصم الّسدراتي من سدراتة غربي أورا  من المغرب األوسط األقدار إلى القيروان م  زوج أ

أ  البالد التونسية  -وأبو داود القبلي الّنفزاو  من نفزاوة جنوب إفريقية  -أ  بالد الجزا ر اليوم  -
وأبو درار إسماعيل بن درار الغدامسي من غدام  جنوب طرابل ، وانضّم إلى هؤال  في  -اليوم 

اب عبد األعلى المعافر ، وهو عربي من اليمن، وهؤال  هم حملة العلم إلى البصرة أبو الخط
 .(7)المغرب كما تجم  على ذلن المصادر اإلباضّية

                                                           
 .124: م .ن (7)

الفذ  جففا  إلفى المغففرب ( : 2/8)  ـلمة بــي  ــعا بـي علــب بــي ط ـا الحضــرمب اليمنــب
يريفففد مفففذهب  -صففففة أّول مفففن جفففا  بهفففذه ال" داعيفففا إلفففى اهلل ومعّلمفففا متجّشفففما الّصفففعاب، 

وتمّنفى سفلمة لفو يظهفر مفا . ، وكفان مفن طبقفة الّربيف "ونحفن بقيفروان إفريقيفة -اإلباضفّية 
يدعو إليه من الّصباح إلى المسا  أ  في يوم واحد ثّم ال يبالي بما يق  له بعد ذلن ولفو 

وكففان لوصففوله إلففى المغففرب صففدى فففي أوسففاط البربففر إذ دخففل . أّدى إلففى ضففرب عنقففه
وقفد ذكفر أصفحاب . م المذهب اإلباضي و الذ  ظفّل قا مفا إلفى يفوم الّنفا  هفذاكثير منه

الّسفير أن سففلمة قفدم المغففرب ومعففه عكرمفة مففولى بفن عبففا  متعففاقبين علفى بعيففر واحففد، 
لقففد أوفففده أبففو عبيففدة مففن البصففرة،  .فسلمة يدعو إلى اإلباضّية وعكرمة إلى الّصفرّية

وهففو الففذ  كففّون وفففد طلبففة العلففم مففن  8/األولففىوالففّراجح أّن ذلففن كففان علففى رأ  الما ففة 
 =   .235  : أبو عبيدة :الراشد . المغرب إلى البصرة

نضيف إلى مفا ( 2/8ق: ) طبو عبا اب محما بي الحميا بي مغ ير الّنفو ب الجناونب =
جا  في المتن أن الحياة امتدت بابن مغطير إلى إمامة عبد الوهاب وقفد كفان شفديدا ففي 

كمفا يسفتنتل عفوض خليففات أّن   . 128: سفير: الّشفماخي.ر. ن مفن أهفّم أعوانفهالحّق وكا
واشتركا في نشر الّتعاليم اإلباضّية . ابن مغطير بقي هو وسلمة بن سعد في جبل نفوسة

 .137: نشأة الحركة اإلباضّية . وأّنه عاد إلى البصرة عندما كان سلمة بالمغرب
. 142  : انظفر مفا يلفي  الريروانـب التون ـبعبا الرحماي بي ر تم الفار ـب اإلمـام 

 .275-273: أبو عبيدة : الراشد  . ر
يقففول . نسففبة إلففى قبيلففة سففدراتة علففى مففا يففذكر محمففد اطفففيش: ( 2/5)عاصــم ال ــاراتب 
جمفف  العلففم والعمففل والجهففاد وشففّدة الحففزم والففّرأ ، وحيففد الففّدهر وفريففد : " عنففه الّشففماخي 

 .127:  1سير. العصر
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وددّت أن يظهر " وفعال لقد كان ألمنية سلمة بن سعد بن علي بن أسد الحضرمي اليمني 
ال فما أبالي إن ضربت بأرض المغرب يوما واحدا من غدّوه إلى الّزو  -اإلباضي  –هذا المذهب 

أثرها الفّعال في أوساط البربر، ووجدت آذانا صاغية في أطراف متباعدة، ذلن أّن تركيبة  (3)"عنقي 
حملة العلم تدّل على بحث طويل، ولقا ات متنّوعة، إذ ضّمت طالبا من المغرب األوسط، وثانيا 

                                                                                                                                                               
وكففان مفففن . 127: م .ن". ن أ ّمفففة المغففرب ومشفففاهير أشففياخها وقففادة أهلهفففا مفف: " وقففال 

خيففار المسففلمين وأكثفففرهم نجففدة وشففجاعة، ومفففن خيففار مففن  صفففحب اإلمففام أبففا الخطفففاب 
مفات . 1/29: طبقفات : الفّدرجيني : المعافر  وساعده في سعيه إلظهار دعفوة اإلسفالم 

ر أبفي حفاتم لهفا والفّراجح الحصفار مسموما عند حصار اإلباضفّية للقيفروان أو عنفد حصفا
 .277-275:أبو عبيدة:الراشد .الثاني، ر

هفو أحفد الشفيوخ : " يقفول عنفه الّشفماخي( : 2/8) طبو ارار إ ماعيل بي ارار الغاام ب الليبب
وكففان قاضففيا لإلمففام أبففي الخطففاب . 1/123": المشففهورين فففي العلففم والتعلففيم والعمففل  الّسياسففي 

 =تتلمفففففذ عليفففففه عديفففففد مفففففن النّفففففففا  نفففففذكر منهففففففم . 2/21ي الطبقفففففات الفففففّدرجين. علفففففى طفففففرابل 
 

: أبففو عبيفففدة : الراشففد . ر. 1/123: الّسففير : الّشففماخي . محمففد بففن يففان  الّزركلففي الّنفوسففي =
272. 

تففوّلى اإلفتففا  . مففن بففالد نفففزاوة فففي الجنففوب التونسففي( 2/8) طبــو ااوا الربلــب النفــزاوي
ذكر المصفادر لتنفّوه بغفزارة علمفه أّن اإلمفام عبفد الوهفاب وتف. والقضا  لإلمام عبد الوهفاب

: الّشففماخي. 1/19الطبقففات : الففّدرجيني . إذا جلفف  بففين يديففه كففان كالّصففبي أمففام المعلّففم
 .277  : أبو عبيدة : الراشد  .ر. 1/129: الّسير

( 371-144/353-144)طبو الخ ا  عبا ا على بي ال مح المعـانري الحميـري اليمنـب  
ى مفف  طلبففة العلففم المغاربففة فففي حلقففات أبففي عبيففدة فأشففار علففيهم أن ينتخبففوه إمامففا ففعلففوا التقفف

فسفففلن مسفففلن اإلباضفففّية وأنقفففذ القيفففروان مفففن ظلفففم ورفجومفففة الّصففففرّية وعفففّين  144/353سفففنة 
حاربفففه العباسفففيون إلفففى أن تغلبفففوا عليفففه سفففنة . عليهفففا عبفففد الرحمفففان بفففن رسفففتم واليفففا وقاضفففيا

 77انظففففر مففففا سففففبق   . 313-314و. 233أبففففو عبيففففدة   :  الراشفففد . ر. 144/371
 .  53تعليق 

 .98: الّسير : الّشماخي  (3)
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حمان بن رستم وهو فارسي األصل قيرواني من المغرب األدنى، وثالثا من البالد الّليبّية، م  عبد الرّ 
 .المنشأ

-II الثّـورات العـابـرة 
 127/748ثورة عبا اب بي م عوا الّتجيبب ( ط

وقبل أن يصل حملة العلم إلى تنفيذ خّطة إمامهم بدت بوادر تأثير مدرسة أبي عبيدة في 
على إليا  بن حبيب والي  قيام عبد اهلل بن مسعود الّتجيبي زعيم اإلباضّية ور يسهم في طرابل 

طرابل  من قبل أخيه عبد الرحمان بن حبيب والي القيروان وتمّكن إليا  من إخماد الّثورة وقتل 
123/345عبد اهلل بن مسعود الّتجيبي سنة 

(8). 
 786-132/749-131ثورة الحارث بي تليا الحضرمب (  

الخالفة األموّية تلفظ أنفاسها األخيرة،  ولم يخمد هؤال  اإلباضّية بعد فشلهم هذا، وهم يعلمون أنّ 
م  قاضية عبد الجّبار ابن قي   131/349بل ما لبثوا أن قّدموا عليهم الحارث بن تليد الحضرمي سنة 

، لكن سرعان ما أحّ  134/348المراد ، هذين الوافدين من اليمن بعد أن غلبت ثورة طالب الحّق سنة 
                                                           

تفذكر كتفب الّسفير أّنفه . األخبفار عنفه ضفنينة(: 123/345) عبا اب بي م ـعوا الّتجيبـب (8)
تفاريخ : نقال عن سالم بن يعقفوب . كان عالما فقيها حسن الّتدبير، وقد آزرته قبيلة هّوارة

، 123/344اشتهر بقيامه على والي طرابل  سنة . 74 . دار الجويني للنشر: ة جرب
 .انتهت الّثورة بوفاته نف  الّسنة كما ذكرنا في المتن

. أميفر شفجا . بفن أبفي عبيفدة بفن عقبفة بفن نفاف  الفهفر ( 138/355) إلياس بي حبيـ 
 =خد  أخاه عبد الرحمان فقتله بالقيروان 

: الّزركلففي. ر. اليتففه فقتلففه ابففن أخيففه حبيففب بففن عبففد الرحمففان بثففأر أبيففهواسففتولى علففى و =         
 = .7ط  2/9: األعالم 

أميفففر، مفففن شفففجعان . أخفففو إليفففا  سفففابق الفففّذكر( 133/355) عبـــا الرحمـــاي بـــي حبيـــ  
فسففار إلففى األنففدل  وحففاول . 122/339وقتففل أبففوه سففنة . كففان مفف  أبيففه بإفريقيففة. الففّدهاة

فبايعه أهلها، فسار بهفم  127/343لى تون  فأقام بها إلى سنة اقتحامها فلم يفلح فعاد إ
وغفففزا تلمسفففان، وصفففقلّية وسفففردينّية ، فغفففنم غنفففا م عظيمفففة، ودّوخ . إلفففى القيفففروان فملكهفففا

وكانففت إمارتففه . قصففة قتلففه ذكففرت مفف  أخيففه إليففا . المغففرب، ولففم ينهففزم لففه عسففكر قففطّ 
 .7ط 3/343م األعال: الّزركلي .ر. استقالال عشر سنين وسبعة أشهر
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مامة على ملكه فلجأ إلى الحيلة عندما لم يفلح في استعمال القّوة، عبد الرحمان ابن حبيب بخطر هذه اإل
، وفعال قد 132/354وتمثّلت في أن دّ  من يقتل الّرجلين على أن يض  سيف هذا في جثّة اآلخر سنة 

أثارت هذه الحيلة فتنة في صفوف الّشراة، بين من يرى التّبّرؤ منهما، ومن يرى الوقوف فيهما ومن يرى 
 .(9)وبهذا تنتهي هذه اإلمامة لتقوم إمامة أخرى. توّليهما

-III إمـامـة الظّـهـور ا ولى 
   372-144/358-144                   إمامة طبب الخ ا  عبا ا على المعانري -

ترّيث اإلباضّية ثماني سنوات تمّكنوا خاللها من تنظيم صفوفهم وتركيز دعوتهم، وظّل حملة 
ف البفالد ويتحّينفون الفرصة المناسبة لتحقيق ما أمرهم به اإلمام أبو عبيدة في العلم يطوفون في أطرا

 .البصرة

                                                           
األخبار عنهمفا (: 132/354) الحـارث بي تليـا الحضرمب وعبا الجبار بي قيس المرااي (9)

إّن األخبفففار متضفففاربة ففففي شفففأنهما، وقفففد أورد . ضفففنينة وتفففتلخ  فيمفففا ذكرنفففاه ففففي المفففتن
وكان عبد الجبفار والحفارث قامفا عفام واحفففد :" الّشماخي  التالي محمد حسن تعليقا على نّ  

اثنين وثالثين  بناحية طرابل  على عامفل مفروان بفن محمفد، أحفدهما إمفام واآلخفر وزيفره أو أو 
قاضيه، أخوان ألم، أو ابنا خالة فوجدوهما ميتين ففي بيفت واحفد،  وسفالح كفل واحفد منهمفا ففي 

واجتمعفت . 148-147ابن عبد الحكفم، فتفوح البلفدان  ..." فاختلفوا في واليتهما. صاحبه
رابل  وكان على اإلباضّية حين اجتمعفت عبفد الجبفار بفن قفي  المفراد  اإلباضّية في ط

… ومعه الحارث بن تليد الحضرمي فحاصروا حميد بن عبد اهلل في بعض قرى طفرابل 
وكانوا يطلبونه بدم عبد اهلل بن مسعود الّتجيبي المقتول، واستولى عبد الجبار على زناتة 

... زيد ابن صفوان المعافر  بوالية طرابل وأرضها، فكتب عبد الرحمان بن حبيب إلى ي
ثففّم اختلففف ... فقتففل يزيففد بففن صفففوان واسففتولى عبففد الجبففار والحففارث علففى طففرابل  كلهففا

 .فقتل عبد الجبار والحارث جميعا. أمرهما، وتفاقم ما بينهما فاقتتال
روايففة مختلفففة عففن قتلهمففا، وكففان  129-128وذكففر ابففن الرقيففق، تففاريخ إفريقيففة والمغففرب 

ابفن األثيفر . 25-1/24طبقفات : الّدرجيني : انظر كذلن . الذ  قتلهما شعيب بن عفان
: تفاريخ المغفرب: سعد زغلفول . 7/223تاريخ   : ابن خلدون .        4/239الكامل : 

292. 
 .المالحظ أن رواية ابن الرقيق ترّجح الموقف الذ  اخترناه في قتل الّرجلين
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ثّم استشاروا أبا عبيدة في شأنهم إن أنسوا من أنفسهم قّوة أيؤّمرون : " جا  في سير الّشماخي 
 .(14)"فإن أبى فاقتلوه  -وأشار إلى أبي الخطاب  -نعم : عليهم أحدا منهم ؟ قال 

 يـة طبب الخ ّـا  وعـالـ تـول( 1
فلّما بلغوا بالدهم وأنسوا من أنفسهم قّوة، اجتم  من اهتّم بأمر : " وجا  في الّسير أيضا 

المسلمين ومن له الّنظر من الّشيوخ، وتشاوروا بموق  يقال له صّياد، غربي مدينة طرابل ، فاتّفق رأيهم 
ابسط يدن نبايعن على : لمناجاة قالوا ألبي الخطاب فلما رجعوا من ا... على تولية أبي الخطاب المعافر 

 ...أن تحكم بيننا بكتاب اهلل وسّنة نّبيه عليه الّسالم وآثار الّصالحين من بعده
فلما بايعوا أبا الخطاب على اإلقامة بحّق اهلل، والعمل بما في كتابه، واالقتدا  بسّنة نبّيه، واتّبا  

دخل مدينة طرابل ، ومعه جماعة المسلمين، على حين غفلة من أهلها، األ ّمة المهتدين قبله، قبل ذلن، و 
 .(11)... "144/358وذلن عام أربعين وما ة 

وخّيروا العامل على طرابل  من قبل العّباسيين على البقا  في أمن وسالم أو على الخروج 
الّسيرة، وأظهر العدل  وأّمنوا أهل المدينة، وأحسن أبو الخطاب" حيث شا  فاختار الخروج إلى المشرق 
 .(12)"والّتواض ، فسلن عّماله ورعيته مسلكه 

هكذا استقام األمر ألبي الخطاب وألهل الّدعوة في أطراف جبل نفوسه، وفي أطراف البالد 
الليبية، وجنوب إفريقية، إلى أن استنجد به أهل القيروان لرّد عدوان قبيلة ورفجومة الّصفرّية، فلم يكن منه 

وقد عّين عليها عبد الرحمان بن رستم . يكون أحسن مغيث، وهكذا صارت القيروان إحدى والياتهإاّل أن 
 .(13)واليا، وهو بالمدينة وبأهلها خبير

                                                           
 .24سير ط تون  : الّشماخي  (14)
 .27: م .ن (11)
. لفم يفذكره الّزركلفي عمرو بي عثمـاي الررشـبوعامل طرابل  للعباسيين هو . 23: م .ن (12)

 .312أبو عبيدة  : الراشد  . ر
وعبفد الرحمفان بفن رسفتم نشفأ بفالقيروان كمفا هفو معلفوم، ومنهفا :  142انظر مفا يلفي    (13)

 .انطلق إلى البصرة
استولت على القيفروان وعاثفت فيهفا فسفادا وكفان زعفيمهم قبيلة بربرية صفرّية :  ورنجومة

اسفففتطاعت جيفففوش أبفففي الخطفففاب المعفففافر  إمفففام اإلباضفففّية . عبفففد الملفففن بفففن أبفففي الجعفففد
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 .طرابل  والقيروان: لكن ما كان للعباسيين أن يفّرطوا في هذين الثّغرين في بالد المغرب 
 معركـة تـاروغـا وانتـهـاء إمـامتـ ( 2

التي عمد فيها محمد بن األشعث قا د الجيش العّباسي إلى الحيلة فتظاهر  تاورغا فكانت معركة
باالنهزام، ثّم كّر راجعا بعد أن اطمأّن على تفّرق الملتّفين حول أبي الخطاب من المتطّوعين، وهكذا تّم له 

 . (14)الّنصر، وتّم ألبي الخطاب وجماعته االستشهاد
 .تبا  أبي الخطاب ظّلوا يتحّينون فرصة أخرىوبذلن انتهت هذه اإلمامة لكّن أ

-IV إمـامـة الّانــاع 
 332-155/373-145 إمامة طبب حاتم الملزوزي

إن خسر هؤال  الّشراة هذه المعركة فإّنهم لم يخسروا الحرب، إذ سرعان ما سلكوا مسلكا آخر من 
... هم قّوة في حّيز طرابل  اجتمعوافلّما أن  المسلمون من أنفس. " مسالن الّدين، أال وهو مسلن الّدفا 

334/فلّما أتقنوا رأيهم وحضر كّل من ينظر إليه، عقدوا الوالية ألبي حاتم عام أربعة وخمسين
 (15). 

                                                                                                                                                               
. وبففذلن صففارت واحففدة مففن والياتففه 141/359بطففرابل  أن تنتصففر عليففه وأن تقتلففه سففنة 

محمففود . 1/29ت طبقففا: الففّدرجيني .ر. عففين عليهففا عبففد الّرحمففان بففن رسففم واليففا وقاضففيا
 .74/75الخوارج : إسماعيل 

ـــي . بفففه إحفففاالت علفففى كفففّل المصفففادر. 35-32: ط تفففون . الّسفففير: الّشفففماخي  (14) محمـــا ب
وال ، مففن كبففار القففّواد فففي عصففر المنصففور : بففن عقبففة الخزاعففي( 149/377) ا شــعث

 =العباسي، واّله المنصور  
بعفد مقتفل حبيفب  –بعض المتغّلبفة    ثّم أمره باستنقاذ إفريقية من 141/359مصر سنة  =

فوّجه إليها جيشا بقيادة أبفي األحفو  العجلفي، فهزمفه الثفا ر  –بن عبد الرحمان الفهر  
فقتل أبفا الخطفاب ( 142/374سنة )ألفا  54أو 44أبو الخطاب، فسار ابن األشعث في 

ر عليفه وانتظم له األمر في إفريقية، فثا 147/374ودخل القيروان سنة  144/372سنة 
ففي جماعفة مفن قفّواده، وأخرجفوه مفن القيفروان ( أحفد جنفده)عيسى بن موسفى بفن عجفالن 

ثففّم غففزا بففالد الففّروم مفف  العبففا  ابففن عففّم المنصففور، . فعففاد إلففى العففراق 148/377سففنة 
 .7/39. 7األعالم ط : الّزركلي.ر. فمات في الطريق

 .انظر الخريطة:  تاورغا
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بعد أن قتل  155/322وفعال استمّرت المعارن ضارية بينه وبين العّباسيين إلى أن قتل سنة 
 .(17)ما ال يخفى أحد حملة العلممؤازره وعضده األيمن عاصم السدراتي مسموما وهو ك

 

 المحور الثـّاني
 اإلمامـة الرّستـميّة: إمامـة الظّهـور  

 

 948-297/333-174 اإلمــامــة الر تميــة
I - طئّمـة الّاولـة الّر تمّيـة وقضّيـة الوراثـة 
حّتى  174/333ما هي إاّل خم  سنوات بعد انتها  إمامة أبي حاتم الملزوز  أ  سنة  

عهد جديد في أطراف بالد المغرب األوسط على يد عبد الرحمان بن رستم الذ  مّكنه اإلمام  يبدأ
 .(13)أبو عبيدة عند عودة حملة العلم من أن يفتي بما سم  منه وبما لم يسم 

وقد استطاعت هذه اإلمامة من عاصمتها تاهرت أن تصار  الّزمن قرنا وثلث قرن، وامتّدت 
إلى سرت شرقا، ومن البحر األبيض المتوسط شماال إلى تخوم الّصحرا  الكبرى  أطرافها من تلمسان غربا

 .جنوبا، باستثنا  إفريقية التي كانت إمارة أغلبية
 :ولقد توّلى أمر هذه اإلمامة األ ّمة اآلتي ذكرهم 

                                                                                                                                                               
 =    33: الّسير ط تون  : الّشماخي  (15)

الفّراجح أّنفه لفم يرحفل إلفى ( : 155/332) طبو حاتم يعرو  بي حبي  الملزوزي الّتجيبـب =
ّنما أخذ عن تالميذ أبي عبيدة ولوال ورعه وحزمه ما بايعه اإلباضّية إمام دفا ،  البصرة وا 

    :    وقففول ابففن األثيففر  .مغمــااسوفعففال لقففد قففام بمهّمتففه أحسففن قيففام إلففى الشففهادة فففي وقعففة 
 334كففان بفففين الخففوارج والجنفففود مفففن الففذين قفففاتلوا عمففر بفففن حفففف  إلففى انقضفففا  أمفففرهم " 

هففذا يثبففت بحففّق مففدى تصففّد  اإلمففام أبففي حففاتم . 5/33: تففاريخ " ثالثما ففة وسففبعون وقعففة 
: أبففففو عبيفففففدة : الراشففففد  . 42-37ط تفففون  : الّسففففير: الّشففففماخي.ر. لضفففربات العّباسففففيين

 .انظر الخريطة:  مغمااس.   المصادروقد أحاال على جمي 313-318
 .7تعليق  129انظر ما سبق  : عاصم السدراتي  (17)
 .47-42: ط تون  : الّسير : الّشماخي  (13)
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 383-131/333-171اإلمام عبد الرحمان بن رستم  -1
 .823-248/383-131م         اإلمام عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رست -2
 .831-258/823-248اإلمام أفلح بن عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن رستم  -3
 .834-271/831-258... اإلمام أبو بكر بن أفلففح -4
 .894-281/834-271... اإلمام أبو اليقظان بن أفلفح -5
 .899-287/894-281اإلمام أبو حاتم بن أبي اليقظان -7
 (.فترة اضطراب وتناف  على الّسلطة) 899-287/893-284... عقوب بن أفلحاإلمام ي -3
 .947-294/899-287اإلمام أبو حاتم بن أبي اليقظان  -8
948-297/899-294اليقظان بن أبي اليقظان  -9

(18). 
II )تجربـة اإلمـام عبـا الّرحمـاي 
 الحرص على إقامة العال -1

ول من تطّور طبيعي، ذلن أّنها مّرت بمرحلة التأسي ، لقد عرفت هذه اإلمامة ما تعرفه الدّ 
ثّم تداعت شي ا فشي ا إلى الهرم والّشيخوخة ليدّب إليها الفنا  على يد الثّورة . لترتقى إلى طور المجد والّسؤدد

الشيعية التي هيمنت على كامل بالد المغرب، ثّم اّتجهت إلى مصر لتنطلق من القاهرة المعّزية نحو 
 .وهدفها األكبر بغداد عاصمة الخالفة العّباسية المشرق،

ن بدا هذا الحكم وراثيا على غير مسلن المحّكمة، فإّنه لم يكن كذلن خاّصة طيلة قرن من  وا 
حكم هؤال ، ذان أّن اإلمام عبد الّرحمان بن رستم تّم اختياره لإلمامة عن طريق االنتخاب الحّر، فلم يكن 

ّنما كان أعجمي -كان شيخه أبو عبيدة إمام أهل الّدعوة ومرجعهم أسود  ومن قبل -عربيا وال قريشيا،  ، وا 

                                                           
دراسة في األوضا  االقتصفادّية  949-297/333-174الدولة الرستمية : بحاز إبراهيم  (18)

حفدود الّدولفة الرسفتمية أنظفر  وعفن. 1ط 1985مطبعة الفومين الجزا ر . والحياة الثقافّية
 .الخريطة
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األصل، وقد اختاره أهل الحّل العقد من أجل تقواه وعدم انتما ه إلى العصبّية العربّية، ذلن حتى ال تكون 
 .، ومن أجل توّفر جمي  شروط اإلمامة فيه(19)له عصبّية تحميه فيستبدّ 

ّرحمان بن رستم األّمة طيلة عقد من الّزمن سياسة ال تبتعد عن سياسة لقد سا  اإلمام عبد ال
 .العمرين والّنصف األّول من خالفة عثمان واإلمام علي قبل أن يقبل الّتحكيم

نصاف وتقّشف وحسن  إّنها اإلمامة بحّق كما دعا إليها المحّكمة األّول، عدل ومساواة، وا 
 .تصّرف في أموال المسلمين

ت الّطمأنينة في عاصمة اإلمامة تاهرت وفي جمي  نواحيها، وحسنت العالقة م  وبذلن استتبّ 
الجيران، وأقبل الّنا  على اختالف فرقهم يتعايشون متآخين متناظرين كّل عن رأيه بكّل حّرية، لم يبتن 

ت الملن اإلمام قصرا وال جل  على عرش، وال اّتخذ حاجبا، وال عّين ولّيا للعهد وال اّتخذ شارة من شارا
صغرت أو كبرت، بل ظّل واحدا من الّرعية يسهر على راحتها فيحتسب عليه علماؤها من المغرب 

 .والمشرق، يفدون على العاصمة متنّكرين فال يجدون إاّل ما يرضي اهلل ورسوله
ى لقد حّنكت الّتجربة اإلمام عبد الّرحمان، ألم ينشأ في القيروان م  زوج أّمه يتيما ؟ ألم يرحل إل
البصرة ليكر  من مدرسة أبي عبيدة في البصرة ؟ ألم يرج  من هنان م  أترابه طلبة العلم وهم في أشّد 

الشوق إلقامة إمامة عادلة ؟ وقد أقاموها فعال في طرابل  م  اإلمام أبي الخطاب عبد األعلى المعافر ، 
عاصمة إفريقية بعد أن أنقذوها من عبث ألم يختره اإلمام والّيا وقاضيا على . نعم إّنه كان من أهم ركا زها

ورفجومة ؟ وبعد ذلن ألم يعرف مرارة الهزيمة والفرار؟ فهل فّت ذلن من ساعده وثناه عن إعادة الكّرة ؟ كاّل 
 .إّنه أعادها بعد أن تهّيأت األسباب لذلن، وقّيض اهلل له نصرا مبينا فحّقق الحلم المنشود

 مام عبا الوّها تعّييي مجلس الّشورى واختيار اإل( 2
لقد فّكر اإلمام عبد الّرحمان جّيدا عندما قاربته المنّية وتقّدمت سّنه في أمر من يخلفه، وشاور 

 .على مسلن عمر ابن الخّطاب  بعةفي ذلن أهل الحّل والعقد، فاستقّر أمرهم على أن تكون شورى بين 
: "  طي يتنازعوا عليها نب البااية نتاانعوها عوضوفعال ما أن توّفي اإلمام حتى اجتم  الّسّتة 

فّلما مات عبد الّرحمان ابن رستم، رضي اهلل عنه وغفر له، اجتم  أهل الّشورى على من يلونه أمور 

                                                           
أبفففو زكريففا  يحيففى بفففن أبففي بكفففر ". ال سففيما أّنففه لفففي  لففه قبيلففة تمنعفففه إذا تغّيففر وتبففّدل "  (19)

. تحقيففق عبففد الرحمففان أيففوب. كتففاب الّسففيرة وأخبففار األ ّمففة( : 431/1438)الففوارجالني 
 .83  . 1445/1985بنعرو  . المطبعة العربية التونسية. الدار التونسية للنشر
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المسلمين، فتداف  بعضهم إلى بعض، إاّل أّن عاّمة المسلمين مالت نفوسهم إلى اثنين منهم، أحدهم مسعود 
فبعض المسلمين أرادوا تولية مسعود، وبعضهم أرادوا .  عنهمااألندلسي واآلخر عبد الوّهاب، رضي اهلل

ثّم إّن العاّمة مالت إلى مسعود . فمكثوا في ذلن حول شهر يريدون الّرأ  فيما بينهم. تولية عبد الوهاب
 .فبادروا ليبايعوه فهرب لهم واختفى، وابتدروا عبد الوهاب ليبايعوه

رادتهم مبايعة عبد الوهاب رضي اهلل عنه خرج، فبادر فلّما سمفف  مسعود بتركهم لمبايعته له  وا 
 .(24)ليكون أّول من يباي  عبد الوّهاب

ولسنا ندر  لما يشّن بّحاز في هذه الّرواية وال يشّن في رواية ابن الصغير التي جا ت في غاية 
صيل وأخذ ورّد وحوار االقتضاب م  أّن القرا ن ترّجح الّرواية اإلباضّية المذكورة ألن ما جا  فيها من تف

م  العلم أّن ". العاّمة " هو أمر مألوف في الّسير اإلباضّية وهو ناتل عن حّرية الرأ  وسعة من يشاورون 
ّنما ترن مطلقا، فاستمّر األمر شهرا، ولي  غريبا  زمن المشورة لم يحصر في ثالثة أّيام كما فعل عمر، وا 

 .لّدعوةأن يفّر من يفّر من اإلمامة في محيط أهل ا
ولنا أن نتسا ل ما الذ  من  اإلمام عبد الّرحمان من أن يهيم األسباب كّلها البنه لو كان يريد 
أن تكون وراثية ؟ وبما أّن الّرجل لم يفكر في مثل هذا الّتوريث لم يستط  واحد من الّرواة أن يثير مثل هذا 

 .(21)حمان من المخالفينبما فيهم ابن الّصغير الذ  صّرح بنفسه أّنه لمسلن عبد الرّ 
ولقا ل أن يقول لماذا لم يسلن عبد الّرحمان مسلن عمر بحذافيره فجعل ابنه مشيرا فحسب 

 واعتبره ضمن المرّشحين ؟
 فهل خرج بها عن مسلن المحّكمة ؟ 

ال، ذلن أّن هؤال  جميعا و اإلباضّية منهم قبلوا خالفة عمر بن عبد العزيز رغم أّنها : الجواب 
ّنما كان من أجل أن تحّول الخالفة وصلت ع ن طريق الوراثة ألّن رفضهم للوراثة لم يكن من أجل الوراثة وا 

                                                           
 .89: م .ن (24)
. محمفففد ناصفففر. تحقيفففق وتعليفففق د. أخبفففار األ ّمفففة الّرسفففتميين( : 3/9ق )ابفففن الصفففغير  (21)

ن : " يقول . 1447/1987بيروت لبنان . دار الغرب اإلسالمي. األستاذ إبراهيم بحاز وا 
 .31  " كّنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين، ولمذاهبهم مستقّلين 
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ن كان الوريث  إلى من هو لي  أهال لها، ومن أجل حصرها في قريش فحسب، أو في آل البيت وا 
 .(22)طفال

-III  823-248/383-131 *تجربة اإلمام عبا الوها 

                                                           
 القرشية. 135ظر ما يلي   ان (22)
*

ثاني األيّمة الّرستميين، كّنفاه ابفن عفذار        بفأبي الفوارث، وهفو : عبا الوها  بي ر تم  
تلقّففى العلففم بففالقيروان ثففم بتففاهرت عففن أبيففه عبففد الرحمففان . الوحيففد الففذ  أورد هففذه الكنيففة

بعفد أبفي عبيفدة  عاصفر الربيف  بفن حبيفب إمفام اإلباضفّية بالبصفرة. وغيره من حملفة العلفم
عالم متضّل  من أكبر علما  زمانه، اشترى وقرأ أربعين بعيفرا مفن الكتفب . وجابر بن زيد

الحمفد هلل الفذ  عّلمنفي كفّل مفا فيهفا مفن : " من البصرة، فلما تصّفحها وقرأها وأتّمها قفال 
 وقففد تصففّدر". قبففل، ولففم أسففتفد منهففا إاّل مسففألتين لففو سفف لت عنهمففا ألجبففت فيهمففا قياسففا 

للتّففدري ، فكانففت لففه حلقففات علففم بتففاهرت وجبففل نفوسففة، وتخففّرج علففى يديففه خلففق كثيففر، 
مففنهم ابنففه أفلففح، فضففال عففن كثيففر مففن علمففا  نفوسففة، حيففث قضففى بجبففل نفوسففة سففبعة 
. أعففوام يلقففي درو  الففوعظ علففى العاّمففة، وتففذكر بعففض المصففادر أّنهففا فففي فقففه الّصففالة

مارسها ففي عهفد أبيفه، وال الحكفم الفذ  تفواّله بعفد  كان تاجرا بارعا، لم تشغله تجارته التي
. ذلففن، عففن المطالعففة، فكففان مففن عادتففه إذا فففرق مففن صففالة العشففا  أخففذ كتابففا ينظففر فيففه

ولقد ترن عبد الوهفاب كتابفا وصففه البفّراد  بأّنفه ضفخم وهفو سففر تفام، أّلففه عبفد الوهفاب 
ه ابن الصفغير، مفؤّرخ الّدولفة جوابا ألهل نفوسة في مسا ل ونوازل استفتوه فيها، يقول عن

وكفان … " م ـائل نفو ـة الجبـل" كفان لعبفد الوهفاب كتفاب معفروف بفف     : " الّرستمّية 
فأخذته … هذا الكتاب في أيد  اإلباضية مشهورا عندهم معلوما، يتداولونه قرنا عن قرن

 ل مسففا"، ولعففل الكتففاب المعففروف اليففوم بففف  "مففن بعففض الرسففتميين فدرسففته ووقفففت عليففه 
 = بلغت الّدولة. جز  من هذا الّسفر( مط" )نفوسة 

الّرستمية في عهد اإلمام عبفد الوهفاب شفأوا بعيفدا ففي الحضفارة، فكانفت لهفا عالقفات النفّد  =
للنّد م  األموّيين باألندل ، وم  األغالبة في إفريقية، وم  المدراريين في جنوب المغرب 

… ا جنفوب الصفحرا ، ومف  إباضفية المشفرقاألقصى، وعالقات تجارّية وطيدة مف  إفريقيف
فففإذا كففان عبففد الرحمففان بففن رسففتم قففد وضفف  أسفف  الدولففة، واهففتم بسياسففتها الداخليففة، فففإن 

… : " عبففد الوهففاب أعطففى لهففا أبعففادا أخففرى، نعرفهففا مففن شففهادة ابففن الصففغير، إذ يقففول 
م يجتمف  قد اجتم  له من أمر اإلباضية وغيرهم ما ل… كان ملكا ضخما، وسلطانا قاهرا
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ــار( 1  نتنــة الّنّك
ن قضّية الفتنة التي قامت إثر مبايعة اإلمام عبد الوهاب فهي ليست فريدة من نوعها في أّما ع

 .مجتم  ال تقم  فيه الحّريات

                                                                                                                                                               
قبلففه، ودان لففه مففا لففم يفففدن لغيففره، واجتمفف  لففه مففن الجيفففوش والحفففدة مففا لففم يجتمفف  ألحفففد 

". …حاصففر مدينففة طففرابل ، ومفف  المغففرب بأسففره إلففى مدينففة يقففال لهففا تلمسففان… قبلففه
ولعفّل  –اإلباضفّية وغيرهفا  –واإلمام عبد الوهفاب، هفو اإلمفام األكثفر ذكفرا ففي المصفادر 

الكبيففر الففذ  تركفه فففي الحيففاة الدينيفة، واالجتماعّيففة، واالقتصففادّية،  ذلفن يعففود إلففى التفأثير
فقفد اّتسفعت دولتفه مفن حفدود مصفر شفرقا، إلفى مدينفة … والثّقافية، والسياسّية، والعسكرّية

تلمسان في أقصى المغرب األوسط غربا، بل إّن هيمنته شملت في بعفض األحيفان دولفة 
-131)الفففذ  دام سفففبعا وثالثفففين سفففنة  وففففي عهفففده… بنفففي مفففدرار ففففي المغفففرب األقصفففى

عففرف الّرسففتميون قّمففة مجففدهم الحضففارّ  فففي الففّداخل والخففارج، نّشففطوا الزراعففة،و ( 248
وفّفروا أسبابها، ورّوجفوا الّتجفارة، ووففروا لهفا األمفن، وزهفت الحيفاة الثّقافّيفة وارتقفت، فقصفد 

وسمحوا بحرّيفة الّتعبيفر عاصمة الرستميين العلما  والطلبة والّنا  من مختلف المذاهب، 
والفكر، فتنافست الّتجفارة والثّقاففة ففي أدوار ال تفزال بحاجفة إلفى البحفث والّدراسفة مفن قبفل 

 .=الباحثين واألكادميين
وفففي عهففد عبففد الوّهففاب انقسففم اإلباضففّية إلففى فرقهففا المغربّيففة المشففهورة مثففل فرقففة الّنكففار  =

تفففي حاولفففت االنشفففقاق عفففن جسفففم اإلمامفففة، التفففي أنكفففرت إمامفففة عبفففد الوهفففاب، والخلفّيفففة ال
« الوهبّية » إّن النسبة في اسم : والوهبّية التي بقيت مخلصة لإلمام واإلمامة، حّتى قيل 
وفي عهد عبفد الوهفاب ظهفرت . هي لإلمام عبد الوهاب، رغم أّنها نسبة على غير قيا 

منفاظرة هفذه الفرقفة المعتزلة فناظرها، وحاول دحض أفكارها، واسفتمّد العفون مفن نفوسفة، ل
وقفففام بعفففّدة حفففروب دفاعّيفففة ضفففّد مفففن ناصفففب الرسفففتميين العفففدا ، بعفففد اسفففتنفاذ … العقلّيفففة

كفان اإلمفام عبفد الوهفاب رجفل . الوسا ل السلمّية، فلم ينهزم لفه جفيش، ولفم تسفقط لفه رايفة
علفم وحكفم وقيففادة، سفا  الرعّيففة ففدانت لففه، ونفاظر المنشففّقين فكفان الحففاكم الحكفيم، وقففاد 

دّبفر لفه أعفداؤه مكيفدة … جيوش فكان البطل، وأدار دواليب الّدولة فدّرت له مجدا وتأّلقفاال
، تاركفففا الّدولفففة قوّيفففة مهيبفففة الّسفففلطان، (248/823)وتفففوّفي سفففنة . اغتيفففال بفففا ت بالفشفففل

وخلفففه ابنففه أفلففح فففي اإلمامففة بففال واليففة للعهففد سففابقة ولكففن بترشففيح مففن أصففحاب الحففّل 
 .749أعالم عدد . والعقد
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ألم يتبّرأ المسلمون من . وهي فتنة لها جذورها في البي ة اإلباضّية من البصرة زمن أبي عبيدة
 .(23)سلن المسلمين ؟شعيب وأبي حمزة الكوفي لخروجهما م  جماعة في قضّية القدر عن م

لقد بادر شعيب حالما بلغه خبر الفتنة وآزر ابن فندين وتراج  عن فتواه التي أفتاها لإلمام فيما يتعّلق 
: وقولهم  (24)"يبايعه بشرط أن ال يقضي أمرا دون جماعة معلومة " بالّشرط الذ  طلبته جماعة ابن فندين وهو 

، وهذا نّ  فتواه بين يد  اإلمام (25)"ماعة المسلمين من هو أعلم منه إّنه ال يجوز تولية رجل إذا كان في ج" 
: 

 .اإلمامة صحيحة والّشرط باطل -1
 .(27)جواز إمامة المفضول م  وجود األفضل -2

وقد اشتعلت الفتنة لكّن اإلمام استطا  أن يقضي عليها خاّصة وقد جا  رأ  أهل الّدعوة في 
 .(23)مام عبد الوهابالبصرة مؤّيدا ومناصرا لموقف اإل

فهل غفل يزيد بن فندين عن إثارة قضّية الوراثة، وهي من أقوى الحجل لترجيح كّفته ؟ إّننا ال 
ّنما يعلم يقينا أّن حّجته مردودة. نتصّور ذلن  .ألّن الّرجل من الوعي بمكان، وا 

قيقة ؟ ال وهل غفل فقها  اإلباضّية في البصرة وعلى رأسهم الّربي  ابن حبيب عن هذه الح
وهم ما يزالون على العهد األّول في دعوتهم إلى اإلمامة الّشورية، وقد كانت إمامة عبد . نتصّور ذلن

الوهاب عن شورى، فال حرج إن كان اإلمام المنتخب ابن اإلمام الّسابق مادامت األّمة قد انتخبته علما  
 .(28)وعاّمة بعد مشورة دامت شهرا كامال

                                                           
 .43تعليق  147 : البعد : الجعبير  . ر (23)
 .94: السيرة : أبو زكريا   (24)
 .92: م .ن (25)
 .95: م .ن (27)
 .94-93: م .ن (23)
 ".فسكتوا على ذلن حول شهر يريدون الّرأ  في ما بينهم.: " 89: م .ن (28)
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ولم ينقم عليه في " يات تقول إّن ابن فندين نفسه لم يعثر لإلمام ولو على زّلة م  العلم أن الّروا
 .(29)"أموره أحد، ال في حكومة وال في خصومة حتى يزيد ابن فندين وأصحابه 

 اال تررار الّ يا ب( 2
لقد عرفت اإلمامة سؤددا م  اإلمام عبد الوهاب ولم ترو المصادر صراحة أّن الّرجل أخذ البيعة 

بنه أفلح ولكّنه عّلمه فأحسن تعليمه، وحّمله المسؤوليات وذان حّق من حقوقه الّشرعّية مّما هيأه لتنتخبه ال

                                                           
عبفد الّرحمفان بفن  كفان ضفمن الّسفبعة الفذين جعفل( : 2/8) ويزيا بـي ننـايي. 94: م .ن (29)

رسفففففتم اإلمامفففففة شفففففورى بيفففففنهم، ولهفففففذا االختيفففففار داللفففففة علفففففى مكانتفففففه العلميفففففة ومنزلتفففففه 
وانضففّمت إليففه جماعففة فاشففترطوا . اعتففرض علففى مففا توّصففلت إليففه الشففورى. االجتماعّيففة

علففى اإلمففام شففرطا يتمثففل فففي وجففوب أاّل يقضففي أمففرا دون جماعففة معلومففة، وقففالوا بعففدم 
 =فلّما تبّينوا بقيادة . ل م  وجود األفضلجواز إمامة المفضو 

ابففن فنففدين أّن مففوقفهم لففم يحجففب اإلمففام عبففد الوهففاب عففن اإلمامففة أعلنففوا الثّففورة عليففه،  =
واسفتطا  اإلمففام . وانضفّم إلفيهم مفن المشفرق شففعيب بفن المعفروف فقفالوا بقولففه ففي الكفالم

شففمال إفريقيففا إلففى وقففت عبففد الوهففاب أن         يخمففد ثففورتهم لكففّن كيففانهم اسففتمّر فففي 
ومفنهم أبفو يزيفد       مخلفد بفن . الّنّكـاروهم المعروففون بفرقفة . 14/24متأخر       ق 

 .كيداد صاحب الحمار الذ  ثار على الفاطميين
ولقففد وددنففا لففو وصففلتنا كتابففاتهم خاّصففة فففي الّسففير وروايففة األخبففار    مففن منطلففق الفتنفففة 

تى ما وصلنا عنهم جا  عن طريق المدرسفة الثانيفة التفي وح. لنتمّكن من المقارنة والّترجيح
ولهففم آرا  كالميفة تعرّضففنا لهففا   . نسففبة   إلففى اإلمفام عبففد الوهففاب بفن رسففتم بالوهبيــةعرففت 

في أطروحتنا عن العقيدة اإلباضّية حيث أثبتنا أن الخفالف بفين  الّنّكفار والوهبيفة كفان أشفّد 
باضففّية المغففرب عففدا  مّمففا كففان عليففه الخففالف بففين إباضففّية -213 :البعففد.ر.المشففرق وا 

وقففففففد ترجمنففففففا           213  4وهنففففففان     نجففففففد تعريفففففففا مفصففففففال للّنّكففففففار تعليففففففق . الففففففخ. 419
فقفد انفدمل اسفمها مف    الوهبيـةأمفا فرقفة . عند الحديث عفن القفدر 419ليزيد بن فندين  

عفن . البفا الوهبيفةاإلباضّية وصارت كلمة إباضّية إذا أطلقفت   علفى أهفل المغفرب تعنفي غ
قفدم لفه وعلفق . اإلباضّية مذهب إسفالمي معتفدل: هذه الفرق انظر      علي يحيى معمر 

-44سفلطنة عمفان    1988مطبعة األلفوان الحديثفة  2عليه أحمد بن سعود الّسيابي ط
48. 
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ثّم إّن جماعة المسلمين بتاهرت لّما توّفي عبد الوهاب وقد ألّم بهم العدّو بجبال . " األّمة إثر وفاة أبيه
لن فكان ميمون الّنقيبة، فسّكن اهلل به البالد ووقى تاهرت كثيرا ابتدروا أفلح فوّلوه على أنفسهم من يومهم ذ

 .(34)"به الفساد 
-IV وطون االزاهـار *تجـربـة اإلمـام طنـلـح 

                                                           
 .129: السيرة : أبو زكريا   (34)
-265)حكـــم بـــيي ( 285/571)طنلـــح بـــي عبـــا الوهـــا  بـــي عبـــا الرحمـــاي بـــي ر ـــتم *

تلقّففى اإلمففام أفلففح العلففم . أفلففح بففن عبففد الوهففاب، ثالففث األيّمففة الرسففتميين ( :285/523-571
، وعففن جففّده عبففد (823-248/383-131:حكففم)بتففاهرت عففن أبيففه عبففد الوّهففاب            

. وعن غيرهما من مشايخ تاهرت( 383-131/339-174: حكم )الرحمان                 
لقفا  العلفوم كان عالما م ن أكبفر علمفا  زمانفه، فقيهفا وشفاعرا، وقفد تصفّدر صفغيرا للتّفدري ، وا 

في الفقه، واألصول، والّلغة، وعلم الكالم، : على اختالف فنونها، فقعدت بين يديه أرب  حلق 
،     (894-281/834-27:حكم )ابناه أبو اليقظان: وتخّرج في مدرسته جم  من العلما  منهم 

، ونّفاث بن نصر الّنفوسي،      و سعيد بن يون  (899-287/897-283:حكم)وأبو بكر 
كان من العلما  المشهورين والمعدودين، انفرد بآرا  في …بن وسيم بن يون  الويغي النفوسي

لففه جوبففات وفتففاوى فففي . علففم الكففالم، واعتبففر لففذلن إمامففا، وتففرن العديففد مففن الّرسففا ل العلمّيففة
مففففن مؤّلفاتففففه مففففا طبفففف  والكثيففففر فففففي حّيففففز . مففففا بالحففففديث وروايتففففهالّنففففوازل، كمففففا أّن لففففه اهتما

وفي سؤاالت السوفي روايات فقهّية وفتاوى رويت عنه، وقد بل  في حساب الغبار . المخطوط
والنجامة مبلغا عظيما، وكان إلى ذلن كّله شاعرا مجيد، له قصيدة را ّيفة را عفة ففي الّتحفريض 

 : على طلب العلم مطلعها
بكفاراالعلم أبقى  وبلغفت الّدولفة الرسفتمّية . ألهل العلفم آثفارا           يريفن أشخاصفهم روحفا وا 

فففي عهففده مففن الرقففّي مبلغففا كبيففرا، و وصففلت    إلففى أوّج ازدهارهففا، يقففول ابففن الصففغير عففن 
 :   =اإلمام، وكذا البارونيّ 

 
ى نشففأ لففه عّمففر فففي إمارتففه مففا لففم يعّمففره أحففد مّمففن كففان قبلففه، وأقففام خمسففين عامففا حتّفف»  =

البنفففون وبنفففو البنفففين، وشفففمخ ففففي ملكفففه، وابتنفففى القصفففور، وعمفففرت معفففه الفففّدنيا، وكثفففرت 
لقد أدار أفلح . «األموال، وأتته الرفاق والوفود من كّل األمصار واآلفاق بأنوا  الّتجارات 

اإلمامففة بكياسففة ومهففارة، وعففدل ودهففا  نصففف قففرن كامففل، وفففي روايففة سففتّين عامففا، ولقففد 
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واصل اإلمام أفلح المسيرة على نف  الّدرب فعرفت البالد كّل سعتها الجغرافية في ربو  بالد 
 .ادا وثقافةالمغرب، ونعمت الّرعّية باالزدهار الكامل سياسة واجتماعا واقتص

فهذه ما ة سنة من اإلمامة العادلة كان نظام الحكم فيها يختلف اختالفا واضحا عن نظام 
األمويين والعباسيين بالمشرق واألغالبة واألدراسة بالمغرب ذلن أّننا لم يبلغنا عن واحد من هؤال  أّنه أخذ 

وقد أحسن بّجاز باستدراكه حيث ذكر  البيعة لولي عهده أو اتخذ شارة من شارات الملن الوراثي القيصر ،
 .(31)تمّيز الّرستميين، و تمّسكهم بمبادئ اإلباضّية الّسمحة

وفعال كّنا نرى جماعة المسلمين تتحّرن بعد وفاة اإلمام الّراحل لتختار ابنه وذلن في رأينا 
عصبيتهم  است نا  بهذا العنصر الفارسي على مسلن سلفهم م  اإلمام عبد الرحمان، ومن أجل ضعف

أمام العصبّيات األخرى، ورغبة في عدم القدرة على االستبداد إذ مهما قويت عصبّيتهم ال يمكن أن تبل  
 .قّوة العصبّيات األخرى

ن بل  في دولته ما بل  من  ولم يشهد واحد أن أحد بني رستم تحّول إلى االستبداد والعسف وا 
 .العّز والّسؤدد

                                                                                                                                                               
الرشففيد، واألمففين، والمففأمون، والمعتصففم، : سففّتة مففن الخلفففا  العّباسففيين هففم عاصففر بففذلن 

» : ويبدو أّن هذا هفو الفذ  أّدى بالّشفيخ علفي يحفي معّمفر إلفى القفول. والواثق، والمتوّكل
ولعّل اإلمام أفلح يعتبر أعظم من توّلى اإلمامة في المغفرب اإلسفالمي، وأنفا حفين أطلفق 

مراعاة الّتطبيق ألحكام اإلسالم، وتنفيذها مف  طفول المفّدة،  هذا الحكم أض  في االعتبار
قبال الدنيا، وفيضان الثّفروة بفين جميف  الّطبقفات ذا قفال عمفل، … وا  كفان إذا وعفد وففى، وا 

ذا أمر باإلحسان ا تمر، يقيم الحدود ويقف عند الّنواهي للّدين، وال تأخفذه ففي اهلل لومفة  وا 
لّثورة التي قامت في نفوسة، أّيام والده عبد الوّهفاب، وفي عهده  تّم القضا  على ا. «ال م

ثورة خلف بن الّسمح، كما ظهرت النّفاثّية نسبة إلفى تلميفذه نفّفاث بفن نصفر، الفذ  انتقفده 
كففان اإلمففام . إاّل أّن نّفاثففا تففاب ورجف  عففن أقوالففه… ففي سففيرته، واّتهمففه بالبففذخ ففي حكمففه

رعّيفففة ففففدانت لفففه، وقفففاد الجيفففوش فكفففان أفلفففح رجفففل علفففم وسياسفففة وقيفففادة ودولفففة، وسفففا  ال
على  285/831توّفي سنة . البطل، وأدار دواليب الّدولة، فدّرت له المجد وتأّلقا وحضارة

أكبففر تقففدير، وخلفففه ابنففه أبففو بكففر، وكففان ابنففه األكبففر أبففو اليقظففان فففي سففجن العّباسففيين 
 .117األعالم عدد -.آن ذ، قبضوا عليه في موسم الحلّ 

 .113  : الدولة الرستمية : بّحاز  (31)
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-V  ّـة و رو هـاانح ـا  الّاولـة الّر تمي 
بقي أمر العقود الباقية من إمامة الّرستمّيين، فإّنها قد اختلطت فيها األحوال، وتشابكت الّروايات، 

ن كان ضعيفا سوى  التي  *طبب اليرظاي إمامةوكثرت الفتن، فترى الّنا  يفّضلون الوريث على الّدخيل وا 

                                                           
-281: حكـم()طبـو اليرظـاي)محما بي طنلــح بي عبا الوهـا  بي عبا الرحمـاي بي ر ـتم  *

خفام  األيّمفة الرسففتميين، وواسفطة العقففد عفددا، ولففد بتفاهرت ونشففأ :  (251/574-594
 –تلقّفى العلفم عفن أبيفه أفلفح، وجفّده عبفد الوهفاب، وكفان كمفا وصففه ابفن الصففغير   . بهفا

وكانفت . «مربو  القامة، أبيض الفّرأ  والّلحيفة، زاهفدا ورعفا ناسفكا » :  -أحد معاصريه 
له حلقات علم بتاهرت الّرستمية، فتخّرج على يده الكثير من المشايخ األعالم، وكان من 

، كت  نـب الـرّا علـى المخـالفيي، و« ر الة نب خل  الررآي» المكثرين في التّأليف، له 
مختلففة، منهفا جوابـات عديفدة، و  ر ـائلوحفدها أربعفين كتابفا، ولفه عة اال ت اوأّلف ففي 

، وهففو الففّراجح، 271/834تففوّلى اإلمامففة سففنة . مففا وصففلنا، وأغلبهففا عبثففت بففه يففد األّيففام
، ليجعل من حكمه أربعين سنة، ألّن ابن الّصغير أّكد وفاته سنة 241/855وبعض قال 

جّدا، إذ تفرن لفه أخفوه أبفو بكفر األّمفة  وقد ابتلي باإلمامة في ظروف صعبة. 281/894
متناحرة، بعد أن عصفت بهفا فتنفة ابفن عرففة، لفذلن لفم تسفتقّر لفه اإلمامفة إاّل سفب  سفنين 
قضففاها فففي تنظففيم وتصفففية صفففوف المجتمفف  مففن آثففار الفتنففة، فإليففه يرجفف  الفضففل فففي 

 = لم يدخل أبو اليقظان. القضا  عليها وبّث األمن والّسلم والّطمأنينة
إاّل « عففا اهلل عّمفا سفلف » تاهرت منتصفرا، ومعلنفا نهايفة فتنفة ابفن عرففة، ورافعفا شفعار  =

، حيث عقد صلحا م  القبا ل كّلها، وشّمر عن ساعد الجّد، ليواصل 278/281في سنة 
مسيرة أبيه أفلح وجّديه عبد الوهاب وعبد الرحمان، وينقذ الفبالد مفن الفوضفى، ويعيفد لهفا 

وتففذكر المصففادر أّنففه سففجن ببغففداد مفف  أخ لخليفففة عّباسففي قبففل توّليففه  .هنا هففا وازدهارهففا
، قفففبض عليفففه عيفففون بنفففي العّبفففا  ففففي موسفففم الحفففّل أثنفففا  أدا فففه 271/834الحكفففم سفففنة 

للفريضفة، وقضففى ففي سففجن بغفداد سففنين عفددا، وتعلّففم خاللهفا الكثيففر مفن فنففون الّسياسففة 
 –وجفه مفن الّسفجن لتفوّلي الخالففة والكياسة، خاّصة وأّنه كان مف  أميفر اسفتدعي بعفد خر 

، األمر الذ  جعفل األميفر يطلفق سفراح أبفي اليقظفان، وسفّهل لفه -لعّله المعتمد العّباسي 
وكانفففت أيفففام أبفففي . العفففودة إلفففى وطنفففه بفففالمغرب، ليتفففوّلى هفففو اآلخفففر اإلمامفففة ففففي دولتفففه

العففدل والففور ، اليقظفان ال تشففّبه إاّل بأيفام جففّده عبفد الرحمففان بفن رسففم ففي الحكففم والعلفم، و 
وعرفففت الّدولفة الّرسففتمية ففي عهففده انفتاحفا كبيففرا علفى العلففم . واتّففاق الكلمفة بعففد اختالفهفا
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اجتم  ( أبا اليقظان)أصحابنا أّن محمد بن أفلح  حّدث غير واحد من: " يشّبهها الّرواة باإلمامات الّسابقة 
وبل  في الفضل والعدل غاية . عليه عاّمة الّنا  فوّلوه على أنفسهم ولم يكن منهم في توليته اختالف

 .(32)"عظيمة 
ثّم تدّرجت اإلمامة بعد ذلن إلى االنحدار ثّم إلى الهرم والفنا  على يد  الّشيعة، ويعسر جّدا أن 

 .(33)هو العنصر األساسي في هذا الّزوال -إن قبلناه  -صر الوراثة  نعتبر أن عن
ومن أهم أسباب انهزام الّرستميين الّضربة القاسية التي نالت مصدر عّزهم ودرعهم الواقي جبل 

فأريقت دماؤهم في البحر " حيث قتل األغالبة هؤال  اإلباضّية شّر تقتيل  283/897نفوسة في واقعة مانو 
 .(34)"حمرة الّدم على الما  كما يذكر ذلن الّشماخي نقال عن الّرقيق القيرواني حتى غلبت 

ومهما يكن من أمر فإّن هذه المرحلة من تاريخ اإلباضّية في المغرب هي أزهى مرحلة على 
، اإلطالق إذ بانتها  إمامة الّظهور هذه تحّول اإلباضّية إلى الكتمان واستمروا على هذا الكتمان إلى اليوم

 .يتضا ل عددهم يوما بعد يوم، إلى أن صاروا قّلة موّزعة في جبل نفوسة وزوارة وجزيرة جربة وواد  مزاب
 المحور الثـّالث

 القـرن الرّابـع
 ومحـاوالت إعـادة إمـامـة الظّـهـور

 

I-  327/938ثورة طبـب يزيـا مخّلـا بي كيااا 
د المغرب حّتى تحّرن الجناح الثّاني من لم يمض رب  قرن على امتداد الّنفوذ الفاطمي في بال

ن كان على غير وفاق م  الجناح الوهبي  -أجنحة اإلباضّية، أال وهو الّطرف الّنّكار   بقيادة أبي  -وا 

                                                                                                                                                               
والعلمفففا ، حيفففث اهفففتّم فقهفففا  المفففذاهب المختلففففة بالمنفففاظرات الفقهّيفففة والكالمّيفففة، وكثفففرت 

م، ولم تتجاوز تركته سفبعة عشفر دينفارا، وخلّفف مفن 281توفي سنة . المجال  والحلقات
ابنه اليقظان الفذ  يكّنفى بفه، ويعقفوب أحفد األيّمفة الرسفتمّيين : األوالد الذكور عددا منهم 

 .384أعالم عدد. من بعد، ويوسف وأبو خالد وعبد الوهاب ووهب
 
 .144: السيرة : أبو زكريا   (32)
وقففد أصففاب بحففاز فففي ضففبط بقيففة العوامففل التففي أدت إلففى انتهففا  الّدولففة . انظففر مففا يلففي (33)

 .133-129  : رستمية ال
 .278: الّسير : الّشماخي  (34)
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يزيد مخّلد بن كيداد الّنّكار  راغبا في إمامة الّظهور، وفعال لقد حّقق من االنتصارات على الّشيعة الكثير 
تحقيق غرضه، وهذا حسن حسني عبد الوهاب مؤّرخ البالد التونسية المعاصر حتى كان قاب قوسين من 

سنة ( م947-334/934-322)وثار على القا م بأمر اهلل :      " يلخ  أحداث هذه الثورة كما يلي 
ظهر هذا الثّا ر . رجل من الخوارج يسمى أبا يزيد مخلد بن كيداد ويدعى صاحب الحمار 327/938

، فأخذ يدعو إلى (35)أبنا ه، ثّم تحّول إلى جبل أورا  لمناعتها وكان نّكارّيا يستحّل الّدّما بالجريد وهو من 
ولّما تمّكن من . الّسّنة واإلنكار على مذهب الّشيعة إلى أن استمال أمما من البربر وتلّقب بشيخ المؤمنين

تبا  الخليفة العبيد ، وامتلن تون  القبا ل زحف إلى إفريقّية في جيش يبل  ما ة ألف، ووالى الهزا م على ا
والقيروان، وضّيق على القا م، وفي األخير حاصر المهدية، فاستعان أبو القاسم بكتامة وصنهاجة فأبلوا في 

 .الّدفا  عن ملكه الكبير
 .والحرب قا مة على ساق 947ما  /334وفي هذه األثنا  توّفي أبو القاسم في شوال 

وشّمر عن ساعد الجّد واتّب  أثر الثّا ر أبي يزيد الخارجي . " ور بعدهفتوّلى ابنه إسماعيل المنص
بعد اقتحام مشاّق ال تحصى دّلت على  337/943إلى أن أوق  به بأرض كتامة، فطّهر منه البالد سنة 

 .(37)"ثباته 

                                                           
هفففذا ادعفففا  مفففن المؤلفففف لفففي  لفففه عليفففه دليفففل ألّن مفففا علمنفففا عفففن الّنّكفففار أّنهفففم يسفففتحّلون  (35)

 .الّدما 
 .99 . 1983ط . خالصة تاريخ تون : حسن حسني عبد الوهاب  (37)

ثففا ر مففن زعمففا  . يزيــا مخلــا بــي كيــااا بــي  ــعا اب بــي مغيــث الّزنــاتب الّنكــاري، طبــو
كفان يغلفب عليفه الّزهفد والتّقّشفف، ويلفب  جّبفة صفوف . بربر  األصفل. اإلباضّية وأ ّمتهم

ولفد ونشفأ ففي قسفطيلية وكانفت تابعفة لتفوزر، ونشفأ بتفوزر، وخفالط . قصيرة ضّيقة الكّمفين
إلففى ، وسففافر (الصففحيح أّنهففم مففن اإلباضففّية)الّنّكاريففة بتشففديد الكففاف، وهففم مففن الّصفففرّية 

ثففّم أخففذ : " قففال ابففن خلففدون ". تقيففو  " تففاهرت معّلمففا للصففبيان فيهففا، وانتقففل إلففى      
ولمففا مففات ". فكثففر أتباعففه  317/928نفسففه بالحسففبة علففى الّنففا  وتغييففر المنكففر سففنة 

ثّم ذكر . وتلّقب بشيخ المؤمنين" أورا  " خرج بناحية جبل( 322سنة )المهد  الفاطمي 
ولزيادة التّفصفيل عفن ثفورة  3/194. 7ط: األعالم : الّزركلي .ر. ارأخبار الّثورة باختص

أطروحفففة دكتفففوراه دولفففة نوقشفففت : أبفففو يزيفففد مخلفففد بفففن كيفففداد :عفففامر ونفففّي .ر. أبفففي يزيفففد
 .بالجامعة الزيتونة الّسنة لم تذكر
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باره هذا نّ  يثبت أّن هذه الّثورة دّوخت الّدولة الفاطمّية رغم تحامل صاحبه على أبي يزيد واعت
خارجيا يستحّل الّدّما ، ولّما غلب اعتبره نجسا طّهرت منه البالد، وفي هذا الكالم نظر، ما كان يحسن أن 

 .يصدر من مؤّرخ مثل حسن حسني عبد الوهاب الذ  عرف برصانته وموضوعّيته
المهّم إّنها عشر سنوات حر  فيها هذا الجناح من أجنحة اإلباضّية على تحقيق الّظهور فلم 

 .فلح وبهذا يدخل هؤال  أيضا مرحلة الكتماني
II-  358/978ثورة طبب خزر يغال بي زلتاف وطبب نوح  عيا بي زنغيل  : 

ل ن انفلت أمر الّدولة من أيد  اإلباضّية فإّنهم لم يستسلموا للركود، بل ظّلوا في حركية 
، وقد سلكوا مسلن (33)يةدؤوب في أطراف البالد، وخاّصة في بالد الجريد التي كانت تسّمى قسطيل

الّتقّية الذ  يتماشى م  مرحلة الكتمان، ومعلوم أّن الكتمان يأخذ من الّظهور والعك  ال يكون، فلّما 
أنسوا من أنفسهم بعض القدرة تجّلى ذلن على مسلن عالم من علما هم أال وهو أبو القاسم يزيد بن 

وكان ألبي : " فة كما جا  في كتاب الّطبقات مخلد، فكان يدخل مدينة القيروان في شي  من األّبهف
القاسم مطّية عظيمة يسافر بها إلى القيروان بزّ  عظيم، وحّلة سنّية، واشتهر بذلن م  ما اشتهر به 

من العلم واألدب والّدين والحسب، وكان إذا دخل مدينة القيروان اضطربت المدينة، وكثرت 
له، فال يقف في شي  منها، فعظمت بها منزلته وارتف  الّسؤاالت والمباحث في معضالت يّدخرونها 

 .(38)"ذكره 
ألفة دامت ردحا  935-375/952-341وهكذا كانت بينه وبين المعّز لدين اهلل الفاطمي       

من الّزمان إلى أن كّدر صفوها الوشاة وانتهت بأمر المعّز عامله على حاّمة الجريد موطن أبي القاسم 
 .بقتله

تلميذاه وأقرب الّنا  إلى فكره أبو خزر يغال ابن زلتاف وأبو نوح سعيد بن زنغيل  هنالن تحّرن
ليأخذا بثأره، فكانت ثورة عارمة تمّكنت فيها جمو  اإلباضّية من الغلبة في البداية رغم أّن جموعهم كّلها لم 

 .تصل بعد
 979سبتمبر 9شوال  23وما أن بل  الخبر أبا تميم المعّز لدين الفاطمي حتى تحّرن بنفسه في 

 .فوافاه جيش      أبي خزر قريبا منها بعد أن قتل طّيان قا ده هنان باغاينحو 

                                                           
 .انظر الخريطة (33)
 .1/122الطبقات : الّدرجيني  (38)
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وما أن تواصلت المعارن حتى عمد جيش المعّز إلى الخدعة والحيلة، وبذلن تمّكنوا من تشتيت 
 .جيش أبي خزر قبل أن يأتيه المدد من بقية األطراف اإلباضّية

أن لجأ إلى االختفا ، وكذا فعل صنوه أبو نوح الذ  خرج في طلب  ولم يكن من أبي خزر إالّ 
فلم يكن من هذا المدد إاّل أن رج  أدراجه، وكان . المدد، فبلغه خبر هزيمة باغا  قبل الوصول إلى هنان

من بين هؤال  الشيخ فصيل ابن أبي مسور سّيد أهل الدعوة في جربة، وشيخ أبي عبد اهلل وصاحب فكرة 
قامة نظام الحلقةالّتحول   .(39)إلى الكتمان وا 

                                                           
سكن الحاّمة م  أبي القاسم يزيفد . من بني واسين( 384/994) طبو خزر يغال بي زلتاف (39)

حاصفر عامفل . بن مخلد حيث تعّلما هنان األصول عن سحنون ابن أيوب وتزوج الغاية
إثر مقتل أبي القاسم الحاّمي،  358/979( انظر الخريطة)أبي تميم الفاطمي في باغا  

. 359/934أبي تميم سنة ثّم تّم الصلح بينه وبين . وانهزم    أبو خزر في هذه المعركة
عّده أبو يعقوب الفوارجالني ضفمن . 384/994وتحّول معه إلى القاهرة حيث توّفي سنة 

 = األ ّمة العشرة الذين انفردوا بآرا 
وقفد اسفتقّر بمصفر، وبهفا تفوّفي، وتفذكر المصفادر أّن المعفّز كفان يبفاهي . في علم الكفالم =

ففي الفّرد علفى جميف  :" التفي جفا ت بعنفوان وقفد حقفق الّنفامي رسفالته . به علما  المشفرق
 .113البعد . ر. وما تزال مرقونة" المخالفين

وقفد أخفذ العلفم عفن شفيوخ . أصفله مفن بفالد الجريفد( : 4/14ق)طبو نوح  عيا بي زنغيل 
قام م  أبي خزر في ثورتفه علفى أبفى . اإلباضّية في القرن الّراب  وخاّصة في علم الكالم

زمانا في وارجالن عند انهفزام الثّفورة، فأكرمفه أهلهفا حيفث تفرن أثفرا تميم الفاطمي فاختفى 
ثففّم وقفف  الّتصففالح بينففه وبففين أبففى تمففيم إذ أّمنففه عففن طريففق صففديقه أبففي . علميففا واضففحا

كانفت لفه . لكن تمارض عنفد رحيفل المعفّز إلفى مصفر وبقفي ففي المحفيط اإلباضفي. خزر
هفذه الّنحلفة بفين يفد  أبفي تمفيم  نفاظرت عفن"براعة في علفم الكفالم وهفو يقفول عفن نفسفه 

سفا ر الفففرق، ولفم يبففق ( عامفل زويلففة)الّشفيعى وأبفي منصففور الّصفنهاجي، وأبففي الخطّفاب 
 .112البعد . ر". مذهب إاّل غلبته 

ينتسب إلى بني وسيان التي هي من :  358/973 طبو الرا م يزيا بي مخّلا اليهرا نب
تففّوق . ولد بحاّمفة قسفيطلية. زناتة من البتروبنو يفرن ترج  إلى . بني يفرن أو إخوة لهم

أخففذ الكفففالم عفففن . بسففرعة علفففى أقرانففه وشفففيوخه ففففي حلقففات العلفففم، ورزقففه اهلل مفففاال كثيفففرا
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أّما في ما بقي من القرن الّراب  حيث قامت الّدولة الّصنهاجية فلم تكن لإلباضّية إاّل 
إلى        372أ  من  12/وقد استمّرت هذه الّدولة إلى أواسط القرن الّساد . مواقف دفاعية

543/932-1148. 
الحلقة م  أبي عبد اهلل محمد بن بكر سنة وفي عهدها استطا  اإلباضّية إقامة نظام 

 .1471-453/1417-447أ  زمن إمارة المعّز بن بادي   449/1419
 

 المبحــث الثّــالــث
 التّنظيــر لإلمــامــة

I- تعريـف اإلمامـــة 
 معنـى اإلمامـــة  -1

 :الّنففابغة  قال. اإلمام الذ  يؤتّم به، ويقتدى بقوله وفعله، وهو القدوة والمثال:  لغــة
                                                                                                                                                               
. سحنون ابن أبي أيوب واللغة وسا ر العلم عفن أبفي الّربيف  سفليمان ابفن زرقفون الّنفوسفي

. 1/111الطبقات" ة الثّقات األ مّ وكان من فقيه أوانه وعميد مكانه،" يقول عنه الّدرجيني 
ومففن رفاقففه فففي . تففزّوج المففرأة الصففالحة المعروفففة بالغايففة فففازدان بهففا بيتففه علمففا وصففالحا

 =وقد تتلمذ عليهما. الدراسة أبو خزر يغال بن زلتاف
وصحبهما أبو نوح سعيد بفن زنغيفل فكّونفوا ثالثيفا غايفة ففي العبقريفة والعطفا  مّمفا جعلهفم  =

وكانفففت ألبفففي القاسفففم عالقفففة حميمفففة مففف  المعفففّز لفففدين اهلل .الّظهفففوريقتربفففون مفففن مرحلفففة 
الفاطمي دفعته إلى الّترّدد على القيروان حيفث يكفون محفّل احتفرام مفن أهفل العلفم والّنفا  

فكفففان إذا دخفففل مدينفففة القيفففروان اضفففطربت المدينفففة وكثفففرت الّسفففؤاالت والمباحفففث "جميعفففا 
ا فعظمفففففت بهفففففا منزلتفففففه وارتفففففف  والمعضفففففالت يفففففّدخرونها لفففففه ففففففال يقفففففف ففففففي شفففففي  منهففففف

فأثففار كففّل هففذا حسففد الحسففاد فخشففي أبففو تمففيم جانبففه (. 1/124الطبقففات:الففّدرجيني")ذكففره
وأمر واليه على الحاّمة أن يقتله، فحر  الوالي على اجتناب ذلن ولكن انتهى به األمر 

 .إلى أن عّين من قتله
فورة أبففي خفففزر التففي انتهفففت وبففذلن انطلففق رفيقفففاه أبففو خفففزر وأبففو نففوح للثفففأر لففه فكانفففت ثففف

 1/111الطبقففات ج: الففّدرجيني .358/979بالفشففل والّصففلح مفف  المعففّز وكففان ذلففن سففنة 
 .2/243:الّشماخي. وما يليها
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 أبوه قبله وأبو أبيه       بنوا مجد الحياة على إمام
 .أ  على مثال من آبا هم يهتدون به

وكان اإلمام سّمي إماما، ألّنه نظام الّنا ، وقصد لهم، ومثال يحتذون على قوله، 
 .ويأتمرون بأمره

 :ال لبيد الّنظام الذ  يؤّلف بين المختلفين، ويجم  بين المتفّرقين ق: واإلمام 
 وكنت إماما ولنا نظاما      وكان الجز  يحفظ بالّنظام

إّن أفضل ما أنعم اهلل على العباد، واختّصهم به : " يقول صاحب المصنف  :اص الحـا 
 .الّرسول الهاد  الذ  ال يصاب علم الدين إاّل ِمن ِقب لهِ :إحداهما: ليوم الميعاد، نعمتان

 تصلح الانيا إاّل على ياه الوالب العاال الذي ال: واألخرى
يتا   : قال تعالى  قام الّصالة وا  وجعلناهم أ ّمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وا 

 [.33األنبيا   21.] الّزكاة وكانوا لنا عابدين
إّني جاعلن للّنا  إماما، قال ومن ذّريتي، قال ال ينال  : وقال إلبراهيم عليه السالم 

تنزيها لإلمامة، ورفعا لقدرها وتعظيما لخطرها أن ينالها عات [ 124البقرة  2] عهد  الّظالمين
 .(1)ظالم أو يتحّلى باسمها باق غاشم

ن فاإلمام هو الذ  ال تصلح الّدنيا إاّل على يده، سمته العدل، فإن جار لن يعتبر إما ما وا 
 .(2)كان في مركز القيادة

 :ويمّيز اإلباضية بين الملن والخالفة كما يلي 

                                                           
 .3/14: المصنف  (1)
تذّكر هذه المعاني بفالتعريف الخلفدوني للخالففة وقفد جفا ت صفياغة ابفن خلفدون أكثفر دقفة  (2)

عن صاحب الشر  في حراسة الفّدين وسياسفة الفّدنيا  فهي في الحقيقة خالفة:"حيث يقول 
الحفففظ . 338 . 1973. 3دار الكتفففاب اللبنفففاني بيفففروت ط. ابفففن خلفففدون المقدمفففة". بفففه

 .الفرق بين الموقف االباضي من الجور وبين الموقف األشعر  بالنسبة إلى الجور
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ما أؤتمن عليها، يعني ما كان : الخالنة : عن عمر بن الخطاب  -أبو عبيدة المغر  
ما أخذ بالّسيف، فكّل من كانت إمامته من غير مشورة : الملك و. عن مشورة أهل العلم والّصالح

 .ملكالح، فهي من أهل العلم والص
 .(3)ملكوكذلن من عقد له األشرار إمامته فهو 

 حكــم اإلمامــة -2
 .اإلمامة فرض بالدليل من الكتاب والّسنة واإلجما 

  [4أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول وأولى األمر منكم : قوله تعالى نالّاليل مي الكتا  
هو [ 8الّنور24] لعذاب أن تشهد أرب  شهاداتويدرأ عنها ا :وقال تعالى . وهم األ مة[ 59الّنسا  

 .اإلمام الذ  يقيم الحدّ 
ومن السّنة أن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وسّلم كان إذا افتتح بلدا أّمر عليه أميرا 

 ...مرضّيا
". وال تع  إماما عادال : " وقال لمعاذ ". أطيعوا والة أموركم : " ورو  عنه عليه الّسالم 

فبّين صّلى اهلل عليه وسّلم أن ال بّد ل مة من قا م ". والطاعة ولو كان حبشيا مجدعاالسم  :" وقال 
 ...تجر  على يديه أحكامهم وآراؤهم

على وجوبها ففعل المهاجرين واألنصار فيها وقولهم على االجتما  لها، إجماع ا مة وأّما 
ن اختلفوا فيمن يقوم بها، فلم يختلفوا أّنها واجبة أو غير و   .(4)اجبةوا 

وهو أّن اإلمامة سّنة قبل أن يثبت العقد، فإذا ثبت العقد كانت :  ولإلباضّية قول آخر
 .(5)فريضة، كما أن الّتزويل سّنة قبل عقد الّتزويل فإذا وق  عقد التزويل كان فرضا

 .(8)الظهور والشراء والاناع والكتماي: طنــواع اإلمامــة طو م الك الّايي  -3

                                                           
 .3/74: المصنف  (3)
اجفففب قفففد عفففرف وجوبفففه ففففي الشفففر  إن نصفففب اإلمفففام و "يقفففول ابفففن خلفففدون . 23: م .ن.ر (4)

 .339: المقدمة" بإجما  الّصحابة و التابعين
 .3/23: المصّنف  (5)
 .34انظر ما سبق   (7)



 54 

والواق  أّن الغرض المؤّسسي لهذه الحاالت ومن بينها حالة الكتمان يرمي " : يقول غباش 
فالحركة اإلباضّية تحر  على أن ال تبقى األّمة دون مرج  حاضر، دون . إلى استمرار اإلمامة

 -أهل الحّل والعقد  -إمامة، وهكذا تكون الّصلة بين الّشعب وقادته الدينيين والّروحيين، والعلما  
 .(3) "ي كّل الحاالت وعبر الّزمن دا مة ف

 شــرو  اإلمــام -4
 ". (8)واإلمام ال تجوز له اإلمامة إاّل إذا كان عادال، ولّيا قوّيا على أمر المسلمين" 

 .بهذا نفهم أّنهم يشترطون سالمة اإلمام العقلية والجسدّية والّروحية
 شـر  الررشيـة* 

ال تكون : " نرول . النبي صّلى اهلل عليه وسّلم تناز  الّنا  في قول: " جا  في المصّنف 
 ".إاّل في قريش 

إّنه لم يكن ذلن حتى وصله بيان ما حكمت فعدلت، وقسمت فأقسطت، وما : " وقول 
فإذا لم يفعلوا ذلن، فضعوا سيوفكم على . أقامت فيكم كتاب اهلل وسّنة نبّيه صّلى اهلل عليه وسّلم

 ".عواتقكم، وأبيدوا خضرا هم 
إّنما تصلح في قريش : ولكن معناه . لي  معناه أّنها ال تصلح إاّل في قريش: "  ولوق

إذا اتّففق : عن أبي بكر األصّم  وأحسبه .وغيرها، ل اّل يبطل فرضها م  من ال يصلح لها من قريش
 .لنا القرشي والّنبطي، لنكون على عزله أقدر

األ ّمة من : " ى اهلل عليه وسّلم قال الّنبي صلّ : مفناظر قال لن : "  وجاء ني  طيضا
 ". فال يكون إماما تلزم طاعته إاّل منهم . " قريش

أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول و  : إّن قوله دعوى، ألنه سبحانه وتعالى يقفول: الجوا  
 [.59الّنسا  4]           أولى األمر منكم 

                                                           
 .34 : عمان : غباش  (3)
النريفففد أن نطيفففل ففففي ذكفففر الّشفففروط فهفففي تفففتلّخ  ففففي مفففا ذكفففره ابفففن . 3/55: المصفففّنف  (8)

 .342المقدمة .  خلدون من علم وعدالة وكفاية وسالمة الحوا  واألعضا
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ولو ثبت ما قال ثبت أّن المخاطبة . والعلما خاطب المؤمنين كاّفة، وثبت باإلجما  أّنهم األ ّمة 
ّنما ذلن في أيام عدلها على غير . وقعت في قريش خاّصة، وأّن غيرهم خارج من معنى الّطاعة وا 

لو وليكم حبشي مجّد ، فأقام فيكم : " ومما يبطله قول الّنبي صّلى اهلل عليه وسّلم . المعارضة
 .(9)ومحال أن يكون الحبشي من قريش". كتاب اهلل وسنتي، فاسمعوا له وأطيعوا 

 جـواز إمامـة المفضـول م  وجـوا ا نضـل -8
 ".وعن اإلمام، هل تجوز إمامته، وفي المسلمين من هو أفضل منه ؟ " 

وقد يكون في المسلمين من هو أفضل وأعبد وال يضبط األمر كما يضبط من . نعم: قـال 
 .دونه

يقّدمون اإلمام، وفي المسلمين من هو (   اإلباضيةيعني علما)وقد رأينا أصحابنا : قـال 
نكا  للعدو،  أفضل منه بدرجات وال تكون إمامة اإلمام إاّل في األفضل مّمن يرجى إقامة الحّق به وا 

وقد قّدم أهل الّشورى في الصحابة، من قد كان في القوم من هو أفضل، . وأقوى على إقامة األمر
 .(14)وأكثر علما على ما بلغنا

 اختيــار اإلمــام -8
                                                           

ينفففففاقش القضفففففية ويحولهفففففا إلفففففى  343المقدمفففففة: ابفففففن خلفففففدون .ر. 3/57/53: المصفففففّنف  (9)
انظفر قضفية الوراثفة فيمفا بعفد   . العصبية ويذكر قول الباقالني بنففي اشفتراط القريشفّية

194 . 
ي يشير هنا إلى ما يحفتّل بفه الّزيديفة أيضفا ففي شفأن هفذه القضفّية وهف. 3/74: المصّنف  (14)

 =تقديم أبي بكر وعمر رغم شهادة النبي عليه
جفا  فففي رسففالة أ مفة اإلباضففّية بالمشففرق لإلمفام عبففد الوهففاب . الّسفالم باألفضففلّية لغيرهمففا =

ومففا ذكففرتم مفن توليففة رجففل وففي جماعففة المسففلمين مفن هففو أعلففم : " بفن رسففتم ومففن معفه 
ولفي أبفو بكفر الّصفديق  وقفد. منفه ففذلن جفا ز إذا كفان ففي القناعفة والفضفل بمنزلفة حسفنة

رضي اهلل عنه، وزيد بن ثابت أفرض منه، وعلي بن أبفي طالفب أقضفى منفه، ومعفاذ بفن 
وهففذا لففي  فيففه خففالف لقففول رسففول اهلل صففلى اهلل عليففه . جبففل رضففي اهلل عنففه أعلففم منففه

وقولفه « أفرضكم زيد، وأقضاكم علي وأعلم أمتي بفالحالل والحفرام معفاذ بفن جبفل »وسلم 
فإنففه سيحشففر غففدا يففوم . معففاذ بففن جبففل بففن جبففل سففيد العلمففا : " ليففه وسففّلم صففّلى اهلل ع

 .94.السيرة:  أبو زكريا  ". القيامة أمام العلما  ببنده 
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تشابهت الّروايات الواردة عن اختيار اإلمام وملّخصها يتمّثل في أّنه حال وفاة اإلمام 
القا م أو خلعه تجر  المشاورات بين أهل الحّل والعقد في اختيار اإلمام المناسب حسب الّشروط 

ه اإلمام الّسابق وذان حّتى ال المعروفة وغالبا ما يق  اختياره وتنصيبه في نف  اليوم الذ  يتوّفى في
 .تبقى األّمة بدون إمام وقد تطول مّدة المشاورات

وقياسا على مجل  الّشورى الذ  عّينه عمر ال يعتبر اإلمام متّفقا عليه إاّل إذا تحّصل 
 .(11)على موافقة سّتة من أهل الحل والعقد وقد يكتفون بخمسة

 :هنالن تتّم المراسم الّتالية 
ذا أرا"  د المسلمون عقد اإلمامة لإلمام حضر العلما  الثقاة، فيتقدم أفضلهم ويمّد يده وا 

 .اليمنى فيصافح بها اإلمام بيده اليمنى فيمسكها
قد بايعتن على طاعة اهلل وطاعة رسوله محمد صلى اهلل عليه وسلم، وعلى : ثم يقول  -

 .األمر بالمعروف، والّنهي عن المنكر، والجهاد في سبيل اهلل
 .ثم يقال ذلن الثّاني والثّالث إلى الّسبعة وما كان أكثر كان أفضل. نعم: يقول اإلمام ف
 . "(12)ثم يجعل الكّمة على رأسه، والخاتم بيده، وينصب العلم بحذا ه -
ثم يصافحه البقية، وبعد ذلن تؤخذ . ظهورا طو شراء طو اناعا: ويحّاا نوع اإلمامة  -

 .جام  إثر فريضةالبيعة العاّمة في المسجد ال
 خلــ  اإلمــام -7

واجتمعت األّمة على تحريم عزل أ ّمتها من فرق األمة، من لم ير عزلها : " أبو قحطان 
 .وال قتالها، جارت أو عدلت، ودان لها بالّسم  والّطاعة كما فعلت

عزلها، وأّما أهل هذه الّدعوة التي فرقوا بها عّمن ضّل عنها، فإنهم وافقوا األمة في تحريم 
 .إذا جارت وبّالتإذا عدلت، وخالفوهم فيها 

                                                           
علففي بففن أبففي طالففب، عثمففان ابففن عفففان، عبففد . سففعد بففن أبففي وقّففا : هففؤال  السففتة هففم  (11)

ففي شفأن هفذه الروايفات انظفر . الّزبير بن العوام، طلحفة بفن عبيفد اهلل. الرحمان بن عوف
الّتحفة : الّسالمي . عن اختيار اإلمام بداية بيعة كّل واحد منهم في كتب التاريخ العماني

 .مثال
 .3/93: المصنف  (12)



 57 

لي  للرعّية أن تخل  إمامها، وال لإلمام الّشار  أن يخل  نفسه إاّل بإحدى العاهات :  نرول
 .التي يأتي ذكرها
إّن مّما يعزل به إذا ركب معصية مكّفرة من الكبا ر المكفرات، وشهر ذلن في : وقول 

 .تتيبوه في حدثه، فإن تاب رج  إلى إمامته وواليته معهمأهل الّدار، كان عليهم أن يس
كان للمسلمين عزله، فإن كره أن يتوب . فإن أصّر ولم يتب من حدثه ذلن: " قال غيره 

قد قبلنا توبتن، وال نرضى بن : ويعتزل، حل دمه وجهاده، فإن تاب، قال قا لون من المسلمين 
لهم ذلن، فإن فعلوا ذلن به، فأرى أن يكون المسلمون معه إماما فاعِتزْل فكره فأرادوا جهاده، فلي  

 .(14)"وال يسلمونه، ومن قاتله على هذا فهو باق
لي  لإلمام أن يخل  نفسه وال للرعية أن تخل  إمامها بغير : " أيضا  وجاء نب المصّنف

 .(14)"حدث 
II- مؤّ  ــات اإلمامــة 
 :تمـهيــا  -

 : وماي متمّيزاي للاولة عموما مفه: " يقول غباش 
 .هو مفهوم الّدولة التّاريخي والّتقليد :  ا ّول
هو مفهوم الّدولة الحديثة بالمعنى الحقوقي والّدستور  كما ظهرت م  بداية :  والثّانب

 .القرن الساد  عشر ميالدّيا
ساتها الّدولة اإلباضّية دولة اإلمامة تأخذ استثنا يا من المفهومين، فعلى الّرغم من أّن مؤسّ 
ال تعمل، مثال بموجب نصو  دستورية، أو قوانين مكتوبة فإّنها، م  ذلن، تقوم وتعمل طبقا 
لقواعد دستورية وأعراف تقليدية بل شبه مقّدسة ال يمكن تجاوزها واختراقها، ولقد ضمنت هذه 

ن المؤسسة، كما هي، عبر قرون االستقرار واألمن االجتماعي، كما ضمنت عالقات انسجام وتعاو 

                                                           
 .215: م .ن (14)
 .229: م .ن (14)
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بين الّشعب وحكامه، وأكثر من ذلن فقد ضمنت هذه المؤّسسات دوام نظام اإلمامة واستمراره ألكثر 
 .(15) "من ألف عام

 : (17)وتتمثل هذه المؤ  ات نب ما يلب
  العلمــاء والمجالــس – 1
عضوا  يزيد عددهم وينق  فال يكون دون  15يتكّون من : مجلس طهل الحّل والعرا  -ط
 .يمّثلون الّسلطة التشريعية العليا والمرج  الحقوقي والمذهبي والّسياسي. علما  البالد الخمسة من

 .انتخاب اإلمام وخلعه واالحتساب عليه وعلى األّمة: وظيفتهم
أعضا  مجل  الّشورى م  الوالة ورؤسا  القبا ل، يلجأ إليه اإلمام : المجلس العام - 
 .عند الّضرورة
ن كانت إمامة المغرب عرفت هذه الخّطة لوزارة الم يق  الحديث عن  - 2 في المشرق وا 
 .(13)بشكل واضح
يعّينهم اإلمام في المناطق حسب الّضرورة ووظيفتهم اإلشراف على مصالح :  الواّلة -3

األّمة وربطها بمركز اإلمامة، وفي إمكان األّمة رفض الوالي المعّين من قبل اإلمام والّطلب بتعيين 
 .آخر

                                                           
 .38عمان : غباش  (15)
سفففير مففن جهفففة ومفففن التطبيقفففات العمليفففة ل 14اسففتنتل هفففذا المبحفففث مفففن كتفففاب المصفففنف ج (17)

. الفففتح. الكشففف. األ مففة كمففا ورد فففي السففير العمانيففة وفففي كتففب التففاريخ العمففاني والمغربففي
وقفد أحسفن غبفاش اسفتغالل هفذه النصفو  لصفياغة هفذا ... إلخ. الّسير. الّطبقات. التحفة

 .85-38  : المبحث في كتابه عمان
الشفيخ محمفد بفن يوسفف  الفكر السياسي عند اإلباضفية مفن خفالل آرا : راج  عّدون جهالن  (13)

الفوزير ففي اإلمامفة . "جمعية التّفراث، القفرارة الجزا فر. 1914-1332/1818-1237أطفيش 
وقففد ال يقففدر الففوزير الواحففد علففى هففذه ... اإلباضففية هففو المستشففار لإلمففام ومسففاعده وناصففحه

والففراجح أن . 224-218 "األعبففا  فلإلمففام أن يتخففذ أكثففر مففن وزيففر واحففد إن احتففاج إليففه 
 .العلما  وأهل الحل والعقد هم الذين يقومون بهذا الدور دون أن يستوزروا فيما نعلم
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الوالي بوجها  محّليين وعلما  ورؤسا  قبا ل قد ينضّمون في مجل  يساعد  يستعين -
 .الوالي على أدا  مهامه

 : الرضــاة  -4
 .يختار اإلمام القضاة من خيرة العلما  -
 .يتمّت  القاضي باستقالل تام في اّتخاذ أحكامه -
 .ينظر في القضايا بين األفراد بما فيهم اإلمام -

 .اصمة بمثابة قاضي القضا  تستأنف عنده القضايا وتعّقبوقد يكون قاضي الع
 :بيـت المـال  -8

 .الّزكفاة  -: مصااره
 .رسوم على الّصفادرات -
 .ضريبة تفرض على الّتّجار غير المسلمين -
 .الغنا م -

 .يشرف عليها اإلمام وألهل الحّل والعقد االحتساب عليه: الّنفرـات
 :الجيــش -8

ّنما هو الّتطّو لم تّتخذ اإلمامة جيشا ن إذا ثبتت اإلمامة :" جا  في المصّنف. ظامّيا وا 
 .(18)"إجابته إذا دعاهم ونصرته إذا استنصرهم ( أ  رعاياه)لإلمام وقام بالحّق فعليهم        

 : العـالقــات الخـارجيــة -7

 .لقد اختار اإلباضية عن وعي مبدأ القعود في انتظار القدرة على إقامة إمامة الظهور

فعندما أقاموا إماماتهم أقّروا مبدأ حسن الجوار، فال هجوم وال حرب ضّد طرف آخر ما لم 
 .تتعّرض اإلمامة للهجوم

                                                           
 .3/123: المصنف  (18)
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وعلى اإلمام نشر الّدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان ذلن عن طريق رحلة العلما  
لى الهند وما بعد لى  شمال إفريقيا و وحركة الّتّجار فوصل الفكر اإلباضّي إلى شرقي إفريقيا وا  ها وا 

 .جنوب الصحرا  الكبرى

 (19)وقد استمّرت عالقة هؤال  األ ّمة بين البلدان، ونذكر خاصة العالقة م  شمال إفريقيا
وتتّم خاّصة عن طريق المراسالت واللقا  في موسم الحل وتبادل الزيارات، وقد بّيفّنفا كيف يتفاعل 

 .(24)كّل طرف بما يق  عند الطرف اآلخر

وبهذا نتبّين أّن مؤّسسة اإلمامة مؤّسسة روحّية زمنّية، يبقى اإلمام على رأسها ما أطا  
اهلل ورسوله فتعينه األّمة وينعم الجمي  باالزدهار، أّما إن خالف أمر اهلل فال سم  وال طاعة ويبدأ 

رفت االضطراب، وقد عرفت اإلمامة في عمان في القرون األربعة األولى مرحلتي ازدهار ع
باإلمامة األولى واإلمامة الثانية، وعرفت مرحلة انحطاط شهدت فيها البالد حروبا أهلية وتبعّية 

كما عرفت ازدهارا زمن قّوة اإلمامة الّرسمّية بالمغرب . للدولة العباسية عرفت فيها من الضيم الكثير
ل فتبعها تبّني إمامة الكتمان ثّم تداعت لإلنهيار فتبعتها محاوالت إلحيا  إمامة الّظهور انتهت بالفش

 . 
 .وبالوقوف عند هذا الجانب الّنظر  نصل إلى خاتمة بحثنا

 
 الخــاتمــة

إن اإلباضّية كغيرهم من الفرق اإلسالمية تنطلق تجربتهم الّسياسّية من الّنصو  المؤّصلة 
 . ياب الّنّ  للفكر اإلسالمي عاّمة وهي القرآن والسنة يضيفون إليهما اإلجما  والقيا  عند غ

ومعلوم أّن هذه الّنصو  تفهم باالعتماد على الّتجربة النبوية، ذان أّننا نعتبر أن الرسول عليه 
السالم هو مؤصل الفكر الّسياسي عند المسلمين باعتماد مبدإ الشورى وعقد العقود م  المتعايشين في 

                                                           
والبحففث . 231-215 . 1999ط لنفدن . ثمفرة نففدوة عقفدت بعمفان: عمفان ففي التّفاريخ  (19)

 .من تأليفنا
 .222خاصة   : م .ن (24)
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قامة معاهدات أو حروب م  م ن هم خارج المحيط الذ  ترج  المدينة مسلمين وأهل كتاب وغيرهم، وا 
 .قيادته إلى الّرسول عليه الّسالم

 .فدولة اإلسالم بدأت م  الّرسول عليه الّسالم ال كما يريد البعض أّنها بدأت بخالفة أبي بكر
والفكر الّسياسي عند اإلباضّية يكر  إلى جانب الّتجربة الّنبوية من تجربة الّشيخين والسّت 

 .عثمان ومرحلة إمامة علي قبل قبول الّتحكيم سنوات األولى من خالفة
ولقد خلصت التجربة اإلباضية لذاتها من مطل  العقد الّساد  من القرن األّول حيث أعلن 

إمامها عبد اهلل بن إباض القعود، عند انقسام المحّكمة، م  المحافظة على األصل المشترن المتمثل في 
أّن اإلمامة شورى بين المسلمين يتواّلها من توّفرت   بها حّق، وفيأن ال حكم إاّل اهلل وهي كلمة حّق أريد 

 .فيه شروطها بقط  الّنظر عن لونه وعرقه
 .فجذور هذا الفكر الّسياسي حين ذ ضاربة في عمق الفكر اإلسالمي من منطلقه

وفي حلقات اإلمام جابر وأبي عبيدة والربي  تبلور ما سّمي بمسالن الدين من ظهور وكتمان 
را  ودفا  مّما دّل على مرونة هذا الفكر الّسياسي وزمنيته ومراعاته ألحوال الجماعة اإلباضية وأحوال وش

 .بقية الجماعات اإلسالمية
وقد ثبت م  الزمن أن لكّل مسلن أحكامه الخاّصة به وذلن عن طريق الممارسة العلمّية، وكثيرا 

ون غالبا تابعا للعملي في المرحلة األولى، ثم العك  بعد ما يتداخل الّنظر  م  العملي إاّل أّن التّنظير يك
 .ذلن

وقد مّرت الّتجربة السياسية اإلباضية بهذه المسالن كّلها في المشرق والمغرب قبل أن تدخل في 
م تقريبا، لتعود إلى الّظهور بعد قرون، وقبل أن تدخل إلى 14/المشرق إلى الكتمان من مطل  القرن الراب 

ة نها ية في المغرب لتكّر  النظام الداخلي أّ  نظام الحلقة أو نظام العّزابة الذ  يستمّد الكتمان بصور 
أصوله من سيرة الرسول عليه السالم قبل الجهر بالدعوة، ومن حلقات اإلمام جابر واإلمام أبي عبيدة طيلة 

 .نصف قرن تقريبا في البصرة م  الّدولة األموّية ثم العباسية
رفا المدرسة اإلباضية ضربتين موجعتين لم تدفعهما إلى االستسالم والّذوبان، وفعال لقد عرف ط

ّنما دفعتهما إلى مسلن مشرو  في المذهب هو مسلن الكتمان تمّكن المشارقة من الخروج منه بعد حين  وا 
 .ولم يتمّكن المغاربة إاّل من تجذيره للمحافظة على الكيان

 :وهاتاي الضربتاي هما 
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عّباسيين على عاصمة اإلمامة العمانية نزوى على يد  قا دهم محمد بن بور استيال  ال -1
284/893. 

تلن التي تمّكن فيها األغالبة من سحق إباضّية نفوسة المدد  283/897واقعة مانو  -2
 .297/948األساسي للّدولة الّرستمية فتبعها بعد عقد من الّزمن سقوط اإلمامة نفسها على يد الشيعة سنة 

يحسن أن نبد  بعض المالحظات حول هذه اإلمامات اإلباضية في المشرق والمغرب  وهنا
 :ملّحين خاّصة على العوامل التي تمّكن من نشأتها وازدهارها وانحطاطها ثم فنا ها ونجملها في ما يلي 

يتجلى خاصة عند نشأة الّدولة ويتمّثل خاّصة في تداعي الّدولة الّسابقة إلى :  عامل خارجب
 .نهيار، أو وجود فراق في المحيط الذ  تولد فيه الّدولة الجديدةاال

ويتجّلى هذا في سعي اإلباضية حثيثا إلى إقامة إمامتهم عندما تداعت الّدولة األموّية إلى 
ّنما آزروا بذلن بطريقة غير مباشرة الدولة العباسية  الّسقوط لكّنهم لم يتمّكنوا من تحقيق األمل المنشود، وا 

 .ألنها دولة طلب مؤسسوها الملن وجّهزوا له العدة الكاملة وأساسها سياسة دها  وجيش مرتزق الناش ة
وبما أّن األمل لم يتحّقق م  إمامة طالب الحّق حّولوها إلى إمامة جز ّية وأجازوا قيام إمامين إذا 

 إذا خضعت له األّمة كانا في قطرين متباعدين على أّنه ال يحّق ألّ  منهما أن يّدعي إمرة المؤمنين إالّ 
 .كّلها كما كان الّشأن م  أمير المؤمنين عمر

وبذلن أقاموا إمامة الجلند  في عمان ثم إمامة أبي الخّطاب في طرابل  لكن كال من هاتين 
اإلمامتين لم تتمّكن من الّصمود أمام الّدولة العّباسّية الّناش ة وهي في عنفوان صلفها فكانت حيل قّوادها 

 .ّية سببا في االنتصارالعسكر 
وهكذا شهد الّطرفان عودة مؤّقتة إلى الكتمان وتحّين الفرصة المناسبة فكانت تقريبا في نف  

م م  محمد بن أبي عفان وهو منطلق ما يعرف باإلمامة الثّانية 8/الفترة في العقد الّساب  من القرن الثّاني
ب األوسط بتاهرت حيث أعلن كل منهما إمامة في عمان في نزوى وم  عبد الرحمان بن رستم في المغر 

الّظهور، وقد كانت الّسلطة العّباسّية غير قادرة على المجابهة، فكان للعامل الخارجي حين ذ دوره الفّعال 
 .إلى جانب عوامل أخرى

 :لقد عّمرت كّل من اإلمامتين زيادة على القرن ومرج  ذلن إلى ما يلي 
وقد تجّلى هذا في سيرة الوارث وغسان وعبد الملن والمهّنا : قوة شخصية اإلمام وصالح   -ط
 .في عمان وعبد الرحمان وعبد الوهاب وأفلح ثّم اليقظان في تاهرت( قبل ثالث سنوات من وفاته)والّصلت 
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وهذا بقط  الّنظر عن االختالف بين اإلمامتين فإن كانت اإلمامة العمانية شورية غير ساللّية بأتّم معنى 
ن كان الواق  غير ذلن كما الكلمة و  كانت اإلمامة المغربّية شورية يبدو عليها الّطاب  الّساللي في الّظاهر وا 

 .(21)بّينا من قبل
ن كان له  ونّتخذ هذا دليال على أّن الجانب الوراثي لي  هو السبب الر يسي في تداعي الّدولة وا 

 .بعض الّدور في ذلن خاّصة إذا آل األمر إلى صبّي أو فاسق
فهذه اإلمامة العمانية الثانية لم تكن ساللّية قّط وم  ذلن تداعت إلى االنهيار م  إمامها 

الخام  إّنها شبيهة في هذا بالخالفة الّراشدة في تداعيها لالنهيار بسبب شيخوخة الخليفة عثمان فتجاذبت 
مر بالّنسبة إلى الّصلت فقد أطراف أخرى أحوال القيادة وتدّرجت بها شي ا فشي ا نحو الفتنة وكذا كان األ

كان طيلة عقود غاية في العزم، لكّن تقّدم سّنه جعل أهل الحّل والعقد يختلفون في شأنه، ومن هنالن 
 .اشتعل فتيل الفتنة

وهنا تغلب نظرية ابن خلدون التي تشبه أعمار الّدول بعمر اإلنسان فإذا تقّدمت سّن الّدولة حّتى 
ن كانت إمامة عادلة يدّب   .(22)إليها الوهن شي ا فشي ا لتتدّرج إلى الفنا وا 

 .ومن المفروض أّن إمامة كهذه غير وراثّية مثل الخالفة الّراشدة أاّل يدّب إليها الوهن
 العالقـة بيـي اإلمـام وطهـل الحّل والعرـا - 

لّنضل لقد بينت التجربتان أّن المرحلة األولى من قيام اإلمامتين شهدت حركة علمية غاية في ا
 .كانت مخلصة ل  ّمة تحتسب عليهم لتؤازرهم ال لترهقهم

ثم تقّل  شي ا فشي ا هذا الجيل ليحّل محّله جيل آخر يحتسب على األ مة ليلتقط سقطاهم، 
وكذلن . والقضّية في عمان سال في شأنها مداد ومداد ذلن أّنها استقرت عّما يعرف بالّرستاقّية والّنزوانّية

                                                           
 .و ما يليها 141انظر ما سبق    (21)
فففي أّن : الفصففل الرابفف  عشففر : البففاب الثالففث مففن الكتففاب األّول : لففدون المقدمففة ابففن خ (22)

 =الدولة لها أعمار طبيعية كمففا ل شخا 
فهذا العمر للدولة بمثابة عمر الشفخ  مفن الّتزّيفد إلفى سفّن الوقفوف، . " 344-344  =

ولففة ما ففة ولهففذا يجففر  علففى ألسففنة النففا  فففي المشففهور أن عمففر الدّ . ثففم إلففى سففّن الرجففو 
وهذا ينطبق عمليا على الدولة الرستمية واإلمامة الثانية . 343" سنة، وهذا معناه فاعتبره

 .في عمان إذ تداعت كّل منهما إلى االنهيار بعد ما ة سنة
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حيث انتهت الطبقة األولى التي نشأت على البداوة والتفاني وحّلت محّلها طبقة أخرى األمر في تاهرت 
 .(23)فعلت الحضارة فيها أفاعيلها وقّصة ابن عرفة في هذا معروفة

التي ذكرناها م  عوامل أخرى  العوامل الااخلّيةأّما إذا دّب الهرم للدولة فإّنها تتظافر عليها  -ج
 .ية لتتحول بها إلى الفنا عصبية واجتماعية واقتصاد

وهو العنصر الذ  يترّب  لهذه الّدولة ليجهز عليها وكذا كان  العامل الخارجبوهنا يأتي  -د
العنصر الّشيعي بالنسبة إلى اإلمامة الّرستمّية والعنصر العّباسي مّرة أخرى بالّنسبة إلى اإلمامة العمانية 

 .الثّانية
عن عنصر آخر بالّنسبة إلى اإلمامتين اإلباضيتين وهو وفي األخير ال ينبغي أن نغفل  -هف

في حروبها، فهذا العامل بقدر ما يكون عنصر قوة في البداية وزمن االزدهار  المت ّوعيياعتمادهما على 
يكون عامل ضعف في مرحلة قرب االنهيار إذ يناد  المناد  فال مجيب، فيجد العدّو الساحة فارغة فيفعل 

 .فعله
تّأمالت التي حاولنا أن نبّين فيها أهّم العوامل التي تؤّثر في سيرورة الّدول نشأة وازدهارا وبعد هذه ال

ثم انحدارا وفنا  رأينا من المفيد أن نورد ملحقين أّولهما يبرز أس  إمامة الجلند  بن مسعود و الثّاني يبرز 
 .ادئ وعراقتها ومرونتهاأهّم األصول الّسياسّية عند اإلباضّية ليدرن القارئ حقيقة هذه المب

وفي الختام يجدر أن نالحظ أّن هؤال  الذين مارسوا الّسياسة إّنما كانوا فقها  وعلما  وكان إلى جانبهم 
 .علما  آخرون تمّحضوا للّنظر والتّأليف فلنجتهد في تقييم ما خّلفوه من رصيد فكرّ  

                                                           
 .أخبار األ ّمة الّرستميين: ابن الصغير . ر (23)


