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  أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
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  ة ة وأهل السن

- دراســـــــة مقـــــــــارنة - 
  

أقر بأن ما اشتملت عليه هــذه الرســالة إنمــا هــو نتــاج جهــدي الخــاص، باســتثناء مــا تمــت اإلشــارة إليــه 
أو أي جــزء منهــا لــم يقــدم مــن قبــل لنيــل درجــة أو لقــب علمــي أو  حيثمــا ورد، وٕان هــذه الرســالة ككــل

  بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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نَا  َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلونَ [  َربَّ
ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاِإليَامِن َوَال  اْغِفْر َلنَا َوِإلِ
نَا إِنََّك  ِذيَن َآَمنُوا َربَّ َعْل ِيف ُقُلوبِنَا ِغال لِلَّ َجتْ

 ]َرُءوٌف َرِحيمٌ 
 

  }10}احلرش: 



 د 

 

  اإلهداء

  ... ًإلى من أفنَوا زهرة حياتهم ليصنعوا منَّا رجاال

  ن أطال اهللا في عُمرِهما .والداَي الحبيَبي

  إلى من سانَدتْني بدعاِئها ووقِتها وجهِدها إلتمام هذا

  البحث ... زوجتي الغالية .

 . إلى الغرباء ... في زمن الفتن  

  إلى كل ِّمسلمٍ غيورٍ على دينه ... محبٍّ لصحابة رسوله

 .  

  إلى جامعتي الغراء ... وأساتذتي الفضالء ... وطلبتها

  األوفياء .

  هدي هذا العمل املتواضعأ

  

  الطالب/ 

  أحمد جهاد سويدان



 ه 

 

 
ر اهللا موالي وخالقي الذي منَّ عليَّ بإتمـام هـذه الرسـالة المتواضـعة، مـع رجـائي أن يتقبـل أشك

  مني هذا الجهد، ويجعله خالصًا لوجهه الكريم.

َام َيْشـُكُر لِنَفْ وانطالقًا من قول اهللا تعالى :  اهللا  وقـول رسـول ،}12:لقـامن{ ِسـِه][َوَمْن َيْشـُكْر َفـإِنَّ

 وٕايمانــــًا بفضــــل االعتــــراف بالجميــــل وتقــــديم الشــــكر )1(النَّــــاَس" َيْشــــُكرُ  َال  َمــــنْ  اهللاَ  َيْشــــُكرُ  : "َال ،
واالمتنــان ألصــحاب المعــروف، فــإني أتقــدم بالشــكر الجزيـــل والثنــاء العظــيم لكــل مــن ســاعد ولـــو 

  بكلمة في إنجاح هذه الرسالة وأخص بالذكر: 

حفظــه اهللا ورعــاه ونفــع اهللا بعلمــه  أحمــد جــابر العمصــيســتاذي ومشــرفي/ الــدكتور الفاضــل: أ
اإلســـالم والمســـلمين، أشـــكره علـــى قبولـــه اإلشـــراف علـــى هـــذه الرســـالة، ومتابعتـــه الحثيثـــة لهـــا منـــذ 
اللحظات األولى، وما منحني من وقت وجهد وصدر رحـب وتعليقـات وتوجيهـات سـديدة، سـاعدت 

  خراج الرسالة بهذه الصورة، فأسأل اهللا أن يجزيه عني خير الجزاء.بمجموعها على إ

  كما وأتقدم بالشكر الجزيل ألستاذّي الكريمين: 

  .سعد عبد اهللا عاشورفضيلة األستاذ الدكتور/ 

  .محمد حافظ الشريدةوفضيلة األستاذ الدكتور/ 

ات التـي تسـاهم فـي إخراجهـا على تفضلهما بقبول مناقشة هـذه الرسـالة وٕاثرائهـا بالنصـائح والتوجيهـ
  بأفضل صورة، واهللا أسأل أن يجزل لهما الثواب، ويجعل عملهما هذا في ميزان حسناتهما.

                                                            
األولــى  :الرســالة، ط وآخــرين، مؤسســة مرشــد، عــادل - األرنــاؤوط شــعيب: تحقيــق أحمــد فــي مســنده،أخرجــه  )1(
)، 7939م)، كتاب: مسند المكثرين من الصحابة، بـاب: مسـند أبـي هريـرة رضـي اهللا عنـه، ح:(2001-هـ1421(

وهـــو -ســـلم إســـناده صـــحيح علـــى شـــرط مســـلم، رجالـــه ثقـــات رجـــال الشـــيخين غيـــر الربيـــع بـــن موقـــال األرنـــاؤوط: 
 .فمن رجال مسلم. محمد بن زياد: هو القرشي الجمحي موالهم -الجمحي



 و 

 

كما وأتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتي اإلسالمية، هذا الصرح الشامخ، رئاسة وعمـادة وأسـاتذة 
  لعالمية.وٕاداريين، التي شقَّت طريقًا صعبًا حتى وصلت إلى مصافِّ الجامعات ا

والشــكر موصــول لكليــة أصــول الــدين بأقســامها، عميــدًا وأســاتذة ومدرِّســين، والــذين كــان لهــم 
  فضل التدريس عَليَّ في مرحلتي البكالوريوس والماجستير.

وال أنسى شكرًا مستحقًا ألهلي جميعًا كلٌّ باسمه، وأخص منهم: والدي ووالدتي وأخـي وأختـاي 
  تشجيعهم ومساعدتهم ومساندتهم لي حتى أتممت رسالتي هذه.وعمي وعمتي وخالتي وأخوالي؛ ل

إيـــاد عبـــد الكـــريم والشـــكر الجزيـــل مصـــحوبًا بالعرفـــان واالمتنـــان لفضـــيلة األســـتاذ المربِّـــي/ 
؛ لتفضـله بقبـول تـدقيق هـذه الرسـالة، ممـا أخرجهـا بهـذه الصـورة الناصـعة، فجـزاه اهللا عنـي عاشور

  خير الجزاء.

، علــى ترجمتــه لملخــص ســمير صــبحي المغربــيألســتاذ المربــي/ كمــا وأقــدم شــكري الخــالص ل
  الرسالة باللغة اإلنجليزية، فجزاه اهللا خيرًا.

، الــذين مــا فتئــوا يواصــلون دعــاءهم وحــثهم -مســجد السوســي–وال أنســى إخــواني فــي مســجدي 
 لي على إنجاز رسالتي، كل واحد منهم باسمه ومكانته، وٕان كنت أخـصُّ أحـدًا مـنهم فـأخي ورفيـق

  ، فجزاهم اهللا عني خير الجزاء. عامر يحيى البلعاوي "أبا المعتصم"دربي: 

 نسـيان زلـل أو أو سـهو أو خطـأ مـن كـان ومـا وحـده، اهللا فمـن توفيق من كان وختامًا ... فما
بـــراء، وأســـأله تعـــالى أن يغفـــر لـــي، وينفـــع برســـالتي هـــذه  منـــه ورســـوله واهللا الشـــيطان، ومـــن فمنـــي

يجعلهــا خالصــًة لوجهــه الكــريم، وصــلِّ اللهــم وزد وبــارك علــى حبيبنــا محمــد، اإلســالم والمســلمين، و 
  والحمد هللا رب العالمين.



 ز 

 

 
الحمــد هللا الــذي عــزَّ فــارتفع، وذلَّ كــلُّ شــيٍء إليــه وخضــع، الحمــد هللا الــذي لــيس كمثلــه شــيء 

ى آلــه وهــو الســميع البصــير، والصــالة والســالم علــى رســول اهللا، خيــُر مــن وطــأ الثــرى قــدماه، وعلــ
  وصحبه ومن واله، وبعد ... 

ـاُء َبْيـنَُهمْ [تعـالى :قال  ـاِر ُرَمحَ اُء َعـَىل الُكفَّ ٌد َرُسوُل اهللاِ َوالَِّذيَن َمَعـُه َأِشـدَّ ، وقـال  } 29{الفـتح: ]ُحمَمَّ

َبُعــوُهْم بِ [جـل وعـال : ُلــوَن ِمــَن اُملَهــاِجِريَن َواألَْنَصــاِر َوالَّــِذيَن اتَّ ــابُِقوَن األَوَّ إِْحَســاٍن َرِيضَ اهللاُ َعــنُْهْم َوالسَّ
َتَها األَْهنَـاُر َخالِـِديَن فِيَهـا َأَبـًدا َذلِـَك الَفـْوُز  ْم َجنَّاٍت َجتِْري َحتْ ، }100{التوبـة: الَعظِـيُم]َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُ

َت [ :وقال في موضع آخـر َجَرِة َفَعلَِم َما ِيف ُقُلوِهبِْم َفـَأْنَزَل  َلَقْد َرِيضَ اهللاُ َعِن اُملْؤِمنَِني إِْذ ُيَبايُِعوَنَك َحتْ الشَّ
ْم َفْتًحا َقِريًبا كِينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاَهبُ ، كثيـرة هـي اآليـات التـي تتحـدث عـن صـحابة رسـول } 18{الفتح: ]السَّ

لــون الــذين حملــوا اإلســالم وحفظــوه مــن البــدع والدســائس والمنكــرات، هــم  ، فهــؤالء اهللا  هــم األوَّ
  ال الشاعر: كما ق

  فاهتـدِ  مـوفق يا هـداهـم وعلى  قدرهـم فاعرف األقوام صفوة هـم

  )1(المفســدِ  لسـان ألجلهم واقطـع  صحبــه في أحمد وصية واحفظ
  

كمــا ورد فــي الســنة النبويــة األحاديــث الكثيــرة عــن فضــل الصــحابة والنهــي عــن ســبِّهم، وفــي ذلــك 
ــو الحــديث الــذي يرويــه ــالَ  ، يِّ الُخــْدرِ  َســِعيدٍ  َأِب ــالَ : َق ــيُّ  َق ــوْ  َأْصــَحاِبي، َتُســبُّوا "الَ :  النَِّب  َأنَّ  َفَل

  . )2(َنِصيَفُه" َوالَ  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  َبَلغَ  َما َذَهًبا ُأُحٍد، ِمْثلَ  َأْنَفقَ  َأَحَدُكمْ 

                                                            
أبيات شعر للشيخ عائض القرني في مدحه للصـحابة الكـرام. الموقـع الرسـمي لفضـيلة الشـيخ عـائض القرنـي:  )1(

lish/article_32.shtmlhttp://www.algarne.com/pub . 
أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، مراجعــة وضــبط وفهرســة: محمــد علــي القطــب وهشــام البخــاري،  متفــق عليــه. )2(

 ُكْنــتُ  "َلــوْ :  النَِّبــيِّ  َقــْولِ  ، َبــاُب: النبــي كتــاب: أصــحاب ).م2013-هـــ1434: (ط بيــروت،-العصــرية المكتبــة



 ح 

 

  عن الصحابة الكرام:  شاعر النبي  ويقول حسان بن ثابت 

  )1(َتَبعُ  َسْبِقِهمْ  ِألَْدَنى َسْبقٍ  َفُكلُّ   َبْعَدُهمْ  َسبَّاُقوَن النَّاِس ِفي َكانَ  إنْ 

 )")2كما أن اإلمـام البخـاري رحمـه اهللا بـّوب كتاًبـا خاًصـا سـّماه: "كتـاب فضـائل أصـحاب النبـي 
  لما لهم من فضل على الناس جميًعا، في حفظ العلم الشرعي وحفظ الدين ومجالدة أعداء اهللا.

َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن [كلَّم بلسان حالنا حين قال تعـالى: وحسبنا أن القرآن الكريم ت
ــِذيَن َآمَ  َعــْل ِيف ُقُلوبِنَــا ِغــال لِلَّ ْخَوانِنَــا الَّــِذيَن َســَبُقوَنا بـِـاِإليَامِن َوَال َجتْ َنـا اْغِفــْر َلنَــا َوِإلِ ــَك َرُءوٌف َربَّ نَــا إِنَّ نُــوا َربَّ

، هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب أن يكون عليه كـل المسـلمين، وقـد قـال  }10{احلرش: ]َرِحيمٌ 

غير واحد من العلماء بحرمة التطاول على الصـحابة، بـل ووصـل األمـر إلـى اسـتتابة الفاعـل فـإن 
 يـذكر رجـالً  رأيـت إذا" : -تعـالى اهللا رحمـه-لم يتـب يحكـم عليـه بـالردة والكفـر، فقـال اإلمـام أحمـد 

  .)3("اإلسالم على فاتهمه بسوء  اهللا رسول أصحاب

وقــد ضــل كثيــر مــن الفــرق فــي هــذا البــاب، وتعتبــر مــن أبــرز هــذه الفــرق: الخــوارج، فتطاولــت 
علــى الصــحابة وقــذفتهم، وقــدحت فــي عــدالتهم بــل وفــي إيمــانهم، ووصــل بهــم األمــر إلــى إعــالن 

ديث هــي الممثــل البـراءة مــنهم فـي أكثــر مــن موضـع فــي كتـبهم، وتعتبــر اإلباضــية فـي العصــر الحـ
، وســيرد األكبــر واألبــرز لفرقــة الخــوارج الممتــدة منــذ نشــأتها فــي زمــن خالفــة عثمــان بــن عفــان 

                                                                                                                                                                          
مسلم في صحيحه، اعتناء ومراجعة: هيثم خليفة الطعيمي، المكتبة العصرية  ). وأخرجه3673َخِليًال"، ح:( ُمتَِّخًذا

َحاَبةِ  ه)، كتاب: َفَضاِئلِ 1433-م2012بيروت، ط: (– ـَحاَبةِ  َسـبِّ  ، باب: َتْحـِريمِ  الصَّ ). 2540، ح:( الصَّ
  واللفظ للبخاري.

 مصـطفى: ، تحقيـق)2/564( معـافري،ال الحميـري أيـوب بـن هشـام بـن الملـك هشام، لعبـد البن النبوية ) السيرة1(
: بمصــر، ط وأوالده الحلبــي البــابي مصــطفى ومطبعــة مكتبــة الشــلبي، شــركة الحفــيظ وعبــد األبيــاري وٕابــراهيم الســقا

  م).1955-ه1375الثانية (
  ).640البخاري، ص:( إسماعيل بن محمد اهللا عبد ألبي البخاري، ) صحيح2(
 طيبـة سعد الغامـدي، دار بن أحمد: )، تحقيق7/1326، لاللكائي، () شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة3(
أبــو العبــاس  ،الصــارم المســلول علــى شــاتم الرســول، لتقــي الــدينم). و 2003/  هـــ1423( الثامنــة: الســعودية، ط –

 ،أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن أبـي القاسـم بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي
  .السعودية-تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، الحرس الوطني السعودي )،568ص:(



 ط 

 

خــالل هــذه الرســالة تفصــيل لهــذه الفرقــة وبيــان مواقفهــا، ومــن الجــدير ذكــره أنهــا تنتشــر اليــوم فــي 
  سلطنة ُعمان وزنجبار ومناطق متفرقة من الجزائر. 

مني هـذا العمـل، ويجعلـه خالصـًا لوجهـه الكـريم، ويكتبـه فـي ميـزان  فأسأل اهللا تعالى أن يتقبل
  حسناتي يوم القيامة، ويجعل فيه النفع لإلسالم والمسلمين، وما ذلك على اهللا بعزيز. 

  واهللا الموفق والهادي إلى سواء السبيل ،،



 ي 

 

: أهمية الموضوع وسبب اختياره أوالً   

  ط عدة، وهي كاآلتي:تكمن أهمية الموضوع وأسباب اختياره في نقا

 ، الـــــــذين نقلـــــــوا إلينـــــــا ســـــــنة نبينـــــــا أن الموضـــــــوع يتعلـــــــق بصـــــــحابة رســـــــول اهللا  .1
 كاملة، فالقدح فيهم قدح في سنة نبينا وكتاب ربنا جل وعال. 

الــــذب عــــن الصــــحابة الكــــرام وبيــــان فضــــائلهم، فهــــو واجــــب شــــرعي وضــــرورة ملحــــة فــــي  .2
 زمن كثرت فيه الفتن والتالسن في ما ليس فيه حق.

ـــــة، واجتهـــــادهم بتأصـــــيلها ووضـــــع  .3 ـــــراز دور الصـــــحابة الكـــــرام فـــــي حفـــــظ الســـــنَّة النبوي إب
 قواعدها، وٕابقائها نقية صافية بعيدة عن الشبهات والبدع.

ـــــــاس بوجـــــــه حســـــــن؛  .4 ـــــــي تحـــــــاول الظهـــــــور للن ـــــــام عـــــــن وجـــــــه اإلباضـــــــية الت كشـــــــف اللث
لتخـــــــدعهم وتســـــــتميل قلـــــــوبهم إليهـــــــا مـــــــن خـــــــالل بعـــــــض علمائهـــــــا المعاصـــــــرين الـــــــذين 

 نون األمور ويلبسونها على العامة.يزي
جمــــع الموضــــوع فــــي بحــــث واحــــد يعطــــي تصــــوًرا واضــــًحا للقــــارئ والباحــــث حــــول أقــــوال  .5

أئمــــــة هــــــذه الفرقــــــة و مــــــوقفهم مــــــن الصــــــحابة الكــــــرام، ويعطيــــــه قــــــدرة علــــــى المقارنــــــة 
 الدقيقة بينهم وبين أهل السنة ليصل إلى الحق دون لبس أو غموض.

، وأقـــــوال المخـــــالفين فـــــي لخـــــالف بـــــين الصـــــحابة بيـــــان موقـــــف أهـــــل الســـــنة تجـــــاه ا .6
المســـــألة، مـــــع نقـــــد كـــــل قـــــول وعرضـــــه علـــــى ميـــــزان القـــــرآن والســـــنة وبيـــــان الحـــــق مـــــن 

 الباطل.
 إثراء المكتبة اإلسالمية بموضوع مهم من حيث تعلقه بصحابة رسول اهللا. .7
ـــــع كتبهـــــا وتحقيقهـــــا ونشـــــرها،  .8 ـــــة اإلباضـــــية لطب ـــــاء فرق النشـــــاط الواضـــــح مـــــؤخًرا مـــــن أبن

عــــــواهم بــــــأنهم ليســــــوا مــــــن الخــــــوارج، واتهــــــامهم لُكتَّــــــاب الفــــــرق والمقــــــاالت بالتحامــــــل ود
 عليهم.

ـــــرة مـــــن  ـــــرة مـــــن كث ـــــة األخي ـــــي اآلون ـــــه، ومـــــا لمســـــه الباحـــــث ف ـــــة هـــــذا الموضـــــوع وخطورت وألهمي
يحــــاول التطــــاول علــــى الصــــحابة الكــــرام وأن يضــــعهم فــــي ميــــزان الجــــرح والتعــــديل، وِلَمــــا وجــــد 



 ك 

 

للـــــذبِّ عــــــن الصـــــحابة الكـــــرام وٕاحقـــــاق الحـــــق، وٕاثـــــراًء للمكتبــــــة الباحـــــث مـــــن رغبـــــة فـــــي نفســـــه 
 اإلسالمية العامرة، فقد آثَر الكتابة في هذا الموضوع .

  : الدراسات السابقة ثانياً 

لــــــم يقــــــف الباحــــــث علــــــى دراســــــات متخصصــــــة تبــــــين موقــــــف فرقــــــة اإلباضــــــية مــــــن الصــــــحابة 
وقفهم مــــــن بعــــــض ، وٕانمــــــا وجــــــَد دراســــــات تتحــــــدث عــــــن الخــــــوارج بصــــــفة عامــــــة ومــــــالكــــــرام

  .صحابة رسول اهللا 

  ومن هذه الدراسات : 

ـــي مـــن والخـــوارج الســـنة أهـــل " موقـــف .1 ـــن عل ـــب أبـــي ب ـــة  دراســـة:  طال مقارن
 سعود . الملك البابطين، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة : مها عبد الرحمن"

غالــــب بــــن منهــــا " :  اإلســــالم وموقــــف االعتقاديــــة وآراؤهــــم تــــاريخهم " الخــــوارج .2
 جى، رسالة ماجستير مقدمة لجامعة الملك عبد العزيز. علي عوا

  : منهج البحث ثالثاً 

الوصــــفي التحليلـــــي، فعنــــد االقتبـــــاس علــــى المـــــنهج  بحثـــــهفــــي  الباحـــــث اعتمــــد المــــنهج العـــــام:
مــــن كتــــب اإلباضــــية، قــــام الباحــــث بعــــرض الــــنص المتعلــــق بموضــــوع البــــاب مــــع بيــــان الشــــاهد 

ات ألهـــــل الســـــنة عنـــــد الحاجـــــة لـــــذلك، كمـــــا قـــــام منـــــه، ثـــــم نقـــــده وتوضـــــيح مـــــا فيـــــه مـــــن مخالفـــــ
ـــــا بعًضـــــا مـــــن  الباحـــــث بـــــالتركيز علـــــى الجانـــــب العقائـــــدي عنـــــد العـــــرض التـــــاريخي للفرقـــــة، مبيًن

  الجوانب األخرى. 
  وتتمثل عملية الباحث المنهجية في النقاط التالية: 

عـــــــزو اآليـــــــات القرآنيـــــــة إلـــــــى مظانهـــــــا بـــــــذكر اســـــــم الســـــــورة ورقـــــــم اآليـــــــة فـــــــي المـــــــتن دون  )1
 لحاشية.ا

إن كــــــــان الحــــــــديث فــــــــي الصــــــــحيحين اكتفــــــــى الباحــــــــث بتخريجــــــــه منهمــــــــا، وٕان كــــــــان فــــــــي  )2
 غيرهما قام بتخريجه مع بيان حكم العلماء عليه.



 ل 

 

عنــــد ورود الكتــــاب ألول مــــرة فــــي البحــــث ذكــــر الباحــــث اســــمه والمؤلــــف والمحقــــق إن وجــــد  )3
 والجزء والصفحة والناشر ورقم الطبعة.

كتفـــــى الباحـــــث بـــــذكر اســـــم الكتـــــاب والمؤلـــــف ورقـــــم عنـــــد ورود الكتـــــاب فـــــي موضـــــع آخـــــر ا )4
 .الجزء والصفحة

التعريـــــف بــــــاألعالم المغمــــــورين الـــــذين ورد ذكــــــرهم فــــــي البحـــــث؛ لتكميــــــل الصــــــورة الذهنيــــــة  )5
 لدى القارئ، ويكون ذلك عند ذكره ألول مرة في الهامش.

 قام الباحث ببيان المرادفات الغريبة من النصوص، بإثبات معناها في الهامش. )6
    بحثا: خطة العً راب

  ، على النحو التالي:وخاتمةوتمهيد، وثالثة فصول،  ،مقدمة بحث من:ال يتكون

  السابقة فيه، ومنهج البحث. دراساتوفيها أهمية الموضوع وسبب اختياره، وال المقدمة:

ــــد: ــــف  التمهي ــــة الصــــحابة، والتعري ــــان عدال ـــــ "الصــــحابي" لغــــة واصــــطالًحا، وبي ــــه التعريــــف ب وفي
  أهل السنة .باإلباضية و 

  الفصل األول / اإلباضية ... نظرة تاريخية

  وفيه ثالثة مباحث: 

  المبحث األول / الخوارج في التاريخ اإلسالمي نشأتها وزعماؤها وفرقها 

  وفيه ثالثة مطالب:  

  المطلب األول/ نشأة الخوارج وسبب تسميتها    

  المطلب الثاني / أهم الشخصيات التي تزعمت فرقة الخوارج    

  المطلب الثالث/ أهم الفرق التي انبثقت عن الخوارج    



 م 

 

  المبحث الثاني / اإلباضية ونسبتهم إلى الخوارج وموقفهم من ذلك

  وفيه مطلبان:  

  المطلب األول/ موقف علماء وكتّاب الفرق    

  المطلب الثاني/ موقف علماء اإلباضية المعاصرين    

  اضية ألصول الخوارجالمبحث الثالث / بيان مواضع موافقة ومخالفة اإلب

  وفيه مطلبان:  

  المطلب األول/ مواضع موافقة اإلباضية ألصول الخوارج    

  المطلب الثاني/ مواضع مخالفة اإلباضية ألصول الخوارج    

   الفصل الثــاني / عقيـدة اإلباضيـة وأهل السنة في الخلفـاء الراشديـن

  وفيه ثالثة مباحث :

  {وأهل السنة في أبي بكر وعمر  المبحث األول / عقيدة اإلباضية  

  وفيه مطلبان:  

  {المطلب األول/ عقيدة اإلباضية في أبي بكر وعمر     

  {المطلب الثاني / عقيدة أهل السنة في أبي بكر وعمر     

  المبحث الثاني / عقيدة اإلباضية وأهل السنة في عثمان بن عفان 

  وفيه مطلبان:

  ن بن عفان المطلب األول/ عقيدة اإلباضية في عثما  

  المطلب الثاني/ عقيدة أهل السنة في عثمان بن عفان   



 ن 

 

  المبحث الثالث / عقيدة اإلباضية وأهل السنة في علي بن أبي طالب 

  وفيه مطلبان:

  المطلب األول/ عقيدة اإلباضية في علي بن أبي طالب   

  المطلب الثاني/ عقيدة أهل السنة في علي بن أبي طالب   

  / عقيدة اإلباضية وأهل السنة في أمهات المؤمنين وبعض الصحابة الفصل الثالث 

  وفيه أربعة مباحث :

   <المبحث األول / عقيدة اإلباضية وأهل السنة في أم المؤمنين عائشة 

  وفيه مطلبان:

  <المطلب األول/ عقيدة اإلباضية في أم المؤمنين عائشة   

  <ن عائشة المطلب الثاني/ عقيدة أهل السنة في أم المؤمني  

  المبحث الثاني / عقيدة اإلباضية وأهل السنة في بعض الصحابة 

  وفيه ثالثة مطالب:

  {المطلب األول/ عقيدة اإلباضية وأهل السنة في طلحة والزبير   

   المطلب الثاني/ عقيدة اإلباضية وأهل السنة في أبي موسى األشعري
  {اوية وعمرو بن العاصالمطلب الثالث/ عقيدة اإلباضية وأهل السنة في مع  

    



 س 

 

 

  المبحث الثالث / موقف اإلباضية وأهل السنة من الخالف بين الصحابة 

  وفيه مطلبان:

  المطلب األول/ موقف اإلباضية من الخالف بين الصحابة   

  المطلب الثاني/ موقف أهل السنة من الخالف بين الصحابة   

  ية وأهل السنة عند اإلباض المبحث الرابع / حكم سبِّ الصحابة 

  وفيه مطلبان:

  عند اإلباضية  المطلب األول/ حكم سب الصحابة   

  عند أهل السنة   المطلب الثاني/ حكم سب الصحابة  

خـــــالل  توصـــــل إليهـــــا الباحـــــث مـــــن علـــــى أهـــــم النتـــــائج والتوصـــــيات التـــــي اشـــــتملت: و الخاتمـــــة
  البحث.

  جموعة فهارس تتمثل بــــ: قام الباحث بإعداد ملحق للبحث، وهو عبارة عن م الفهارس:

 .فهرس اآليات القرآنية  

 .فهرس األحاديث  

  .فهرس األعالم والبلدان والفرق المترجم لهم  

 .فهرس المفردات والمصطلحات  

 .فهرس المصادر والمراجع  

 .فهرس الموضوعات  
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  التمهيدي الفصل

   وعدالتهم عند اإلباضيــة وأهل السنــة الصحابة تعريف 
  ث: وفيه ثالثة مباح

  

  تعريف الصحابة عند اإلباضية وأهل السنة /املبحث األول
  

  

  

  عدالة الصحابة عند اإلباضية وأهل السنة /املبحث الثاني
  

  

  

  السنة وأهل باإلباضية التعريف /املبحث الثالث
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  املبحث األول
  تعريف الصحابة عند اإلباضية وأهل السنة

 :الصحابي لغةتعريف  .1

ة، أي رافقــــــــه، ويقــــــــال فــــــــي الــــــــدعاء صــــــــحبك اهللا، أي بَ حْ ه ُصــــــــبُ حَ ْصــــــــه يَ بَ حِ َصــــــــ صــــــــحب:
  .)1(حفظك ورافقتك عنايته

ــاِحب: المعاشــر، وقــال بــذلك  ــْحب، والصَّ ــاحب، واألْصــحاب: جماعــة الصَّ ــْحب جمــع الصَّ والصَّ
  .)2(صاحب القاموس المحيط، وكذا الزبيدي في كتابه تاج العروس

و عثمـــــان المـــــازني: أصـــــَحْبُت الرُجـــــل وقـــــال أبـــــ ... وأْصـــــَحَب الرُجـــــل واصـــــَطَحَبه: حفظـــــه"
ْحبة، وأْصَحْبُت أي انَقْدُت له ... أي مَنْعُته   .)3("وقال أبو عبيد: صِحْبُت الّرُجل من الصُّ

ـــــ"ابـــــن حجـــــر: اإلمـــــام وقـــــال  حبة ، ولـــــيس مشـــــتًقا مـــــن قـــــدر خـــــاص وهـــــو مشـــــتق مـــــن الصُّ
  .)4("على كل من صحب غيره قليًال أو كثيراً  منها، بل هو جارٍ 

حبة في اللغة حـول عـدة معـان، وهـي: المرافقـة، والِحْفـُظ والَمْنـع، معنى الصُّ  يدورذلك  على و
  والمعاشرة، واالنقياد، والمالزمة.

                                                            
  )، دار الدعوة، ط: بدون.1/507() انظر: المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، 1(
)، تحقيـــق: مكتـــب تحقيـــق التـــراث، 104(:) انظـــر: المرجـــع الســـابق. والقـــاموس المحـــيط، للفيـــروز أبـــادي، ص2(

هـــــ). وتــــاج العــــروس مــــن جــــواهر القــــاموس، للزبيــــدي، 1426لبنــــان، ط: الثامنــــة ( –ة الرســــالة / بيــــروت مؤسســــ
  )، دار الهداية، ط: بدون.185(:ص

، اإلفريقـي الرويفعـي األنصـاري منظـور ابن الدين جمال الفضل، أبو علي، بن مكرم بن لمحمد) لسان العرب، 3(
  هـ)، بتصرف.1414( بيروت، ط: الثالثة -)، دار صادر1/519-521(
)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجـود وعلـي محمـد 1/7) اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر العسقالني، (4(

 هـ). 1415بيروت، ط: األولى (-معوض، دار الكتب العلمية
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 :الصحابي اصطالحاً تعريف   .2

  :)1(قال اإلمام السخاوي 

  تِ بَّ ثَ م يُ ت ولَ الَ طَ  ل: إنْ يْ *** وقِ  ةِ حبَ مسلًما ذو صُ  رائي النبيِّ 

  )2(عزا بِ يَّ ه وذا البن المسَ عَ ا وغزا *** مَ عامً  امَ ن أقَ ل: مَ وقيْ 

وقــد بهــذه األبيــات اختصــر اإلمــام الســخاوي جملــة مــن أقــوال العلمــاء فــي تعريــف الصــحابي، 
  .تنوعت التعريفات َتَبًعا لنظرة كل فريق تجاه الصحابة

فــــي هـــذه المســــألة إلــــى ثالثـــة اتجاهــــات، وهـــي: الصــــحابي عنــــد التعريفـــات  تصــــنيفويمكـــن 
، -ن يمـــثالن أهـــل الســـنة والجماعـــةوكـــال هـــذين الفـــريقي-الصـــحابي عنـــد المحـــدِّثين ، و األصـــوليين

  واالتجاه الثالث هو الصحابي عند اإلباضية.

 الصحابي عند األصوليني:  - أ

صـحبة القـرين قرينـه حتـى يعـد  : "هـو مـن ظهـرت صـحبته لرسـول اهللا )1(يا الطبـريلكِ إقال 
  .)3(ن أكثر مجالسته واختص به": "هو مَ )2(كبن فور ِمه المتصلين به"، وقال امن أحزابه وَخدَ 

                                                            
ــخاوي،(الســخاوي): ) 1( -م 1427بالقــاهرة عــام ( ُولــد هــو شــمس الــدين أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الــرحمن السَّ

 الفقــه، مثــل كثيــرة، علــوم فـي بــرع ومــؤرخ، محــدِّث ،)م1497- هـــ902(المنـورة  بالمدينــة وتــوفي بهــا هــ) ونشــأ831
 ابــن الحــافظ: أبــرزهم ومــن الشــيوخ، مــن كثيــر عــن وأخــذ العلــم، طلــب فــي كثيــًرا رحــل. والتــاريخ والحــديث، والنحــو،
 والمقاصــد الحــديث، علــوم فــي العراقــي ألفيــة فيــه حشــر  المغيــث فــتح: أهمهــا كثيــرة مــن كتًبــا ألــف العســقالني، حجــر

 ذهــب، لعبــد مــن أخبــار فــي الــذهب شــذرات األلســنة. انظــر: علــى المشــتهرة األحاديــث مــن كثيــر بيــان فــي الحســنة
األرنـــاؤوط  محمـــود: ، تحقيـــق)78-1/76(الفــالح،  أبـــو الحنبلـــي، الَعكــري العمـــاد ابـــن محمـــد بــن أحمـــد بـــن الحــي
ـــ عبـــد: أحاديثـــه تخـــريج م). 1986 - هــــ1406األولـــى(: بيـــروت، ط – دمشـــق كثيـــر، ابـــن األرنـــاؤوط، دار ادرالق
 محمـد ابـن الكبيـر عبـد بـن الَحـيّ  َعْبـد والمسلسالت، لمحمـد والمشيخات المعاجم ومعجم واألثبات الفهارس وفهرس
 – المياإلســ الغــرب دار عبــاس، إحســان: ، تحقيــق)2/989( الكتــاني الحــي بعبــد المعــروف اإلدريســي، الحســني

  م).1982الثانية(: بيروت، ط
 أبـي بـن محمـد بـن الـرحمن عبـد بـن محمـد الخيـر أبـو الـدين فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقـي، لشـمس )2(

مصـــر، ط: األولـــى -)، تحقيـــق: علـــي حســـين علـــي، مكتبـــة الســـنة4/75الســـخاوي، ( محمـــد بـــن عثمـــان بـــن بكـــر
  هـ) .1424(
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ا، شــرطين عنــدهم ليكــون الرجــل صــحابيًّ ضــرورة وجــود مــن أقــوال األصــوليين إلــى  يســتخلصو 
  وهما: 

 طول مجالسته للنبي . 

 .قْصد التََّبع له واألخذ عنه  

ثني:  - ب
ِّ
 الصحابي عند احملد

أنه قـال: "أصـحاب الحـديث يطلقـون  )5(عانيمْ حكاية عن أبي المظّفر السَّ  )4(ابن الصالحأورد 
أو كلمــة، ويتوسـعون حتــى يعـدون مــن رآه رؤيـة مــن اسـم الصــحابة علـى كــل مـن روى عنــه حـديثًا 

  .)1(أعطوا كل من رآه حكم الصحابة" الصحابة، وهذا لشرف منزلة النبي 

                                                                                                                                                                          
ـــافعَية، َشـــْيخُ  هـــو: الَعالََّمـــُة، لعجميـــة: الكبيـــر القـــدر المقـــدم بـــين النـــاس.يـــا بالكِ : إ(إلكيـــا الطبـــري)) 1(  َوُمـــَدرِّس الشَّ

 ِبِإَمـام َفتفقَّـه اِإلْسـَالِم، َرحـل، َشـْمَس  ُيلقُِّبونـه الَهرَّاِسـي، َكـاُنوا الطََّبـِرّي، َعِليٍّ  بنِ  ُمَحمَّدِ  بنُ  َعِليُّ  الَحَسنِ  َأُبو النَِّظاِمَية،
ــِدمَ  َوُأُصــْوله، الَمــْذَهب ِفــي َوَبــَرعَ  الَحــَرَمْيِن، ه). 504َمــاَت ســنة ( َأنْ  ِإَلــى) ه493( َســَنة النَِّظاِمَيــة َفــوِلي َبْغــَداد، َوَق

-19/350الـذهبي ، ( َقاْيمـاز بن عثمان بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين انظر: سير أعالم النبالء، لشمس
  ه).1405الة، ط: الثالثة ()، تحقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرس352

 الـــواعظ، النحـــوي، األديـــب، األصـــولي، المـــتكلم، فـــورك، بـــن الحســـن بـــن محمـــد بكـــر هـــو أبـــو (ابـــن فـــورك):) 2(
 إلـى توجـه ثـم اإلصـبهانّي، جعفر ْبن اهللا َعْبد من الطََّياِلسيّ  ُمْسَند العلم، َسِمعَ  يدرس مدة بالعراق أقام اإلصبهاني،
ه). انظـر: 406مصنف، توفي سـنة ( مائة من قريًبا القرآن ومعاني والدين الفقه صولأ في مصنفاته الري، بلغت

اإلربلـي،  البرمكـي خلكـان ابـن بكـر أبـي بـن إبـراهيم بـن محمـد بـن أحمد الدين شمس العباس وفيات األعيان، ألبي
  م).1971بيروت، ط: األولى،( – صادر دار عباس، إحسان: )، تحقيق4/272(
  ).4/85فتح المغيث، للسخاوي، (). و 1/7ييز الصحابة، البن حجر، (اإلصابة في تم )3(
 فــي عــالم. الصــالح بــابن المعــروف الــدين تقــي عمــرو، أبــو الــرحمن، عبــد بــن هــو عثمــان (ابــن الصــالح):) 4(

 انتقــل م)، ثــم1161-ه557شــهرزور عــام ( قــرب بلــد شــرخان، فــي ُولــد. الرجــال وأســماء والتفســير والفقــه الحــديث
 عـدة بلـدان إلـى رحـل. وغيـرهم عسـاكر، وابـن السـمعاني، بـن المظفر أبي من وسمع والده على تفقه. الموصل إلى
 ابـــن بمقدمـــة وُيعـــرف الحـــديث، علـــوم أنـــواع معرفـــة: منهـــا كثيـــرة مصـــنفات لـــه بهـــا. واســـتقر دمشـــق، إلـــى رجـــع ثـــم

انظـر: وفيـات األعيـان،  م).1245-هــ643دمشـق سـنة ( في ُتوفي الشافعية، الفقهاء واألمالي، وطبقات الصالح،
  ).245-3/243البن خلكان، (

 ُمَحمَّـدِ  بـنُ  َمْنُصـْورُ  الُمَظفَّـرِ  َأُبو الشَّافعَية، َشْيخُ  ُخَراَسان، ُمْفِتي الَعالََّمُة، هو اِإلَماُم، (أبو المظفر السمعاني):) 5(
، التَِّمْيِمــّي، َأْحَمــدَ  بــن الَجبَّــارِ  َعْبــدِ  بــنِ  ــْمَعاِنيُّ ــاِفِعيُّ  ثُــمَّ  َكــاَن، الَحَنِفــيُّ  َوِزّي،الَمــرْ  السَّ  َأْكَبــرُ  .ه)426( َســَنةَ : ُوِلــدَ  .الشَّ
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فأسـلم  وقـد أدرك الحلـم : "رأيت أهل العلـم يقولـون: كـل مـن رأى رسـول اهللا )2(وقال الواقدي
  .)3(وَعِقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا ممن صحب النبي ولو ساعة من نهار"

وقد رأى ابن حجر في كتابه اإلصابة فـي تمييـز الصـحابة أن هـذا التعريـف غيـر جـامع؛ ألنـه 
كعبـــد اهللا بـــن عبـــاس، وســـيدي  ُيخـــِرج بعـــض الصـــحابة ممـــن هـــم دون الحلـــم ورووا عـــن النبـــي 

، وقـال )1(: "التقييـد بـالبلوغ شـاذ")5(وقال العراقي. )4(الحسين، وابن الزبيرشباب أهل الجنة الحسن و 
  .)2(السيوطي: "وال يشترط البلوغ على الصحيح، وٕاال لَخَرج من ُأْجِمع على عدِّه في الصحابة"

                                                                                                                                                                          
، َلــــهُ  َشــــْيخٍ  ــــْمَعاِنّي. َصــــنَّفَ  َمْنُصــــْورٍ  َأِبــــي الَعالََّمــــة َواِلــــِدهِ  َعَلــــى َحِنْيَفــــةَ  َأِبــــي َمــــْذَهب ِفــــي َوَبــــَرعَ  الُكَراِعــــيُّ ِكَتــــاب  السَّ

 الُمَخـالِفْين، َأْعـُين ِفـي َشـوكاً  َوَكـانَ  َوالَجَماَعـة، َوالسُّـنَّة الَحـِدْيث َألْهـل َتعصـب يرهـا،وغ الُبْرَهـان، َوِكتَـاب االْصِطَالم،
ةً    ).119-19/114ه). سير أعالم النبالء، للذهبي، (489توفي سنة ( .الّسنَّة َألْهلِ  َوُحجَّ

الـرحمن  عبـد بـن الـدين عثمـان عمـرو تقـي الصـالح ، ألبـي ابـن مقدمـة: بِـ  الحديث وُيعَرف علوم أنواع ) معرفة1(
 -المعاصـــر الفكـــر ودار ســـوريا، -الفكـــر دار عتـــر، الـــدين نـــور: )، تحقيـــق293(:الصـــالح ، ص بـــابن المعـــروف
 ).4/85هــ. وانظر: فتح المغيث، للسخاوي، (1406: ط ، بيروت

 فــي إمامــاً  كــانبغــداد، و  نزيــل القاضــي، المــدني مــوالهم األســلمي، واقــد بــن عمــر بــن محمــد هــو (الواقــدي):) 2(
 ووثقـــه علمـــه، ســـعة مـــع متـــروك: حجـــر ابـــن وقـــال الحـــديث، فـــي وضـــعفوه فيـــه تكلمـــوا أنهـــم إال والســـير، المغـــازي
 بـن ثابـت بـن علـي بـن أحمـد بكـر بغـداد، ألبـي تـاريخ انظـر:. ماجـه ابـن لـه وأخـرج. ه)207( سـنة مـات. البعض
 – اإلســالمي الغــرب معــروف، دار عــواد اربشــ الــدكتور: ، تحقيــق)20-4/5( البغــدادي الخطيــب مهــدي بــن أحمــد

 بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي بن أحمد الفضل التهذيب، ألبي وتهذيب م).2002 - هـ1422األولى(: بيروت، ط
  ) .هـ1326األولى(: الهند، ط -النظامية المعارف دائرة ، مطبعة)368-9/363( حجر العسقالني،

البغـــدادي ،  الخطيـــب مهـــدي بـــن أحمـــد بـــن ثابـــت بـــن علـــي نبـــ أحمـــد بكـــر الكفايـــة فـــي علـــم الروايـــة، ألبـــي )3(
المنــورة، ط: بــدون.  المدينــة -العلميــة المكتبــة المــدني، حمــدي إبــراهيم الســورقي، اهللا عبــد أبــو: )، تحقيــق50ص:(

 ).4/85وفتح المغيث، للسخاوي، (
  ).1/9انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )4(
 العراقــي، ولــد بالحــافظ المشــهور الــرحمن عبــد بــن الحســين بــن الــرحيم الفضــل عبــد أبــو اإلمــام هــو (العراقــي):) 5(

 لـم إنـه العلـوم، واشـتهر فـي علـم الحـديث حتـى فـي واشـتغل سـنين، ثمـاني وعمـره الكـريم القـرآن هـ)، حفظ725سنة(
جماعـة،  ابـن الـدين وِعـزّ  السُّـبكي، منهم عصره، حّفاظ من عدة فيه بالتفرد له وشهد عصره، في نظير فيه له يكن

 المسـماة األحكـام، واأللفيـة فـي وهـو المسـانيد، ترتيـب فـي األسـانيد تقريـب وغيرهم، وله عدد من المصـنفات، منهـا:
 أبـي( اهللا عبـد بـن الوافر، لمحمـد . انظر: الرد)هـ 806( سنة بالقاهرة الحديث،  توفي علم في) والتذكرة التبصرة(بـ

 الــــدين ناصــــر بــــابن الشـــهير الــــدين، شــــمس الشـــافعي، الدمشــــقي القيســــي دمجاهـــ بــــن أحمــــد بـــن محمــــد بــــن) بكـــر
  ه).1393األولى(: بيروت، ط – اإلسالمي الشاويش، المكتب زهير: ، تحقيق)108-107(ص:
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 وقد ورد عن سيد التابعين سعيد بـن المسـيب أنـه قـال: "الصـحابي مـن أقـام مـع رسـول اهللا 
  .)3(ة أو غزوتين"و زا معه غز سنة أو سنتين، وغ

؛ ألنــه يقتضــي أنــه ال يعــد جريــر بــن عبــد اهللا )4(وقــد ضــعَّف هــذا القــول بــدر الــدين بــن جماعــة
  .)5(البجلي ووائل بن حجر وأضرابهما من الصحابة ، وال خالف على أنهم صحابة

فــي القــول إلــى ســيد التــابعين ســعيد بــن المســيب؛ لوجــود علــة هــذا كمــا ضــعَّف العراقــي نســبة 
  .)6(إسناده تتمثل بوجود محمد بن عمر الواقدي شيخ ابن سعد وهو ضعيف في الحديث

حــال تــوفُّر أحــد شــرطين،  مــن أقــوال المحــدِّثين إلــى أنهــم يعتبــرون الرَّجــل صــحابياً  ويســتخلص
  وهما : 

  رؤية النبي .ولو ساعة من نهار 

  الرواية عن النبي .ولو كلمة واحدة 

                                                                                                                                                                          
  ).4/85فتح المغيث، للسخاوي، ( )1(
 دار اريــابي،الف محمـد نظــر قتيبـة أبـو: )، تحقيــق2/669تـدريب الـراوي فــي شـرح تقريـب النــواوي، للسـيوطي، ( )2(

  طيبة، ط: بدون.
). والمنهل الروي في مختصر علوم الحـديث النبـوي، لبـدر الـدين  50) الكفاية في علم الرواية، للبغدادي، ص:(3(

 دار رمضـان، الـرحمن عبـد الـدين محيي. د: ) تحقيق112-111محمد بن إبراهيم بن سعد اهللا بن جماعة، ص:(
  ).2/670دريب الراوي، للسيوطي، (هـ). وت1406الثانية (: ط دمشق،-الفكر

ـــدُ  عبـــد هـــو أبـــو (بـــدر الـــدين بـــن جماعـــة): )4(  اْلَحَمـــِويُّ  اْلِكَنـــاِنيُّ  َجَماَعـــةٍ  ْبـــنِ  اللَّـــهِ  َســـْعدِ  ْبـــنِ  ِإْبـــَراِهيمَ  ْبـــنُ  اهللا ُمَحمَّ
، ــاِفِعيُّ  م)،1241-ه639حمــاة ســنة ( فــي الــدين، ولــد علــوم وســائر بالحــديث العلمــاء مــن قــاض، الــدين، بــدر الشَّ

 مـن كـان. وعمـي شـاخ أن إلـى مصـر قضـاء ثـم الشـام، فقضاء بمصر، القضاء ثم بالقدس، والخطابة الحكم وولي
مختصـر علـوم  فـي الـروي المنهـل منهـا: تصانيف عـدة، له .م)1333-ه733بمصر سنة ( وتوفي. القضاة خيار

 اهللا عبـد أبـو الـدين الكبير، لشمس خالشيو  المثاني. انظر: معجم من المتشابه في المعاني النبوي، وكشف الحديث
 الهيلــــة، مكتبــــة الحبيــــب د. محمــــد: ، تحقيــــق)131-2/130( الــــذهبي، َقاْيمــــاز بــــن عثمــــان بــــن أحمــــد بــــن محمــــد

  م).1988 - هـ1408األولى (: السعودية، ط العربية المملكة - الطائف الصديق،
  ).112-111بن جماعة، ص:(). والمنهل الروّي، ال2/671انظر: تدريب الراوي، للسيوطي، ( )5(
 ).2/671انظر: تدريب الراوي، للسيوطي، ( )6(
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 اإلباضية: دالصحابي عن  -  ت

يتضح من أقوال علماء اإلباضية اضطرابهم في تحديد مفهوم الصحابي، فمنهم من وقف فـي 
، فــأورد محمــد المطهــري )2(وصــالح البوســعيدي)1(محمــد المطهــريتعــريفهم علــى أقــوال أهــل الســنة ك

تعريــف الصــحابي عنــد األصــوليين والمحــدِّثين، ثــم ذكــر التعريــف الــراجح  "فــتح المغيــث"فــي كتابــه 
 ، وكـذا مـا ذكـره صـالح البوسـعيدي)3(جر، ولم يْذُكر أو ُيبيِّن وجهـة نظـره مـن التعريفـاتعند ابن ح

  .)4(على شاكلة ما أسلفنا دون بيان ما تميل إليه اإلباضية

 كــل هــو القنــوبي فقــد ذكــر تعريفــًا واضــحًا عنــد ذكــره للصــحابي، فقــال: "الصــحابي اهللا أمــا عبــد
ـــى ومـــات ، تهبرســـال وآمـــن ، وشـــاهده ،  النبـــي عاصـــر مـــن ، فاشـــترط لثبـــوت  )5(اإليمـــان" عل

  .   ، والموت على اإليمان به الصحبة أربعة أركان: المعاصرة، والمشاهدة، واإليمان به 

ــدًا فــي تعريفــه للصــحابي؛ ليؤصــل لمســألة لــزوم نفــي األقــوال التــي تُ  ب نَســومــنهم مــن شــذَّ بعي
 قـــال ســـعيد الغيثـــي فـــي كتابـــه "إيضـــاح، ف لعلمـــائهم بســـبِّهم وتطـــاولهم علـــى صـــحابة رســـول اهللا

 كلُّهـم رآهـم الـذين والمالئكـة المعـراج ليلـة  النبـيء لقيهم الذين األنبياء إنَّ : قيل التوحيد": "وحتَّى
 بــه مؤمنـاً  حياتــه فـي  بــه اجتمـع مــن": أنَّـه الصـحابي فــي جـاء لَمــا وذلـك الصــحابة، مـن يعـدُّون
 أولئـــك يكفِّــرون -أي اإلباضـــية– األصــحاب يكــون أن هـــذا قــولهم مـــن لــزم وقــد "اليقظـــة حــال فــي

                                                            
هو الحاج محمد بن سليمان المطهري، إباضي، أخذ العلم عـن والـده سـليمان بـن بكـر بـن  (محمد المطهري):) 1(

ى بميــزاب، واشــتغل بالتــدريس واإلفتــاء، ولــم يقــف الباحــث علــ مليكــة مشــايخ داوود المطهــري، حيــث كــان والــده مــن
التـــراث،  ، لجمعيـــة)المغـــرب قســـم( اإلباضـــية أعـــالم ترجمـــة خاصـــة بمحمـــد بـــن ســـليمان المطهـــري. انظـــر: معجـــم

  المكتبة الشاملة اإلباضية.
الهجـري،  عشـر الثالث القرن في عاش هو صالح بن حمد بن سيف البوسعيدي، شيخ، (صالح البوسعيدي):) 2(

، )المشــرق قســم( اإلباضــية أعــالم ســلطان. معجــم بــن ســعيد الســلطان عهــد فــي بزنجبــار البــارزة الشخصــيات إحــدى
  )، المكتبة الشاملة اإلباضية.1/178باحثين، ( لمجموعة

المكتبـة الشـاملة اإلباضـية، )، 81ص:(محمـد بـن سـليمان المطهـري، لَفتح الُمِغيِث في ُعُلوِم الَحـِديِث، انظر:  )3(
  .م)1998 -هـ 1419: األولى (ط
 )،101ص:(عنــد اإلباضــية (دراســة مقارنــة)، لصــالح بــن أحمــد بــن ســيف البوســعيدي، رواة الحــديث انظــر:  )4(

 .المكتبة الشاملة اإلباضية
 . المكتبة الشاملة اإلباضية)، 11ص:(شرح غاية المراد في االعتقاد، لعبد اهللا بن سعيد القنوبي، ) 5(



8 

 

، ولــم يقــف الباحــث علــى هــذا التعريــف الــذي جــاء بــه الكاتــب اإلباضــي فــي )1(والمالئكــة" األنبيــاء
  كتب العلم المعتبرة.

قادحــًا فــي الصــحابة طاعنــًا الصــحبة،  االســتقامة فــي الــدين ليتحقــق معنــى )2(واشــترط الســيابي
 واعيــة، أذن قومنــا يعيــره ال والمهــاجرين األنصــار مــن المســلمين قتــالو  فيقــول: "فــيهم متهمــًا لهــم، 

 إمامتــه ثبتــت التــي اإلمــام طالــب أبــي بــن علــي علــى خــرج ســفيان أبــي بــن معاويــة أنَّ  علمــوا وقــد
 بــن الحســن علــى دس أنــه ويــذكرون ... المــؤمنين، مــن األبريــاء دمــاء وســفك المســلمين، بإجمــاع
 يغنيهــا مــاالً  إليهــا ويســوق يزيــد، ابنــه يتزوجهــا أن علــى الســم لتســقيه امرأتــه طالــب أبــي بــن علــي

 أبـدًا، آخـر لشيء ال كـــالمل طلب على يرتكز ةــمعاوي ... وقتال بشيء يوف ولم ففعلت وعشيرتها
 كونــــه حيــــث مــــن ولعلــــه! أفعــــالهم؟؟ هــــذه و عــــنهم، ويرضــــى لهــــم اهللا يرتضــــي هــــؤالء ألمثــــل ...

ــــدين فــــي االســــتقامة مــــع الإ يغنــــي ال الصــــحابية فمعنــــي صــــحابيًا،  إال  أصــــحابه ... وهــــل ال
 يكــون أن أيكفــي الحــق، وااللتــزام العدالــة، وأعمــدة االســتقامة، دعــائم علــى الثــابتون بــدينهم الموفـون
 خـــداع مـــن اهللا حـــرم مـــا ارتكـــاب منـــه ظهـــر مـــن ســـيما ال ل،دَ َعـــ أو جـــارَ  الصـــحابة مـــن اإلنســـان
 لـه شـاءت مـا اهللا عباد في ويفعل يهوى، كما اهللا أحكام يبدل وأن بهم، والغدر وخيانتهم، المؤمنين
وفي هذا قدح فـي  .)3("!عدل؟؟ أم خان  بالرسول آمن صحابياً  الرجل يكون أن أيكفي األهواء،

  والتفاتهم إلى شهوات الدنيا والتنازع عليها.والغدر واتهامهم بالظلم والجور  صحابة رسول اهللا 

ق يْ ِضـباضية تميل إلى التعريف الذي يحتمل السَّـعة؛ حتـى ال يَ أن اإلالباحث ميل إليه يوالذي 
كعبــد اهللا بــن وهــب الراســبي  الصــحابةمــن يعــدونهم مــن علــيهم األمــر فــي نســبة مــذهبهم لــبعض 

  .وغيره
                                                            

ــا عمــي تح )،1/149( إيضــاح التوحيــد بنــور التوحيــد، لســعيد بــن ناصــر الغيثــي، )1( ــد بــن موســى باب قيــق: محمَّ
 .م) 1996-هـ1417: (طمصطفى بن محمَّد شريفي، المكتبة الشاملة اإلباضية، 

 بواليـة »غـال« اإلباضـي، ولـد فـي قريـة السـيابي خمـيس بـن شـامس بـن حمـود بـن هـو سـالم (سالم السـيابي):) 2(
فــي ســلطنة عمــان، وُعــيِّن  ه)، قضــى حياتــه1414مســقط، ســنة: ( مدينــة فــي ه)، وتــوفي1326ســنة: ( بوشــر،

قاضيًا في عدة واليات من عمان، ثم عمل مستشـارًا بـوزارة التـراث القـومي والثقافـة، ولـه عـدد مـن المؤلفـات، منهـا: 
عمـــــــــــان، والعـــــــــــرى الوثيقـــــــــــة. انظـــــــــــر: موقـــــــــــع المكتبـــــــــــة الشـــــــــــاملة  أهـــــــــــل أنســـــــــــاب فـــــــــــي األعيـــــــــــان إســـــــــــعاف

http://shamela.ws/index.php/author/458).(  
 بتصرف. المكتبة الشاملة اإلباضية،)، 205-204ص:(الوثيقة، لسالم بن حمود السيابي، العرى ) 3(
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 التعريف الراجح للصحابي:  - ث

  .)1("مؤمًنا به ومات على اإلسالم هو من لقي النبي "

  ابن حجر، والسيوطي، والسخاوي، وغيرهم.ك ءمجموعة من العلما وهذا التعريف قال به

أن هــذا التعريــف هــو أصــوب التعــاريف وأحســنها، وهــو جــامع مــانع، كمــا أنــه الباحــث رى يــو 
إلــى ترجيحــه  لهــذا مــال الباحــث، )2(األصــح المختــار عنــد المحققــين كالبخــاري وأحمــد ومــن تبعهمــا

  على غيره من التعريفات.

  :)3(شرح التعريف

ــــ" َمــــن طالــــت مجالســــته لــــه أو َقُصــــرت، وَمــــفيــــدخل فــــي "مــــن لقيــــه ، وِ رْ ن روى عنــــه أو لــــم َي
  كالعمى. ه لعارضٍ رَ ن لم يَ ه، ومَ ن رآه رؤية ولو لم يجالسْ ن غزا معه أو لم يغُز، ومَ ومَ 

  ن لقيه كافًرا  ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى." مَ اإليمانخرج بقيد "ويَ 

ه مــــــن مــــــؤمني أهــــــل الكتــــــاب قبــــــل َيــــــا بغيــــــره، كمــــــن لقِ ؤمًنــــــه مَيــــــن لقِ "بــــــه" َمــــــ َيخــــــُرج بقيــــــدو 
  البعثة.

  "مؤمًنا به" كل مكلَّف. دخل في قولهويَ كما 

عبـــد كه مؤمًنـــا بـــه ثـــم ارتـــّد، ومـــات علـــى رّدتـــه، َيـــن لقِ "ومـــات علـــى اإلســـالم" َمـــ يـــدرج بقوَخـــ
  اهللا بن خطل الذي ُقِتل وهو متعلِّق بأستار الكعبة.

                                                            
). وتــدريب 4/78). وانظــر: فــتح المغيــث، للســخاوي، (1/158اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن حجــر، ( )1(

 عفيفــي، الــرزاق عبــد: )، تحقيــق2/92). و اإلحكــام فــي أصــول األحكــام، لآلمــدي، (2/667الــراوي، للســيوطي، (
 )، دار6/190دمشـــق، ط: بـــدون. والبحـــر المحـــيط فـــي أصـــول الفقـــه، للزركشـــي، ( -بيـــروت اإلســـالمي، المكتـــب
  هـ).1414( األولى: ط الكتبي،

  ).4/80). وفتح المغيث، للسخاوي، (1/9انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )2(
  ).4/84). وفتح المغيث، للسخاوي، (160-1/159انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )3(
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مــــــرة  إلــــــى اإلســــــالم قبــــــل أن يمــــــوت، ســــــواء اجتمــــــع بــــــه ن ارتــــــّد وعــــــاد دخل فيــــــه َمــــــوَيــــــ
  أخرى أم ال، وهذا هو الصحيح المعتمد.

دَّة محبِ  ــــــحبة الســــــابقة، وقــــــال العراقــــــي: وقــــــد ذهــــــب الشــــــافعي وأبــــــو حنيفــــــة أن الــــــرِّ طــــــة للصُّ
ففـــي  ، يعنـــي فـــي الـــذين ارتـــدوا عـــن اإلســـالم ثـــم عـــادوا إليـــه بعـــد وفـــاة النبـــي )1("فـــيهم َنَظـــر"

  .لصحابة نظرَعدِّهم من ا

  ربط املعىن اللغوي باالصطالحي:  -  ج

ــــــي لقــــــي مــــــن: "الســــــابق الصــــــحابي مــــــن خــــــالل تعريــــــف ــــــى ومــــــات بــــــه مؤمنــــــاً   النب  عل
  :ما يليك" الصحابي" بلفظ المتعلقة اللغوية المعاني على به لدَ ستَ يُ  أن يمكن ،"اإلسالم

  ُإن المرافقــــة تلزميســــ واللقــــاء" النبــــي لقــــي" قولــــه مــــن والمعاشــــرة المرافقــــة معنــــى علــــى لســــتدَ ي 
  .كثرت إن والمعاشرة قلَّت

  اإلســــــالم فيكــــــون" اإلســــــالم علــــــى مــــــات" قولــــــه مــــــن والمنــــــع الحفــــــظ معنــــــى علــــــى لســــــتدَ يُ و 
 مـــــن آخرتـــــه فـــــي لـــــه ومانعـــــاً  والشـــــرك، للمعاصـــــي االنحـــــراف مـــــن حياتـــــه فـــــي لـــــه احافًظـــــ
  .النار دخول

  علــــــى ومــــــات امؤمًنــــــ النبــــــي لقــــــي" قولــــــه مــــــن والمالزمــــــة االنقيــــــاد معنــــــى علــــــى لســــــتدَ يُ و 
ــــى الصــــحابة مداومــــة ففيهــــا" اإلســــالم ــــة وطــــاعتهم إيمــــانهم عل ــــي الكامل ــــانهم  للنب  مــــا بإتي
 .عنه نهاهم عما وانتهائهم به أمرهم

                                                            
  ).4/84). و فتح المغيث، للسخاوي، (1/9انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )1(
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ا: .3
ً
  الطريق إىل معرفة كون الشخص صحابي

  :يقول اإلمام السخاوي

ْحبُة باشتهاٍر أْو *** تواُترٍ    أو قْوِل صاِحٍب ولوْ  )1(وُتعَرُف الصُّ

  )2(عاها وُهو َعْدٌل ُقِبالقد ادَّ 

  :)3(ا يشتمل على أربعة فروع، وهيوبذلك يكون الطريق إلى معرفة كون الشخص صحابيً 

 أن يثبت بطريق التواتر أنه صحابي. .1

 أن يثبت باالستفاضة والشهرة. .2

 .)4(، وكذا عن آحاد التابعينله صحبة مثالً  اً ن ُيروى عن آحاد الصحابة أن فالنأ .3

 : أنا صحابي.بقوله إذا كان ثابت العدالة والمعاصرة سهيحدِّث عن نفأن  .4

مائــة ســنة وعشــر  يّ ِضــأمــا شــرط العدالــة فجــزم بــه اآلمــدي وغيــره، وأمــا المعاصــرة فيعتبــر بمُ 
ــَتُكمْ ؛ لقولــه فــي آخــر عمــره ألصــحابه: ســنين مــن هجــرة النبــي  ــَتُكمْ  "َأَرَأْي ــِإنَّ  َهــِذِه، َلْيَل  َرْأَس  َف

  .)1(َأَحٌد"  اَألْرضِ  َظْهرِ  َعَلى ُهوَ  ِممَّنْ  َيْبَقى الَ  ،ِمْنَها َسَنةٍ  ِماَئةِ 

                                                            
روايــة جمــع عــن جمــع  المحــدثين: تــوالي وتتــابع الخبــر عــن أن " فالنــًا " صــحابي، وفــي اصــطالح (التــواتر):) 1(

َشـْرُح َصـِحيح ُمْسـِلِم ِللَقاِضـى ِعَيـاض الُمَسـمَّى ِإكَمـاُل الُمْعِلـِم  ند إلى منتهاه.ن تواطؤهم على الكذب من أول السيؤمَ 
: ، تحقيـــق)1/168( ،عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـــرون اليحصـــبي الســـبتي، أبـــو الفضـــل، لبَفَواِئـــِد ُمْســـِلم

    ).م1998 -هـ 1419(لى ط: األو ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر، الدكتور يْحَيى ِإْسَماِعيل
  ).4/75فتح المغيث، للسخاوي، ( )2(
المعتمــد فــي أصــول الفقــه، لمحمــد بــن علــي ). و 1/160انظــر: اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن حجــر، ( )3(

: طبيـــروت، –)، تحقيـــق: خليـــل المـــيس، دار الكتـــب العلميـــة 2/172الطيـــب أبـــو الحســـين الَبْصـــري المعتزلـــي، (
  ).ه1403األولى(

هو من لقـي صـحابيًا واحـدًا فـأكثر، سـواء كـان مميـزًا أم ال، سـمع منـه أم ال. انظـر: فـتح المغيـث،  التابعي):) (4(
  ).4/145للسخاوي، (
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 الصـحابي وتمييـز لمعرفـة العلـم وطلبـة للمحـدِّثين عملًيـا واضـًحا طريًقـا المحـددات هذه وتعتبر
 اهللا نسـأل الكثيـر، األوائـل مـن فيـه سـبقنا عظـيم لجهـد يحتـاج كبيـر علم هذا أن شك وال غيره، عن
  .ناتهمحس موازين في يجعله أن

  

 

                                                                                                                                                                          
أخرجـــه البخــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: مواقيــت الصـــالة، بـــاب: الســـمر فــي الفقـــه والخيـــر بعـــد  متفـــق عليـــه.) 1(

:" ال تــأتي مائــة ، بــاب: قولــه  فضــائل الصــحابة  ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب:601العشــاء، ح:(
  )، واللفظ له.2537سنة وعلى األرض نفس منفوسة اليوم"، ح:(
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  املبحث الثاني

  عدالة الصحابة عند اإلباضية وأهل السنة

 عدالة الصحابة عند أهل السنة: .1

 الكرام ةــــالصحاب لـــتعدي على  اهللا ولـــرس ةــوسن ىـاهللا تعال ابــكت من ةــاألدل رتـــافتظ دـــلق
، لما  الصحابة عتقدون بعدالةيالسنة عدالتهم، فأهل  تحقيق في لمرتاب شك معها يبقى ال مما

َجَرِة َفَعلَِم َما ِيف ُقُلوِهبِْم َفَأْنَزَل [: في قوله تعالىجاء  َت الشَّ َلَقْد َرِيضَ اهللاُ َعِن اُملْؤِمنَِني إِْذ ُيَبايُِعوَنَك َحتْ
ْم َفْتًحا َقِريًبا كِينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاَهبُ َ [: ، وقال جل شأنه} 18] {الفتح:السَّ ا النَّبِيُّ َحْسُبَك اهللاُ َوَمِن َيا َأهيُّ

َبَعَك ِمَن اُملْؤِمنِنيَ  ُلوَن ِمَن اُملَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر [: ، وقال جل وعال} 64] {األنفال:اتَّ ابُِقوَن األَوَّ َوالسَّ
ْم َج  َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُ َتَها األَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َوالَِّذيَن اتَّ نَّاٍت َجتِْري َحتْ

، وآيات كثيرة يطول ذكرها، جميعها تقتضي القطع } 100] {التوبة:َأَبًدا َذلَِك الَفْوُز الَعظِيمُ 

  بتعديلهم، وال يحتاج أحد منهم مع تعديل اهللا له إلى تعديل أحد من الخلق.

  ابة ومكانتهم، منها: وقد وردت أحاديث كثيرة تبيِّن فضل الصح

 َتْسـِبقُ  َأْقـَوامٌ  َيِجـيءُ  ثُـمَّ  َيلُـوَنُهمْ  الَّـِذينَ  ثُـمَّ  َيلُـوَنُهمْ  الَّـِذينَ  ثُـمَّ  َقْرِني النَّاسِ  َقاَل:" َخْيرُ   النَِّبيِّ  َعنْ   - أ
  .)1(َواْلَعْهِد" الشََّهاَدةِ  َعَلى وَنَناَيْضِربُ  ِإْبَراِهيُم: "َوَكاُنوا َقالَ  َشَهاَدَتُه". َوَيِميُنهُ  َيِميَنهُ  َأَحِدِهمْ  َشَهاَدةُ 

 َوَأْكَرُمَهـا آِخُرَهـا َأْنـُتمْ  ُأمَّـةً  َسـْبِعينَ  ُتوفُـونَ  قـال:" َأْنـُتمْ  ومنها ما جاء في مسند أحمد أن النبي   - ب
 .)3(اِهللا " َعَلى َوَأْكَرُمَها َخْيُرَها ، وفي رواية:" ... َأْنُتمْ )2(... " َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهِ  َعَلى

 َأَحـَدُكمْ  َأنَّ  َلـوْ  ِبَيـِدهِ  َنْفِسـي َفَوالَّـِذي َأْصـَحاِبي، َتُسـبُّوا َال  َأْصـَحاِبي، َتُسبُّوا "َال :  اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ   - ت
  .)1(َنِصيَفُه" َوَال  َأَحِدِهْم، ُمدَّ  َأْدَركَ  َما َذَهًبا، ُأُحدٍ  ِمْثلَ  َأْنَفقَ 

                                                            
  ).2652أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: ال يشهد على شهادة َجْور إذا ُأشِهد، ح:( )1(
  األرناؤوط: إسناده حسن. شعيب ). قال20025أخرجه أحمد في مسنده، مسند البصريين، ح:( )2(
  األرناؤوط: إسناده حسن. شعيب ). قال20015أخرجه أحمد في مسنده، مسند البصريين، ح:( )3(
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  لة الصحابة على عدة أقوال:ووقف علماء أهل السنة والجماعة في مسألة عدا

 أن الصحابة جميعهم عدول وال يحتاجون إلى بحث، فمن ثبتت صحبته فهو عدل مطلقًا. .1

، وقــد َنَســب هــذا )2(وقــد ذكــر اإلمــام ابــن حجــر أن هــذا مــذهب كافــة العلمــاء ومــن ُيعَتَمــد قولــه
  .)3(القول عالء الدين البخاري إلى عامة السلف وجماهير الخلف

إلــى هــذا القــول لموافقتــه صــريح آيــات القــرآن الكــريم واألحاديــث النبويــة والفطــرة ويميــل الباحــث 
السليمة والعقل الصحيح، خاصـة أن الصـحابة ال يحتـاجون إلـى تعـديل مـن النـاس لتعـديل اهللا 
تبـارك وتعـالى لهــم، كمـا أنهـم أفضــل مـن جميـع مــن جـاء بعـدهم والمعــدِّلين الـذين يجيئـون مــن 

  بعدهم .

 .الرواية عند عدالتهم عن البحث لزوم في بعدهم من حكم لعدالةا في حكمهم أن .2

  .)5(، وهو قوٌل من الشافعية)4(وُنِسب هذا القول إلى أبي الحسين القّطان

، وبـــــــه قـــــــال )6(أن العدالــــــة ثابتـــــــة لمــــــن اشـــــــتهر مــــــنهم بالصـــــــحبة دون مــــــن قلَّـــــــت صــــــحبته .3
 .)1(المازري

                                                                                                                                                                          
َحاَبةِ  ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: َفَضاِئلِ 1( َحاَبةِ  َسبِّ  ، باب: َتْحِريمِ  الصَّ   ).2540، ح:( الصَّ
). واإلحكـام، 4/94). وفـتح المغيـث، للسـخاوي، (1/162(انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البـن حجـر،  )2(

  ).2/674). وتدريب الراوي، للسيوطي، (2/90لآلمدي، (
 الكتـــــاب )، دار2/384البـــــزدوي، لعـــــالء الـــــدين البخـــــاري الحنفـــــي، ( أصـــــول شـــــرح األســـــرار انظـــــر: كشـــــف )3(

  بدون.: ط اإلسالمي،
بـن القطـان، فقيـه شـافعي مـن أهـل بغـداد، لـه مصـنفات هو أحمد بن محمد بـن أحمـد  (أبو الحسين القطَّان): )4(

لخيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن م). األعـالم، 970هــ/359في أصول الفقه وفروعـه، تـوفي فـي بغـداد سـنة (
  م). 2002عشرة ( الخامسة: ط للماليين، العلم )، دار1/201، ( علي بن فارس، الزركلي الدمشقي

). والبحـــــر المحـــــيط، للزركشـــــي، 2/90). واإلحكـــــام، لآلمـــــدي، (4/98( انظـــــر: فـــــتح المغيـــــث، للســـــخاوي، )5(
  ).2/674). وتدريب الراوي، للسيوطي، (6/187(
). والبحــر 4/99). وفــتح المغيــث، للســخاوي، (1/163انظــر: اإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن حجــر، ( )6(

  ).2/675). و تدريب الراوي، للسيوطي، (6/188المحيط، للزركشي، (
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لف وجمــــــاهير الخلــــــف، كــــــون أن وبهــــــذا نجــــــد أن أقــــــوى اآلراء هــــــو مــــــا اختــــــاره عامــــــة الســــــ
  عدول مطلقًا؛ لعموم األدلة في القرآن والسنة. صحابة رسول اهللا 

 عدالة الصحابة عند اإلباضية: .2

ــــى قســــمين،  ــــموا الصــــحابة إل ــــي هــــذه المســــألة، فقسَّ خالفــــت اإلباضــــية إجمــــاع أهــــل الســــنة ف
  فعدَّلوا قسمًا ولم ُيثبتوها لآلخر حتى ُيمَتَحن وُيختَبر.

  ناظمًا موقفهم في أبيات شعرية:  )2(الدين السالمي فيقول نور

َحاِبيُّ َفِقيَل َعدُل"   َوِقيَل ِمثُل َغيِرِه َوالَفصلُ   َأمَّا الصَّ

  )3("َوَبعَدَها َكَغيِرِه َفلُيمَتَحنْ   ِبَأنَُّه َعدٌل ِإَلى ِحيِن الِفَتْن

ــــم يــــردف شــــارحًا: "معنــــى ــــه ث ــــره وبعــــدها: "قوِل ــــره صــــحابيفال الفــــتن وبعــــد أي ،"كغي ــــاج كغي  فيحت
 المتحـــــان معنـــــى ال إذ العدالـــــة علـــــى بقـــــاؤه ُيعلـــــم لـــــم فـــــيمن هـــــذا لكـــــن اختبـــــار أي امتحـــــان إلـــــى
تنا العدالة على البقاء منه ُعلم من   .)4(والسنة" الكتاب ظواهر القول هذا ثبوت على وحجَّ

  إلى قسمين: ينقسمفيظهر من كالمه أن موقفهم من الصحابة 

                                                                                                                                                                          
يــه مــن هــو الفقيــه المحــدِّث أبــو عبــد اهللا محمــد بــن علــي بــن عمــر التميمــي المــازري، محــدث وفق (المــازري): )1(

م). 1141هــ/536)، تـوفي سـنة (فقهاء المالكية، من كتبه:(المعلم بفوائد مسلم) و(إيضاح المحصول في األصـول
  ).4/285وفيات األعيان، البن خلكان، (

 خمـيس بـن خلفـان بـن عبيـد بـن سـلوم بـن حميـد بن اهللا عبد محمد، ور الدين أبوهو ن (نور الدين السالمي):) 2(
ه)، فقـد 1283(فـي مولـده، والـراجح أنـه ولـد سـنة  السالمي، أحد كبار مذهب اإلباضية ومؤطريه، اختلفت األقوال

مـن المؤلفـات  عامـًا، ولـه عـدد 19بصره وهو في الثانية عشرة من عمره، نبغ فـي الكتابـة والتـأليف منـذ كـان عمـره 
التــي يعتمــد عليهــا اإلباضــية، منهــا: أنــوار العقــول، وبهجــة األنــوار، وطلعــة الشــمس، وتحفــة األعيــان بســيرة أهــل 

ـــــي الســـــعدي، ه). انظـــــر: 1332عمـــــان، وكانـــــت وفاتـــــه ســـــنة ( معجـــــم أعـــــالم شـــــعراء اإلباضـــــية، لفهـــــد بـــــن عل
 .)http://istiqama.net/olama/olama.htmموقع االستقامة ( أشعة من الفكر اإلباضي: ). و 119ص:(

وزارة التـــراث القـــومي  )،2/42( ، لنـــور الـــدين عبـــد اهللا بـــن حميـــد الســـالمي،علـــى األلفيـــة شـــرح طلعـــة الشـــمس) 3(
  .سلطنة عمان -والثقافة

 ).2/44) المرجع السابق، (4(
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وعمـــــــر ومـــــــن بعـــــــدهم ممـــــــن لـــــــم يـــــــدخل الفتنـــــــة واعتزلهـــــــا، وهـــــــؤالء  بكـــــــر أبـــــــو :القســـــــم األول
  ويتولونهم. يعدلونهم مطلقاً 

ـــــــاني ـــــــم يعتزلو  :القســـــــم الث هـــــــا فهـــــــؤالء فـــــــيهم نظـــــــر عنـــــــد الصـــــــحابة الـــــــذين دخلـــــــوا الفتنـــــــة ول
ــــديهم  ــــرفض، فمــــن ثبــــت ل ــــين القبــــول وال اإلباضــــية، فــــال يعــــدلونهم ابتــــداًء ويقفــــون فــــي واليــــتهم ب

منـــه، كمـــا هـــو الحـــال  يتوقفـــون فـــي تعديلـــه ويبـــرؤونالفـــتن فـــإنهم  شـــارك فـــي أحـــداث أنـــه ممـــن
  مين.كَ في موقفهم من عثمان وعلي وطلحة والزبير ومعاوية والحَ 

صـــــل بـــــين الخصـــــوم فـــــي هـــــذا المقـــــام، وهـــــو اوالقـــــول الف: "ويجمـــــل مـــــا ســـــبق قـــــول الســـــالمي
نهم قبــــل عــــدول إال مــــن ظهــــر فســــقه مــــ اً الكتــــاب والســــنة أن نقــــول أنهــــم جميعــــالمطــــابق لظــــاهر 

ول اهللا ــــــــــرس اهــــــــرة التـــــي كــــان عليــــــــاء علـــــى السيـــــــن فمــــن ُعِلـــــم منـــــه البقـــــــــن، أمـــــا بعــــد الفتـــــــالفت
 ــــم منــــه البقــــاء علــــى تلــــك الســــيرة فــــال ُيســــاَرع إلــــى تعديلــــه اً فهــــو عــــدل مطلقــــ ... ومــــن لــــم ُيعَل

  .)1(حتى ُيمَتَحن وُيختَبر"

انة إلــــى القــــول بــــأن : "الصــــحابة كلهــــم فــــي فــــي كتابــــه وفــــاء الضــــم )2(فيمــــا ذهــــب اطفــــيَّش
الواليــــــة، ألنهــــــم تحــــــت اإلمــــــام العــــــدل، وهــــــو النبــــــيء وتحــــــت الصــــــدِّيق والفــــــاروق، فيستصــــــحب 
حــــــالهم ذلــــــك فــــــي زمــــــان الفتنــــــة، ولمــــــدح النبــــــيء لهــــــم، إال مــــــن َحَضــــــر الفتنــــــة وزلَّ فيهــــــا ولــــــم 

                                                            
). ورواة الحديث عند اإلباضـية، لصـالح البوسـعيدي، 44-2/43( لسالمي،ل، على األلفية شرح طلعة الشمس )1(

 ).103ص:(
 بــن إســماعيل بــن عيســى بــن الــرحمن عبــد بــن صــالح بــن عيســى بــن يوســف بــن هــو محمــد (محمــد اطفــيش):) 2(

ــد  بـــالمغرب إباضـــي عـــالم أشــهر األئمـــة، وهـــو قطــب: شـــهرته. اطفـــيَّش الحفصــي، بكيـــر بـــن العزيــز عبـــد بـــن محمَّ
م)، حفظ كتاب اهللا في صغره، ثـم بـرع 1820-ه1236(: سنة غرداية بمدينة الحديث، ولد العصر في سالمياإل

فــي مجــاالت علميــة متعــددة، ولــه عــدد كبيــر مــن المؤلفــات التــي يعتمــد عليهــا اإلباضــية حتــى اليــوم، منهــا: تيســير 
، وكشــــــف الغمــــــة، تــــــوفي بمســــــقط التفســــــير، وهميــــــان الــــــزاد إلــــــى دار الميعــــــاد، ووفــــــاء الضــــــمانة بــــــأداء األمانــــــة

موقـــع ). و 2/81معجـــم أعـــالم اإلباضـــية (قســـم المغـــرب)، لجمعيـــة التـــراث، (م). انظـــر: 1914-ه1332ســـنة:(
  )./http://www.ayanemzabghardaia.orgمجلس أعيان المزابيين اإلباضية لقصر غرداية، (
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ـــــن توقَّـــــف، ألن التوقُّـــــف هـــــو الواجـــــب عليـــــه إذ لـــــ ، ويقصـــــد )1(م يـــــدرك الحـــــق"َيتُـــــب، وال ُيبـــــَرأ ممَّ
  بالوالية: إظهار حبهم ومواالتهم واألخذ عنهم واعتبارهم سلفًا لهم.

ذكر عددًا من األقوال في عدالة الصـحابة ومـال  نلإلباضية، حي )2(الوارجالني لههذا ما أصَّ و 
 ل: "، فقـاه ليحمـل هـذا اإلجمـال ويفصـلهن بعـدَ ليـأتي َمـإلى القول بأن مـنهم العـدول وغيـر العـدول 

 ولـو عـدول كلهـم الصـحابة: بعضـهم ال؟ فقـال أو عـدول هـم هـل الصـحابة، في ذكرنا من واختلف
 والعدالــة بالواليــة لهــم ويقضــون وخصوصــًا، عمومــاً  ويوالــونهم شــاءوا، مــا التأويــل مــن مــنهم ظهــر
 .الصاحب عليهم واضطرب صحابة، يجعلوهم أن فأبوا الردة بأهل وعورضوا. كانوا حالة أية على
 وقالــت .األمــة ســائر قــول المراعــاة، وهــذا مــن بــد وال العــدول، وغيــر العــدول مــنهم: بعضــهم الوقــ

 ُيعـــرف ال فاســـقاً  فـــيهم ألن مفتـــرقين أو مجتمعـــين والزبيـــر وطلحـــة شـــهادة علـــي رد يجـــب: الشـــواذ
  .)3(بعينه"

ليـــــــؤطر مســـــــألة عدالـــــــة  )4(المعاصـــــــر علـــــــي يحيـــــــى معمـــــــر ةجـــــــاء كاتـــــــب اإلباضـــــــي حتـــــــى
ــــد اإل ــــولالصــــحابة عن ــــال: " الق ــــوال، فق ــــة أق ــــى ثالث  كلهــــم الصــــحابة: األول باضــــية فوضــــعها عل

                                                            
  لمحمد اطفيش.وفاء الضمانة،  :)، نقًال عن1/82المغيث، لمحمد المطهري، ( ) فتح1(
 العلــوم بحــر العالمــة اإلمــام الــوارجالني، الســدراتي ميــاد بــن إبــراهيم بــن يوســف يعقــوب هــو أبــو (الــوارجالني):) 2(

 الســادس علمــاء اإلباضــية فــي القــرن مــن بــالجزائر، وارجــالن بمنطقــة ســدراتة قريــة مــن المنيــر، والســراج الخضــم،
التنقـل، لـه عـدد مـن المؤلفـات التـي  كثيـر الـذهن وقَّـاد البصيرة نافذ العلم واسع ه)، كان570( سنة توفي الهجري،

يعتمد عليها اإلباضية في مـذهبهم، منهـا: الـدليل والبرهـان، والعـدل واإلنصـاف فـي أصـول الفقـه، وكتـاب األجوبـة. 
 انظـــر: مدونـــةولـــم يقـــف الباحـــث علـــى ترجمـــة لهـــذا الَعَلـــم مـــن كتـــب اإلباضـــية ســـوى مـــن المواقـــع المـــذكورة أدنـــاه. 

، وكوكــــــــــب http://ibadiya-ahlalhaqe.blogspot.com/2014/01/blog-post_9646.htmlالمــــــــــذهب اإلباضــــــــــي: 
  . /http://library.al-kawkab.comذاكرة ُعمان الرقمية:  -المعرفة

  )، المكتبة الشاملة اإلباضية. 197) العدل واإلنصاف، للوارجالني، ص:(3(
هــو الشــيخ علــي يحيــى معمــر، إباضــي معاصــر، ولــد بقريــة تكويــت فــي طــرابلس ســنة (علــي يحيــى معمــر):  )4(
-هــ1357اضـي سـنة (م)، التحـق بالمدرسـة اإلصـالحية فـي القـرارة ليـتعلم أصـول المـذهب اإلب1919 -هـ1337(

م)، تتلمــــذ علــــى يــــد شــــيخ اإلباضــــية " إبــــراهيم بيــــوض"، واتســــمت كتاباتــــه بالــــدفاع والمنافحــــة عــــن مــــذهب 1937
اإلباضية في شتى المجاالت، ومن هذه المؤلفات: اإلباضية في موكب التاريخ، واإلباضـية بـين الفـرق اإلسـالمية، 

معجــــم أعــــالم اإلباضــــية (قســــم م). انظــــر: 1980-ه1400واإلباضــــية مــــذهب إســــالمي معتــــدل، تــــوفي ســــنة (
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ــــقه مــــن إال عــــدول  الصــــحابة: الثــــاني والقــــول .حاطــــب بــــن وثعلبــــة عقبــــة بــــن كالوليــــد القــــرآن فسَّ
 فــــــي خــــــاض ممــــــن بــــــالفتن المتعلقــــــة األحاديــــــث فــــــي إال مقبولــــــة كلهــــــم وروايــــــتهم عــــــدول كلهــــــم
 لـــــم نوَمــــ فكــــذلك بالعدالــــة اشـــــتهر نِ َمــــ ،النــــاس نَ ِمــــ كغيـــــرهم الصــــحابة: الثالــــث والقــــول .الفــــتن
  .)1(عنه" بحث حاله يعرف

والــــــذي يظهــــــر للباحــــــث فــــــي هــــــذه المســــــألة، أن اإلباضــــــية اضــــــطربت فــــــي تحديــــــد موقفهــــــا 
آثــــار ســـلبية عميقـــة علـــى كــــل  نن تعـــديل الصـــحابة أو جـــرحهم؛ لمــــا يتركـــه هـــذا التصـــريح ِمـــِمـــ

أهـــــل الســـــنة  دفعهـــــم إلـــــى الغمـــــوض ومخالفـــــة مـــــن يقـــــرأ أو يطَّلـــــع علـــــى مـــــوروثهم، فاضـــــطرابهم
جميعــــــــًا دون تفريــــــــق أو تمييــــــــز  رســــــــول اهللا  صــــــــحابةوضــــــــوحهم بتعــــــــديل والجماعــــــــة فــــــــي 

فلــــــم يعــــــدلوا الصــــــحابة كافــــــة، بــــــل عــــــدلوا بعضــــــهم ولــــــم فــــــذهبت اإلباضــــــية للتبعــــــيض ، بيــــــنهم
ــــر، و  ــــبعض اآلخــــر حتــــى يمــــتحن ويختب ــــأن يثبتوهــــا لل ــــةال شــــك ب  قــــولهم هــــذا باطــــل لعمــــوم األدل

  .كلهممن الكتاب والسنة على عدالة الصحابة 

  

 

                                                                                                                                                                          
موقــــــــــــــع االســــــــــــــتقامة ( أشــــــــــــــعة مــــــــــــــن الفكــــــــــــــر اإلباضــــــــــــــي: ). و 1/429المغــــــــــــــرب)، لجمعيــــــــــــــة التــــــــــــــراث،  (

http://istiqama.net/olama/olama.htm (.  
  ، المكتبة الشاملة اإلباضية.)11(ص: معمر، يحيى لعلي ) اإلباضية مذهب إسالمي معتدل،1(
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  املبحث الثالث

  التعريف باإلباضية وأهل السنة

 التعريف باإلباضية: .1

  النشأة والتسمية:  - أ

لــم يكــن ظهــور اإلباضــية فــي معــزل عــن مجريــات األحــداث السياســية المتــوترة علــى الســاحة 
، ومــا )1(صــوًال إلــى معركــة النهــروانو  اإلســالمية، ابتــداًء بالغوغــاء الــذين خرجــوا علــى عثمــان 

  بينهما من أحداث عايَشتها الساحة اإلسالمية جمعاء.

وظهــور، وقــد  شــكُّللــذلك يمكــن القــول بــأن النشــأة تتبلــور فــي اتجــاهين، اتجــاه فكــرّي واتجــاه ت
  :على عدة أقوال باضيةاختلف المؤرخون في تحديد األصول التاريخية لنشأة اإل

، )2(اإلباضّي تمثلت في مبايعـة جْمـع مـن النـاس لعبـد اهللا بـن وهـب الراسـبي أن نشأة الفكر األول:
  .)3("هـ37وقد كانت هذه النشأة في شوال سنة "

ـــاني: ، وأن نشـــأته ظهـــرت فـــي اجتمـــاع الســـقيفة، )4(أن الفكـــر اإلباضـــّي مـــرتبط بفكـــر الخـــوارج الث
مامـة فـي غيـر قــريش، ويقصـد بـه أحقيـة كـل مســلم فـي الوصـول إلـى منصـب الخالفــة، وبجـواز اإل

                                                            
بقيـادة  حدثت بين جيش علي بن أبي طالـب والمحكمـة الـذين انشـقوا عـن جـيش علـي  (معركة النهروان): )1(

عبد اهللا بن وهب الراسبي بسبب رفضهم للتحكيم الذي جاء بعد معركة صفين، وكـان السـبب فـي اشـتعال المعركـة 
ه،  37لمين واسـتباحة دمـائهم دون وجـه حـق. وقـد حـدثت المعركـة سـنة هو تنطع "المحكمة" وتشددهم وقتلهم للمسـ

 بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن الخلفـاء، لمحمـد وأخبـار النبويـة . انظـر: السـيرةوانتهت بانتصار جيش علـي 
 بــك عزيــز الســيد الحــافظ عليــه: ، صــّححه وعلــق)2/546( الُبســتي الــدارمي، حــاتم، أبــو التميمــي، َمْعبــَد، بــن معــاذ

  هـ).1417( الثالثة: بيروت، ط – الثقافية العلماء، الكتب من وجماعة
  .) من هذه الرسالة49 بن وهب الراسبي، ص:(انظر: ترجمة عبد اهللا )2(
: طالقــاهرة، –مكتبــة وهبــة )، 14ص:( دراســات إســالمية فــي األصــول اإلباضــية، لبكيــر بــن ســعيد أعوشــت، )3(

  .م)1988 -ه1408الثالثة (
  .ه الرسالة) من هذ48-41ريف الخوارج، ص:(انظر: تع )4(



20 

 

وٕان لــم ُيســمَّوا بــذلك االســم إال أن هــذا كــان مبتــدأ نشــأة فكــر اإلباضــية، وال يمكــن فصــله عــن نشــأة 
  .)1(الخوارج وأفكارها

ـــث: ـــاديقـــول المستشـــرق  الثال ه، عنـــدما 65أن ظهـــور اإلباضـــية كـــان ســـنة  )2(ليفيتســـكي  يوسات
، لكنـــه يســـتدرك ليســـتبعد هـــذا )4(ألزارقـــة"عـــن المتطـــرفين الخـــوارج "ا )3(انفصـــل عبـــد اهللا بـــن إبـــاض

                                                            
الجزائـــــر، ط:  –)، جمعيـــــة التـــــراث 30-1/29انظـــــر: الفكـــــر السياســـــي عنـــــد اإلباضـــــية، لعـــــدون جهـــــالن، ( )1(
  م).1990-ه1410(
 جاجيلونيـا بجامعـة الشـرقية اللغـات فقـه معهد من تخرج :) Lewicki,Tadeusz – تادايوس ( ليفيتسكي،) 2(

 ورئيســاً  كراكوفيــا، بجامعــة الشــرقي للقســم مــديراً  إفريقيــا، وعــين وشــمالي بــاريس فــي دراســته وواصــل كراكوفيــا، فــي
 النميــات لمتحــف ومــديراً  البولــوني، العلــوم مجمــع مــن المفرعــة المستشــرقين للجنــة ومــديراً  فيهــا، العربيــة للدراســات
 إباضـي تـاريخ عـن نقـالً  منشـورة رغيـ قديمـة بربريـة الشـرقية، ومـن آثـاره: نصـوص المجلـة لتحريـر ورئيسـاً  الشرقية،
 عـــن منشـــورة غيـــر إباضـــية ). ووثيقـــة8/1934( اإلســـالمية الدراســـات نشـــرت بمجلـــة باســـه بمعاونـــة المؤلـــف غفـــل
. )1970( اإلستشراقية التاريخية نشرت بالمجلة إفريقيا . وجغرافية)1951(التونسي،  الساحل إلى النفوسية الهجرة

م). وموقــــع 1964مصــــر، الطبعــــة: الثالثــــة ( -)، دار المعــــارف2/831( انظــــر: المستشــــرقون، لنجيــــب عقيقــــي،
  . http://www.tamatart.com/?p=3194معلمة عن كل ما هو نفوسة:  -تاماتارت

  .  ) من هذه الرسالة26-25د اهللا بن إباض، ص:(انظر: ترجمة عب )3(
َحاًال، وهم أصحاب نـافع بـن األزرق،  وأسَوُؤهم فعالً  وأشرهم ة من فرق الخوارج، وهي أصعبهمفرق (األزارقة): )4(

ـا ُمْشـرك َفهُـوَ  اْألمـة َهـِذه مـن خـالفهم من َأن َيُقوُلونَ   ِدَيـارهمْ  ِإَلـى ُيَهـاجر لـم مـن يسـمون َأنهـم َأْيضـا ِبـهِ  اختصـوا َوِممَّ
 يسـلُموا َبـان يمتحنـوه َأن الـيهم َهـاجر ِفـيَمن عاداتهم من َوَكانَ  َمْذَهبهم، ِفي َلُهم ُمَوافقا َكانَ  وان ُمْشرًكا موافقيهم من
 َأنهـم ويزعمـون مشركون مخالفيهم َأْطَفال أن َأْيضا ويزعمون بقْتله، ويأمروه وأطفالهم مخالفيهم أسراء من َأِسيًرا اليه

 عليـًا، ُمَبـاح، كفَّـرت الفرقـة وأطفـالهم ِنَسـاءهمْ  قتـل وأن اْلكْفـر ديـار مخـالفيهم النَّار، كمـا قـالوا بـأن ديـار ِفي يخلُدونَ 
 النـار في وقالوا أنهم مخلدين معهم، المسلمين وسائر ، عباس بن اهللا وعبد وعائشة، والزبير، وطلحة، وعثمان،

 زرزور، نعـيم: )، تحقيـق1/85المصـلين ، ألبـي الحسـن األشـعري، ( واخـتالف اإلسالميين انظر: مقاالت .جميعاً 
 عبــد بــن أحمــد بــن لمحمــد والبــدع، األهــواء أهــل علــى والــرد هـــ) . والتنبيــه1426( األولــى: العصــرية، ط لمكتبــةا

 األزهريـة الكـوثري، المكتبـة الحسـن بـن زاهد محمد: ، تحقيق)178(العسقالني، ص: الَمَلطي الحسين أبو الرحمن،
 القــاهرة، -الخــانجي مكتبــة ،)4/60( األندلســي، حــزم البــن والِنَحــل، واألهــواء الملــل فــي مصــر. والِفَصــل – للتــراث

 األســــفراييني، محمــــد بــــن الهــــالكين، لطــــاهر الفــــرق عــــن الناجيــــة الفرقــــة وتمييــــز الــــدين فــــي والتبصــــير .بــــدون: ط
م). والملـــل 1983-هــــ1403األولـــى(: لبنـــان، ط – الكتـــب الحـــوت، عـــالم يوســـف كمـــال: ، تحقيـــق)53-49(ص:

  بدون. : ط الحلبي، مؤسسة، )121-1/118والنحل، للشهرستاني، (



21 

 

التحديد ويؤكد أن جذور اإلباضية أقدم من ذلك، فهو ُيلِحق تاريخ نشأة هذه الفرقة بظهور جماعة 
  .)2() 1(ةدَ عَ القَ 

هـي الحـدث األول الـذي نـتج عنـه ظهـور  )4(أن وقعة صفين )3(ذهب عبد الوهاب بن رستم الرابع:
، ويظهــر مــن كالمــه أنــه )5(ها باإلباضــية باعتبارهــا تســمية حادثــةفرقــة اإلباضــية، إال أنــه لــم يســمِّ 

  ، فهو يربط بين الفرقتين ربطًا وثيقًا.قصد بذلك بداية ظهور فكر الخوارجي

رقــة حيــث أن قــوال واألحــداث التاريخيــة منشــأ الفويمكــن للباحــث أن يســتنتج مــن خــالل هــذه األ
وهذا مـا ذهـب إليـه عـدد مـن علمـاء أهـل للخوارج، الفكرية تعود إلى الجذور الفكرية نفسها جذورها 

                                                            
 المقـام لهـم يحـل وهم جماعة قعدت عن االلتحاق بمعسكر الخوارج، فانقسم الخوارج في شأنهم، هل (الَقَعَدة):) 1(

 وٕان حتـى والمـال، الـدم حـالل كـافر منهم بين المخالفين المقيم نافع بن األزرق أن فيرى يحل، ال أم المخالفين بين
 السـلف عملـه يكـن لـم مـا أحـدثت:  لنـافع قـائلين عـامر بـن نجـدة بقيـادة النجـدات عنـه تفانفصـل مـن الخـوارج، كان
انظـر:  .ففـارقوه بهـذا األخـذ وينبغـي عليـه وقامـت عرفهـا حجـة هـذه بـأن:  فأجـابهم ، القبلـة وأهل النهروان أهل من

  ).1/123).و الملل والنحل، للشهرستاني، (1/84مقاالت اإلسالميين، لألشعري، (
  )، بتصرف.1/30فكر السياسي عند اإلباضية، لعدون جهالن، (ال )2(
اإلباضية بعد والده عبد الرحمن، وتولى إمامة الدولة الرستمية في الفتـرة  الدولة إمام ):رستم بن الوهاب (عبد) 3(
 انظر: الوجـود ).م823-هـ208ه)، ويعد عالمًا وفقيهًا من علماء اإلباضية في عصره، توفي سنة (171-208(

 فـي نفوسة دراسة جبل مشاهد )، المكتبة الشاملة اإلباضية. وتسمية6بكوش، ص:( األندلس، ليحيى في اإلباضي
 أعـالم ژارو، المكتبـة الشـاملة اإلباضـية. ومعجـم عبـداهللا: )، ترجمة35باسي، ص:( المؤلف، لروني مجهولة وثيقة

  ).346، 1/140التراث، ( لجمعية ،)المغرب قسم( اإلباضية
وقعــت بــين فئتــين عظيمتــين مــن المســلمين، جــيش العــراق وعلــى رأســه أميــر المــؤمنين علــي  قعــة صــفِّين):(مو  )4(
، وكـان سـبب المعركـة هـو رفـض معاويـة ، وجيش الشام وعلى رأسه معاوية بن أبـي سـفيان بن أبي طالب ا
فـي  رأى علـي ، و مبايعة علي بن أبي طالب على الخالفة حتى يقتص مـن قتلـة عثمـان بن أبي سفيان ا

ذلــك خروجــًا عــن أمــره، فــأراد أن يقاتــل بمــن أطاعــه مــن عصــاه ولــم يبايعــه مــع النــاس، وقــد وقعــت المعركــة ســنة 
ه)، وانتهت بلجوء الفريقين للتحكيم، فـاختير أبـو موسـى األشـعري حكمـًا عـن أهـل العـراق، واختيـر عمـرو بـن 37(

 ، النبــي وفــاة بعــد الصــحابة مواقــف تحقيــق فــي القواصــم مــن العواصــم العــاص حكمــًا عــن أهــل الشــام. انظــر:
 محـب: تحقيـق ،)174-169(ص: المـالكي، اإلشـبيلي المعـافري العربـي بـن بكـر أبـو اهللا، عبـد بن محمد للقاضي
 النبويـة السـيرة، و )م1987-ه1407( الثانية: ط بيروت،-الجيل دار االستانبولي، مهدي ومحمود الخطيب، الدين
  .)545-2/538(اتم الدارمي، ح الخلفاء، ألبي وأخبار

)، بتصــرف. وانظــر: اإلمــام جــابر بــن زيــد الُعمــاني 1/31) الفكــر السياســي عنــد اإلباضــية، لعــدون جهــالن، (5(
 م).1983سلطنة عمان، ط: ( -)، وزارة التراث القومي والثقافة212وآثاره في الدعوة، لصالح الصوافي، ص:(
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، وكــــذا جملـــــة مــــن علمـــــاء الِفـــــَرق ) 1(مـــــن فــــرق الخـــــوارج األشــــعريالســــنة والجماعـــــة فقــــد عـــــدَّها 
، فيمــا لــم يقــف الباحــث علــى قــول أحــد مــن علمــاء أهــل )4(والشهرســتاني) 3(وابــن حــزم)2(لبغــداديكا

ثيـر مـن مبـادئهم مـع الخـوارج، ونسـبة أنفسـهم السنة لم يعتبرهم من الخوارج، وذلك الشتراكهم في ك
  ا.إلى عبد اهللا بن إباض وقد كان خارجيً 

وعلـــى  جاً بأتباعهـــا وأعالمهـــا فـــإن ذلـــك كـــان متـــدرِّ  نـــةٍ معيَّ  ،أمـــا ظهورهـــا كفرقـــة مســـتقلة بآرائهـــا
من الزمن، انتهى تكوينها وتبلورها بـإعالن عبـد اهللا بـن إبـاض صـراحة رفضـه  مراحل استلزم عقداً 

ه، فكانــت هــذه الحادثــة بمثابــة اإلعــالن 65وج مــن البصــرة مــع المتطــرفين مــن الخــوارج ســنة الخــر 
  الرسمي لظهور فرقة اإلباضية بشكل مستقل.

ظهـر فـي القـرن الثالـث الهجـري، حيـث أطلقـه األمويـون علـى  إطالق لفظ " اإلباضية " حادثٌ 
نـه كـان يمثـل همـزة وصـل بـين أصحاب عبد اهللا بن إباض، لشهرة مواقفه مـن الحكـام األمـويين وأل

  لقائمة.أصحابه " اإلباضية " والسلطة ا

عيم الروحـــي للمـــذهب وغيـــره تـــابع لـــه، وال تعنـــي هـــذه التســـمية أن عبـــد اهللا بـــن إبـــاض هـــو الـــز 
علــى أن عبــد اهللا بــن إبــاض كــان تحــدثوا رخين اإلباضــيين ؤ المــ وُيســَتدل علــى ذلــك بــأن عــددًا مــن

جــابر بــن زيــد، وتعتبــر التســمية المفضــلة لــديهم هــي مــا أطلقــوه يصــدر فــي كــل أقوالــه وأفعالــه عــن 
  .)5(على أنفسهم ، منها : "أهل االستقامة"، و"جماعة المسلمين"، و"أهل الدعوة"

                                                            
  ).1/95اإلسالميين، لألشعري، ( انظر: مقاالت )1(
 نعـــيم: تحقيـــق، )78التميمـــي، ص:( األســـفرائيني البغـــدادي محمـــد بـــن القـــاهر انظـــر: الَفـــْرق بـــين الِفـــَرق، لعبـــد )2(

 .)هـ1430( األولى: ط بيروت، -صيدا العصرية، المكتبة زرزور،
  ).4/145انظر: الِفَصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم، ( )3(
  ).1/134رستاني، (انظر: الملل والنحل، للشه )4(
-1/245(عـواجي،  علي بن غالب. لد منها، اإلسالم موقف وبيان اإلسالم إلى تنتسب معاصرة ) انظر: فرق5(

م). والفكـــر 2001 - هــــ1422الرابعـــة (: ط جـــدة، والتســـويق، والنشـــر للطباعـــة الذهبيـــة العصـــرية المكتبـــة ،)246
صـــول التاريخيـــة للفرقـــة اإلباضـــية، لعـــوض محمـــد األ). و 36-1/34السياســـي عنـــد اإلباضـــية، لعـــدون جهـــالن، (

أجوبة ابن . و م)1994-ه1415: الثالثة (ط سلطنة عمان، –وزارة التراث القومي والثقافة )، 9-5ص:(خليفات، 
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:" أطفـيشوا بهـا، يقـول محمـد ُضـلهـم، فرَ  ولكن علماء اإلباضية لـم يجـدوا فـي التسـمية انتقاصـاً 
اإلباضــــية ) بكســــر الهمــــزة علــــى أنهــــا الصــــيغة الصــــحيحة لتســــمية أصــــحاب جــــابر بــــن زيــــد ( 

  .)1(األصح"

  مؤسس اإلباضية وإمامها:  - ب

ظهــرت عــدة أقــوال حــول زعــيم اإلباضــية ومؤسســها، حيــث دار الخــالف حــول رجلــين همــا : 
جابر بن زيد ، وعبد اهللا بن إباض، وفيما يلي بيـان رأي كـل فرقـة حـول المؤسـس ثـم بيـان الـراجح 

  في المسألة.

اإلباضــية نقــل غيــُر واحــد مــن علمــاء أهــل الســنة والجماعــة إجمــاع الجماعــة: / أهــل الســنة و  أوالً 
فيمــا لــم يتطرقــوا إلــى مزيــد حــديث عــن بقيــة رجــاالت  ، )2(علــى القــول بإمامــة عبــد اهللا بــن إبــاض

  الفرقة، واكتفوا بذكر الرجل الذي سمِّيت الفرقة نسبة إليه.

  لى قسمين : هم إليه عفي مؤسسهم ونسبتاإلباضية  تانقسم : اإلباضية:ثانياً 

قســـم ينســــبون اإلباضــــية إلــــى جــــابر بــــن زيــــد األزدي الُعمــــاني، ويقدمونــــه علــــى غيــــره ، حيــــث   . أ
 .)1(يعتبرونه مؤسس مذهبهم وفقيه دولتهم، ويعتمدون على قوله ورأيه في جميع مسائلهم

                                                                                                                                                                          
)، تحقيــق: عمــرو خليفــة النــامي، دار الفــتح للطباعــة 10-9، ألبــي يعقــوب يوســف خلفــون المزاتــي، ص:(خلفــون
  م). 1974-ه1394( بيروت، ط: األولى –والنشر 

    )، ط: الجزائر.49) الرسالة الشافية، لمحمد أطفيش، ص:(1(
الــدين،  فــي ). والتبصــير98. والَفــْرق بــين الِفــَرق، للبغــدادي، ص:()178(للَمَلطــي، ص: والــرد، انظــر: التنبيــه )2(

 المشــركين، ألبــيو  المســلمين فــرق ). واعتقــادات1/134. والملــل والنحــل، للشهرســتاني، ()58(ص: لألســفراييني،
 الــــري، خطيــــب الــــرازي الــــدين بفخــــر الملقــــب الــــرازي التيمــــي الحســــين بــــن الحســــن بــــن عمــــر بــــن محمــــد اهللا عبــــد
 الـرحمن عبـد الدين لعضد المواقف، وكتاب بيروت. – العلمية الكتب النشار، دار سامي علي: ، تحقيق)51(ص:
م). 1997( األولـــى بيـــروت، ط: – الجيـــل رعميـــرة، دا الـــرحمن عبـــد .د: ، تحقيـــق)3/693(اإليجـــي،  أحمـــد بـــن

 -اإلعــالم بــوزارة للمطبوعــات العامــة )، المديريــة7واإلباضــية هــل هــم خــوارج، لعبــد العزيــز آل عبــد اللطيــف، ص:(
: ط ، دمشــق-الفكــر )، دار10هـــ). وأطلــس الِفــَرق والمــذاهب، لشــوقي أبــو خليــل، ص:(1412األولــى (: ط تبــوك،

 ه).1433الرابعة (
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قســـم ثـــاٍن ينســـبون اإلباضـــية إلـــى عبـــد اهللا بـــن إبـــاض، ويـــذكرون أن جـــابر بـــن زيـــد مـــن أبـــرز   . ب
عبيـدة مسـلم بـن أبـي كريمـة ،  إضافة إلى غيره من الشخصـيات كـأبي لعلماء أيام ابن إباض،ا

، والذي المشهور بين اإلباضية بالجامع الصحيح )3("مسند الربيع"صاحب  )2(والربيع بن حبيب
 .)4(همالرئيس للروايات المعتمدة عنديعد المرجع 

ـــراه الباحـــث أقـــرب إلـــى الصـــواب والحـــق، هـــو ال ـــذي ي ـــأن النســـبة الصـــحيحة وال ـــاني ب قـــول الث
مـا روي أن جـابر بـن زيـد  لإلباضية هي لعبـد اهللا بـن إبـاض ولـيس لغيـره، وممـا يعـزز هـذا الـرأي،

: دخلت على جـابر بـن زيـد  َعْزَرةَ داوود بن أبي هند عن تبرأ من نسبتهم إليه، كما جاء في رواية 
  .)5(أبرأ إلى اهللا من ذلك" فقلت:" إن هؤالء القوم ينتحلونك، يعني اإلباضية. قال:

  ُنسب إليهم تأسيس فرقة اإلباضية: وفيما يلي نبذة عن كل واحٍد من أولئك الذين

                                                                                                                                                                          
). ودراســـات إســـالمية فـــي األصـــول اإلباضـــية، ألعوشـــت، 1/245فـــرق معاصـــرة، لغالـــب عـــواجي، () انظـــر: 1(

  ).1/32). والفكر السياسي عند اإلباضية، لعدون جهالن، (7ص:(
 ،اإلباضـية عنـد العلـم أئمة ثالث وهو البصري عمرو بأبي ويلقب األزدي، عمرو بنا هو (الربيع بن حبيب):) 2(

 الثانية المئة أعيان من بالحديث، الخضم"، عالم العلم وبحر األشم، المذهب لسير: "طودا في الشماخي عنه يقول
كتــاب األســماء،  للهجــرة، ونســب إليــه الــوارجالني كتــاب الجــامع الصــحيح مســند اإلمــام الربيــع بــن حبيــب. انظــر:

 ).103ومعجم أعالم اإلباضية (قسم المشرق)، لمجموعة باحثين، ص:( ).1للوارجالني، ص:(
موضـوعي، حتــى  نحـو علـى مصــنفاً  أو مرتبـاً  يكـن ولـم مخطوطــًا، أمـره أول فـي المسـند كــان (مسـند الربيـع):) 3(

 عـدة أجزاء، وله 4أعاد ترتيب أحاديثه الوارجالني على نحو موضوعي على طريقة الجوامع، وقد جاء المسند في 
 مســند أن اإلباضــية ُعمــان، ويــرى علمــاء نمــ وهــو اهللا رحمــه الســالمي اهللا عبــد الشــيخ شــرح وأحــدثها أهمهــا شــروح
 عـن عبيـدة أبـي شيخه عن الربيع اإلمام رواها األحاديث معظم ألن سنداً  الحديث كتب أصح من حبيب بن الربيع
 غيـر آخـرين عـن أبـو عبيـدة رواهـا التـي األحاديـث بعـض المسـند فـي وردت وقـد الصـحابة، أحـد عـن زيد بن جابر
 البخــاري اإلمامــان رواهــا التــي األحاديــث مــن درجــة أعلــى اإلباضــية أحاديــث المســند قليلــة، ويعتبــر أنهــا إال جــابر

اهللا. انظـــــــــــــــــــــر: موقـــــــــــــــــــــع االســـــــــــــــــــــتقامة ( أشـــــــــــــــــــــعة مـــــــــــــــــــــن الفكـــــــــــــــــــــر اإلباضـــــــــــــــــــــي:  رحمهمـــــــــــــــــــــا ومســـــــــــــــــــــلم
http://istiqama.net/olama/olama.htm (. 

)، 6-1/5(تمييــز اإلباضــية مــن الخــوارج، لســالم بــن حمــود بــن شــامس الســيابي، أصــدق المنــاهج فــي ) انظــر: 4(
 سلطنة عمان. -تحقيق: سيدة إسماعيل كاشف، وزارة التراث القومي والثقافة

 الزكـي ابـن الـدين جمـال الحجـاج، أبـو يوسـف، بـن الـرحمن عبد بن تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف )5(
بيــروت، ط:  -)، تحقيــق: د. بشــار عــواد معــروف، مؤسســة الرســالة4/436لمــزي، (ا الكلبــي القضــاعي محمــد أبــي

  ه).1400الثالثة (
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  : )1(. جابر بن زيد1

أهـل البصـرة فـي زمانـه، وُيَعـّد فـي مقـام  أبو الشعثاء، تابعي فقيه ثقة، من أهـل البصـرة، كـان عـالم
  ن.وابن سيري البصري لحسنومرتبة ا

  هللا بن الزبير وعبد اهللا بن عباس، وعبد اهللا بن عمر وغيرهم.روى عن: عبد ا

  وروى عنه: أمية بن زيد األزدي، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن دينار وغيرهم.

ـ ر بـن زيـد ألوسـعهم علمـاً أن أهل البصرة نزلـوا عنـد قـول جـاب قال :" لو وعن ابن عباس  ا عمَّ
  .)2(في كتاب اهللا " 

  .)3(ا رأيت أحدًا أعلم بالفتيا من جابر بن زيد "وقال عمرو بن دينار: " م

: " اليـوم  -جـابر-، وقـال قتـادة يـوم مـوت أبـي الشـعثاء وقد كان من كبار تالمذة ابـن عبـاس 
  .)4(ُدِفن علم أهل البصرة "

علــى قــول البخــاري وأحمــد وعمــرو بــن علــي، وقــال محمــد بــن ســعد: مــات ســنة  ـهــ93تــوفي ســنة 
  .)5(شذَّ من قال أنه توفي سنة ثالث ومائة"لقول األول ، وقال: "ح الذهبي ا، وقد رجـه103

  . عبد اهللا بن إباض: 2

 اً االســـم فقـــط مقرونـــهـــذا الباحـــث فـــي كتـــب الفـــرق والتـــاريخ والمصـــادر المختلفـــة ال يجـــد إال 
نـادرة  الفرقة وبعض عقائدها دون ترجمة له، ومن ترجم له لم يترجم إال بكلمـاتهذه بالحديث عن 

كلمات معـدودة، ويمكـن جمـع ذلـك القليـل مـع بباضية أنفسهم لم يترجموا له إال جدًا حتى اإل وقليلة
                                                            

 أحمـد بـن محمـد اهللا عبـد أبـو الدين ). وتذكرة الحفاظ، لشمس437-4/434انظر: تهذيب الكمال، للمزي، ( ) 1(
ه). وسـير أعـالم 1419ى (بيروت، ط: األولـ -)، دار الكتب العلمية58-1/57الذهبي ، ( َقاْيماز بن عثمان بن

  ).2/104). واألعالم، للزركلي، (483-4/481النبالء، للذهبي، (
  ).4/428سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )2(
  ).1/58تذكرة الحفاظ، للذهبي، ( )3(
  ).4/482سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )4(
 ).4/483المرجع السابق، ( )5(
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لفرقــة امتــد نفوذهــا لقــرون  اً مؤسســالــذي اعتبــره العلمــاء م َلــبعضــه ليشــكل ترجمــة متواضــعة لهــذا العَ 
 فـي "كـان نسبتهم وٕاليه اإلباضية، رأس التميمي، المري المقاعسي إباض بن اهللا عبد فهو ،متعددة
 فـي المؤرخـون اضـطربوقـد  ،)1(ترأسـه" مـذهباً  نوكـوَّ  عنـه انشق ثم األزرق، بن نافع مع أمره أول

 الملـك عبـد أيـام أواخـر إلـى ، وعـاشلمعاويـة معاصـراً  كـانمـنهم مـن قـال أنـه وفاته،  وتأريخ سيرته
 آخـر َحمَّـدمُ  بـن َمـْرَوان زمـن ِفـي "ظهـر ومـنهم مـن قـال أنـه وهذا الرأي هـو األصـوب، )2(مروان بن

  .)4(مروان  بن الملك عبد خالفة في توفي إباض ابن ألن صحيح، غير وهذا )3(ُأميَّة" بني ُمُلوك

بالجوانــب السياســية والكالميــة والعســكرية والتنظــيم  باضــيينبحســب ترجمــة اإل ابــن إبــاض اهــتم
ين ، وفــي داره والتخطــيط لتكــوين دولــة إســالمية معتمــدة علــى الكتــاب والســنة وســيرة الخلفــاء الراشــد

كانــت تعقــد هــذه الحلقــات، وقــد اشــتهر برســالته التــي أرســلها إلــى عبــد الملــك بــن مــروان يبــين فيهــا 
كمـا  )5(عضـهم بـالكفربل ويـتهم ب ، وفيها يتبرأ من صحابة رسول اهللا آراءه وعقائده بكل وضوح
  .رسالةال هسيرد ضمن سطور هذ

                                                            
ودراســة:  ، تحقيـق)3/360( بالشــاطبي، الشـهير الغرنــاطي اللخمـي محمــد بـن موســى بـن ) االْعِتَصـام، إلبــراهيم1(
: الســـعودية، ط العربيـــة المملكـــة -والتوزيـــع  للنشـــر الجـــوزي ابـــن ن، دارالشـــقير وآخـــري الـــرحمن عبـــد بـــن محمـــد. د

 م).2008 - هـ1429األولى (
عكاشــة،  ثــروت: ، تحقيــق)622(ص: الــدينوري، قتيبــة بــن مســلم بــن اهللا عبــد محمــد ) انظــر: المعــارف، ألبــي2(

 لشـهاب األقصى، المغرب دول ألخبار م). واالستقصا1992الثانية(: القاهرة، ط -للكتاب  العامة المصرية الهيئة
جعفـــر : ، تحقيـــق)1/163( الســـالوي، الجعفـــري الـــدرعي الناصـــري محمـــد بـــن خالـــد بـــن أحمـــد العبـــاس أبـــو الـــدين

ــدا - الكتــاب الناصــري، دار الناصــري ومحمــد معاصــرة،  ). وفــرق62-4/61البيضــاء. واألعــالم، للزركلــي، ( رال
 تــاريخ . ومختصــر)17(ص: معمــر، يحيــى لعلــي ). واإلباضــية مــذهب إســالمي معتــدل،1/245لغالــب عــواجي،(

 .)26-22(ص: ألبي الربيع سليمان الباروني، اإلباضية،
ــــادات3( ــــرازي، ص:( المســــلمين فــــرق ) اعتق ــــد ). وانظــــر: مــــذكرة51والمشــــركين، لل ــــد، لعب ــــرزاق التوحي ــــي ال  عفيف

األولـــــى : الســـــعودية، ط العربيـــــة المملكـــــة - واإلرشـــــاد والـــــدعوة واألوقـــــاف اإلســـــالمية الشـــــؤون ، وزارة)125(ص:
 ).7اللطيف، ص:( عبد آل محمد بن العزيز لعبد خوارج، هم واإلباِضيَّة هل ه).1420(
 ).1/246لغالب عواجي، ( معاصرة، ) انظر: فرق4(
  ).8راسات إسالمية في األصول اإلباضية، ألعوشت، ص:(انظر: د )5(
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 فِ   -  ت
َ
  : ق اإلباضيةر

، وقــد ذكــر )4(واليزيديــة )3(والحارثيــة )2(، وهــي: الحفصــية)1(فــرقانقســمت اإلباضــية إلــى ثــالث 
ية هـي وتعتبر اليزيد، )6(أصحاب طاعة ال ُيراد اهللا بها فزاد على ما سبق:، )5(البغدادي أنها أربعة

ــا، وقــد ذكــر د. غالــب عــواجي ســت فــرق أخــرى تنتســب لإلباضــية فــي  أشــد فــرق اإلباضــية انحراًف
  :)7(هي المغرب العربي، وهذه الفرق

، وســـموا بالنكـــار إلنكـــارهم إمامـــة عبـــد وزعـــيمهم رجـــل يـــدعى يزيـــد بـــن فنـــدين  فرقـــة النكـــار:  . أ
  بن رستم.الوهاب 

 نسبة إلى رجل يدعى فرج النفوسي، المعروف بالنفاث، ونفوسة قرية تقع في ليبيا. النفاثية:  . ب

                                                            
 ).97-1/95). ومقاالت اإلسالميين، لألشعري، (136-1/134انظر: الملل والنَِّحل، للشهرستاني، ( )1(
أتباع حفص بن أبي المقدام، تميز عـن اإلباضـية بقولـه إن بـين الشـرك واإليمـان خصـلة واحـدة،  (الحفصية): )2(

الى وحده، فمن عرفه ثم كفـر بمـا سـواه مـن رسـول أو كتـاب أو قيامـة أو جنـة أو نـار أو ارتكـب وهي معرفة اهللا تع
الكبائر من الزنا والسرقة وشرب الخمر فهنو كافر لكنه برئ من الشرك. فبرئ منه اإلباضية إال مـن صـدقه مـنهم. 

). والتبصــير 84-83ادي، ص:(). والَفــْرق بــين الِفــَرق، للبغــد96-1/95انظــر: مقــاالت اإلســالميين، لألشــعري، (
  ).136-1/135). الملل والنحل، للشهرستاني، (59-58في الدين، لألسفراييني، ص:(

أصــحاب الحــارث بــن مزيــد اإلباضــي، خــالف اإلباضــية فــي قولــه بالقــدر علــى مــذهب المعتزلــة،  (الحارثيــة): )3(
 أكفــرهم ســائر اإلباضــية. انظــر: مقــاالتوفــي االســتطاعة قبــل الفعــل وفــي إثبــات طاعــة ال يــراد بهــا اهللا تعــالى، و 

). والتبصـــــــير فــــــي الـــــــدين، 84والَفـــــــْرق بــــــين الِفـــــــَرق، للبغــــــدادي، ص:( ).97-1/96( لألشــــــعري، اإلســــــالميين،
  ).1/136( للشهرستاني، والنحل، ). والملل59-58لألسفراييني، ص:(

الزرق وبـرئ ممـن كـان بعـدهم إال أصحاب يزيـد بـن أنيسـة، تـولى المحكمـة األولـى قبـل نـافع بـن ا (اليزيدية): )4(
، اإلباضية فإنـه يتـوالهم، زعـم أن اهللا سـيبعث رسـوًال مـن العجـم بشـريعة جديـدة ويتـرك شـريعة المصـطفى محمـد 

 لألشـعري، اإلسـالميين، وقال أن كل ذنب صغير أو كبير هو شرك، وقـد تبـرأ منـه جـل اإلباضـية. انظـر: مقـاالت
  ).1/136( للشهرستاني، والنحل، ). والملل18غدادي، ص:(والَفْرق بين الِفَرق، للب ).1/96(
  ).99انظر: الَفْرق بين الِفَرق، للبغدادي، ص:( )5(
: زعــم هــؤالء أنــه يصــح وجــود طاعــات كثيــرة ممــن ال يريــد اهللا تعــالى بهــا، (أصــحاب طاعــة ال يــراد اهللا بهــا) )6(

). والتبصـير فـي الـدين، لألسـفراييني، 84دادي، ص:(وساروا بذلك مذهب المعتزلة. انظـر: الَفـْرق بـين الِفـَرق، للبغـ
  ).59ص:(

  )، بتصرف.1/252) انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، (7(
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 نسبة إلى خلف بن المسح المعافري. الخلفية:  . ت

 ا زياد الطرابلسي.زعيمهم رجل يسمى أب الحسينية:  . ث

نسبة إلى زعيمهم عبـد اهللا السـكاك، تميـز بـأقوال تخرجـه عـن اإلسـالم، وقـد تبـرأت  السكاكية:  . ج
 منه اإلباضية.

  وزعيمهم أبو سليمان بن أفلح. الفرثية:  . ح

  : )1(دولة اإلباضية  - ث

أكثـــر مـــن دولـــة علـــى مـــدار القـــرون الماضـــية، فقـــد كانـــت لهـــم دولـــة جنـــوب إلباضـــية ل قامـــت
الثـاني آخـر خلفـاء م مـروان بـن محمـد ْكـفـي أواخـر عصـر دولـة بنـي أمّيـة، أيـام حُ عربية، الجزيرة ال

الدولة األموية، وَتجمَّع لها أنصار من حضرموت من بـالد الـيمن، فهـاجموا مكـة والمدينـة، فأرسـل 
  .وهزمهم بعد قتال شديد جيشاً  مروان بن محمد إليهم الخليفة

وقــد أصــبحت لهــم دولــة قويــة  ،)2(ادة الُجُلنــدي بــن مســعودثــم انتقلــت هــذه الفرقــة إلــى ُعمــان بقيــ
يــرة ســقطرى هنــاك وكــان لهــم جــيش قــوي وأســطول بحــري ضــخم وقــاتلوا البرتغــال عنــد احــتاللهم جز 

  موت ، وٕالى اليوم تبقى لهم السلطة في ُعمان.في بحر العرب جنوب حضر 

                                                            
). 1/436) انظـــر: الموســـوعة التاريخيـــة، مجموعـــة بـــاحثين بإشـــراف الشـــيخ علـــوي بـــن عبـــد القـــادر الســـقاف، (1(

). والموســوعة 15/13ير للتــاريخ اإلســالمي، (والموســوعة المــوجزة فــي التــاريخ اإلســالمي، نقــًال عــن: موســوعة ســف
)، إشــراف: مــانع الجهنــي، دار النــدوة 1/62الميســرة فــي األديــان والمــذاهب واألحــزاب المعاصــرة، النــدوة العالميــة، (

)، مكتبــة 142-1/141هـــ). وحقيقــة البدعــة وأحكامهــا، ســعيد بــن ناصــر الغامــدي، (1420العالميــة، ط: الرابعــة (
  الرياض. -الرشد

. فيهـا األزد وعظـيم ُعَمـان األزدي، أميـر جلندي بن جيفر بن مسعود بن هو الُجُلْندي (الُجُلْندي بن مسعود):) 2(
 بالمقاطعـــة أشـــبه ُعَمـــان وكانـــت الصـــفري، العزيـــز عبـــد بـــن شـــيبان قتـــل اّلـــذي وهـــو الشـــجعان، مـــن إباضـــًيا، كـــان

 فقاتلـه إلخضـاعها، جـيش فـي خزيمـة بـن خـازم فاحالسـ أرسـل العباس بنو استولى فلما أمية، بني أيام في المستقلة
م). األعــالم، للزركلــي، 751-ه134أصــحابه، وكــان ذلــك ســنة ( مـن آالف عشــرة نحــو معــه وقتــل فقتــل، الُجُلْنـدي

)2/133.(  
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مــن وهــم  )1(عبــد الــرحمن بــن رســتم بزعامــة ة)ســميت بـــِ (الدولــة الرســتمي ثــم تكونــت لهــم دولــة
فــي أواســط يــا فــي شــمال إفريقاإلباضــي المــذهب  بعــدما انتشــرتكونــت الدولــة ، ف)2(ســاللة أمازيغيــة

حكمـت الدولـة الرسـتمية ففي تاهرت بـالجزائر، أو  تونس،في  أو، ليبيا - طرابلس سواء فيالبربر 
وجبــال  طــرابلس إقلــيم حتــى غربــاً  تلمســان مــن حــدود جبــال نفوذهــا وامتــد  المغــرب عــدة أجــزاء مــن

فحكمــوا الشــمال اإلفريقــي واســتمر حكمهــم متصــًال مســتقًال كلــم،  1300ا علــى امتــداد ة شــرقً نفوســ
  زهاء مائة وثالثين سنة حتى أزالهم الرافضة ( العبيديون ).

                                                            
 مسـتقلة، جزائريـة إسـالمية دولـة أول بهـرام، مؤسـس بـن رسـتم بـن الـرحمن هـو عبـد (عبد الرحمن بـن رسـتم):) 1(

 علــى وكــان والتواضــع، بالزهــد معروفــا أفريقيــة، فــي اإلباضــية فقهــاء مــن كــان. فيهــا الرســتميين مــن ملــك مــن وأول
 إخوانــه بهــا كاتــب" إخوانيــات رســائل"و" خطــب ديــوان"و" القــرآن تفســير" لــه .والعــدل والعمــل العلــم مــن عظــيم جانــب

 سـنة القيـروان على) إفريقية في اإلباضية زعيم( المعافري السمح بن األعلى عبد الخطاب أبو استخلفه. وأصدقاءه
 بأهلـه الـرحمن عبـد ففـرّ  هــ)،144( سـنة الخطـاب أبـا وقتـل القيروان ودخل األشعث ابن م)، وزحف758-هـ144(

 الجهات مختلف من قصدوه بمقره اإلباضيون سمع وعندما بتاهرت، فنزل الغرب األوسط، إلى ماله، من خف وما
 ثـم هــ).148( سـنة فـي ذلك وكان. الرستمية الدولة عاصمة بعد فيما تأصبح التي تاهرت مدينة بناء في وشرعوا
 فارســي ه). وهــو171( ســنة تــوفي أن إلــى بتــاهرت أقــام وقــد. هـــ)160( ســنة باإلمامــة الــرحمن عبــد بيعــة كانــت

). ومعجـــم أعـــالم 3/306انظـــر: األعـــالم، للزركلـــي، (. عفـــان ابـــن عثمـــان مـــوالي مـــن بهـــرام جـــده كـــان األصـــل،
: لبنــان، ط – بيــروت والنشــر، والترجمــة للتــأليف الثقافيــة نــويهض )، مؤسســة147نــويهض، ص:( عــادلالجزائــر، ل

  م).1980-هـ1400الثانية (
 المحـــيط إلـــى شـــرقاً  ســـيوة واحـــة مـــن الممتـــدة المنطقـــة تســـكن األهليـــة الشـــعوب مـــن مجموعـــة هـــم (األمـــازيغ):) 2(

 الكبـرى الصـحراء إلـى شـماالً  المتوسـط األبـيض البحـر ومـن إفريقيـا، لشـمال األصـليون السـكان وهـم غرباً  األطلسي
 جمــة وشــعوب كثيــرة واألمــازيغ قبائــل .(نوميــديا) اســم قــديماً  اإلغريــق عليهــا يطلــق كــان التــي المنطقــة وهــي جنوبــًا،
 بـن بـرنس بنـو هـم البـرانس أن وقـالوا والبتر، البرانس: فرقتين إلى العرب نسابة بعض قسمهم وقد متفرقة، وطوائف

 ومصـمودة، إردواحـة، وهـي متفرقـة أصـول سـبعة إلـى أرجعهـم وبعضهم. بربر بن األبتر مادغيش بنو والبتر ،بربر
 العـرب المؤرخـون واختلف .وجزولة وهسكورة، لمطة،: بعضهم وزاد. وأوريغة وصنهاجة، وكتامة، وعجيبة، وأوربة،
 ينتمـــي ال مـــن علـــى اليونـــانيون طلقهـــاأ إغريقيـــة كلمـــة أنهـــا اليـــوم الثابـــت مـــن أنـــه إال البربـــر، تســـمية أصـــل فـــي

 البربـر وصـف يطلـق هيـرودوت، اليونـاني المـؤرخ نجـد لـذلك ،)اليونـاني والدين اإلغريقية باللغة المميزة( لحضارتهم
 والحضــارية الثقافيــة لمنظـومتهم ينتمــي ال مــن كـل علــى البربــر لفـظ الرومــان أطلــق الفــرس، وكـذلك علــى البرابـرة أو

 بقـاء يفسـر قـد اإلسـالمي الفـتح غايـة إلـى الرومـاني للنفـوذ خاضـعاً  اإلفريقـي الشـمال بقاء ولعل. (اإلغريقورومانية)
 بــال الكــالم كثــرة وهــي العــرب، لغــة فــي البربــرة معــاني رصــد يفوتنــا وال .المنطقــة شــعوب بغجــر لصــيقاً  البربــر اســم

 َجَلبــة فــي الكــالمَ  أكثــر أي الشَّــخُص  َبــرَبر  أيضــاً  ويقــال. صــوت أي َبرَبــرة المــاء فــي لهــا: َبرَبــار دلــو ويقــال منفعــة،
  ونفور. انظر: موقع ويكيبيديا وغضب وصياح

h p://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA   
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المـذهب منتشـرًا ُعمـان، كمـا ال يـزال  سـمي لسـلطنةهـو المـذهب الرَّ  اإلباضـيالمذهب  زاليوال 
  و تنزانيا.، والمغرب وليبيا وتونسالجزائر في األطراف الجنوبية لكل من 

  

  )1((خريطة تبيِّن أماكن انتشار اإلباضية في الوطن العربي )

                                                            
 ).10وقي أبو خليل، ص:(أطلس الِفَرق والمذاهب، لش )1(
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 التعريف بأهل السنة: .2

ــــــــ ــــــــنَّ يقــــــــول البربهــــــــاري:" اعلمــــــــوا أن اإلســــــــالم هــــــــو السُّ ة هــــــــي اإلســــــــالم، وال يقــــــــوم نَّ ة، والسُّ
  .)1(أحدهما إال باآلخر"

يشـــــتملها  علـــــى كـــــل دارس وباحـــــث أنوفـــــي الحـــــديث عـــــن أهـــــل الســـــنة والجماعـــــة يتحـــــتم 
  اآلتي: من عدة جوانب، على النحو

  املقصود بأهل السنة واجلماعة:  - أ

ــــــنَّة" لفــــــظ متفـــــــاوت فــــــي االصـــــــطالح حســــــب مفــــــاهيم علمـــــــاء كــــــل فـــــــن علــــــى النحـــــــو  "السُّ
  التالي/

ـــــي  ـــــر عـــــن النب ـــــد المحـــــدِّثين: هـــــي مـــــا ُأث ـــــر أو صـــــفة أو  عن ـــــول أو فعـــــل أو تقري مـــــن ق
  ة أو بعدها.سيرة، سواء قبل البعث

  من قول أو فعل أو تقرير. أما عند األصوليين: فهي ما ُنقل عن النبي 

ـــــد  ـــــاب العب ـــــالُف الواجـــــب، أي مـــــا يث ـــــنَّة بأنهـــــا ِخ ـــــي اصـــــطالح الفقهـــــاء: ففســـــروا السُّ أمـــــا ف
  .)2(على فعله وال ُيعاقب على تركه، كفعل المستحبات أو تركها

ــــــك الطائفــــــة ال ــــــذين هــــــداهم اهللا تعــــــالى لمــــــا وُيقَصــــــد بأهــــــل الســــــنة والجماعــــــة تل منصــــــورة ال
بتلــــــك الصــــــفات دون  اختلــــــف فيــــــه مــــــن الحــــــق بإذنــــــه، وهــــــم الــــــذين أخبــــــر عــــــنهم الرســــــول 

 تعيـــــــين ألســــــــمائهم وبلــــــــدانهم، وهـــــــم الفرقــــــــة الناجيــــــــة الــــــــذين يســـــــيرون علــــــــى ســــــــنة النبــــــــي 
دون انحــــــراف، وســــــموا أهــــــل الســــــنة لتمســــــكهم بهــــــا ، وســــــموا بالجماعــــــة  وأصــــــحابه الكــــــرام 

  .)3(اعهم عليهاالجتم

                                                            
  ).35، ص:(محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري  يشرح السنة، ألب) 1(
  ).99-1/98انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )2(
). 1/36مـــانع الجهنـــي، (لموســـوعة الميســـرة، إشـــراف: ). وا1/100انظـــر: فـــرق معاصـــرة، لغالـــب عـــواجي، ( )3(

)، دار الشـريعة، 7العثيمـين ، ص:( محمـد بـن صـالح بـن قيدة والعمل، لمحمـدومنهاج أهل السنة والجماعة في الع
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كأحمـــــد بـــــن والجماعـــــة إلـــــى أحـــــد أئمـــــة الفقهـــــاء "ربمـــــا ينســـــب الـــــبعض مـــــذهب أهـــــل الســـــنة 
حنبــــل" أو كلهــــم، لكــــن الحــــقَّ أن هــــذا المــــذهب قــــديم ُوِجــــد قبــــل أن يوجــــد األئمــــة األربعــــة، فهــــو 

  .))1 امتداد لمنهج الصحابة الكرام

ــــنة والجماعــــة هــــم الــــذي ــــنة واجتمعــــوا وخالصــــة القــــول فــــي هــــذا أنَّ أهــــل السُّ ن تمســــكوا بالسُّ
عليهــــــا، ولــــــم يْلتِفتــــــوا إلــــــى ســــــواها، ال فــــــي األمــــــور الِعْلميــــــة الَعَقدّيــــــة، وال فــــــي األمــــــور الَعَمليــــــة 

  الُحْكميَّة.

  أبرز أمسائهم وألقابهم التي اشتهروا بها:   - ب

 أهل السنة والجماعة:  .1

علــــــى  بنــــــاًء علــــــى مــــــا ســــــبق يتبــــــين أن هــــــذه التســــــمية هــــــي تســــــمية مــــــدح لهــــــم، وُيطَلــــــق
  .اً يهم أهل البدعة ذمًّا لهم وتنقيصمخالف

ـــــوالقتـــــران لفـــــظ "الجماعـــــة نة مزيـــــة خاصـــــة لهـــــم، إذ هـــــم الجماعـــــة التـــــي حـــــث " بأهـــــل السُّ
ـــــــي  ـــــــر  النب ـــــــي منهجهـــــــا حينمـــــــا أخب ـــــــى االنضـــــــمام إليهـــــــا والســـــــير ف عـــــــن هـــــــالك  عل

  .)2(الطوائف إال واحدة وهي " الجماعة "

 اْفَتَرَقــــتْ  ِإْســــَراِئيلَ  َبِنــــي ِإنَّ : " اللَّــــهِ  َرُســــولُ  َقــــالَ : َقــــالَ  َماِلــــٍك، ْبــــنِ  ففــــي الحــــديث عــــن َأَنــــسِ 
ِتــــي َوإِنَّ  ِفْرَقــــًة، َوَســــْبِعينَ  ِإْحــــَدى َعَلــــى  النَّــــارِ  ِفــــي ُكلَُّهــــا ِفْرَقــــًة، َوَســــْبِعينَ  ِثْنَتــــْينِ  َعَلــــى َســــَتْفَتِرقُ  ُأمَّ

  .)1("اْلَجَماَعةُ  َوِهيَ  َواِحَدًة، ِإالَّ 

                                                                                                                                                                          
ـــة المنصـــورة، لحـــافظ الحكمـــي، 2003-هــــ1424ط: األولـــى( م). وأعـــالم الســـنة المنشـــورة العتقـــاد الطائفـــة الناجي

  هـ).1422السعودية، ط: الثانية ( -)، تحقيق: حازم القاضي، وزارة األوقاف139ص:(
 -)، دار الكتــب العلميــة51الحــديث والســنة فــي أصــول الــدين، لمصــطفى حلمــي، ص:( انظــر: مــنهج علمــاء )1(

  هـ).1426بيروت، ط: األولى (
مـــــانع إشــــراف: ) بتصــــرف. وانظــــر: الموســــوعة الميســــرة، 101-1/100فــــرق معاصــــرة، لغالــــب عــــواجي، ( )2(

  ).7). ومنهاج أهل السنة، البن عثيمين، ص:(1/36الجهني، (
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 الفرقة الناجية: .2

ــــي  ــــة المســــتثناة مــــن حــــديث النب ــــى الفرق ــــذلك نســــبة إل ــــمُّوا ب ــــي :"  ُس ــــَتْفَتِرقُ ... وٕان أمت  َس
  .)2(.." َواِحَدةً  ِإالَّ  النَّارِ  ِفي ُكلَُّها ِفْرَقًة، َوَسْبِعينَ  ِثْنَتْينِ  َعَلى

ـــــذين تمســـــكوا  ـــــل هـــــم أهـــــل الحـــــق ال ـــــزمن معـــــيَّن، ب ـــــق ب ـــــر متعلِّ وهـــــذا الوصـــــف بالنجـــــاة غي
ـــــم  ة رســـــوله بكتـــــاب اهللا وســـــن فـــــي كـــــل زمـــــان ومكـــــان، كمـــــا أن إطالقهـــــم هـــــذه التســـــمية ل

ُيقَصـــــد بهـــــا الشـــــهادة ألنفســـــهم بالجنـــــة وال تزكيـــــة ألنفســـــهم، بـــــل قصـــــدوا بهـــــا إظهـــــار مـــــا هـــــم 
، أو أن تكـــــون مــــــن بـــــاب إظهـــــار البــــــراءة عليـــــه مـــــن التمســـــك بكتــــــاب اهللا وســـــنة رســـــوله 

  .)3(من المخالفين

 الطائفة المنصورة: .3

بط بمـــــا ســـــبقه، فقـــــد أورده مقترنـــــًا عـــــدد مـــــن العلمـــــاء فـــــي كتـــــبهم، كـــــابن هـــــذا االســـــم مـــــرت
فــــي ســــطور  )6(، ومــــانع الجهنــــيفــــي عنــــوان كتابــــه )5(فــــي مقدمتــــه، وحــــافظ الحكمــــي )4(تيميــــة
  ؛ بقولهم الطائفة الناجية المنصورة.كتابه

                                                                                                                                                                          
 ومحمَّـد مرشـد وعادل األرناؤوط شعيب: تحقيق)، 3993ي سننه، باب: افتراق األمم، ح:(ف ابن ماجهأخرجه  )1(

. وقــالوا: حــديث )م2009 -هـــ1430( األولــى: ط العالميــة، الرســالة دار اهللا، حــرز الّلطيــف بللــي وَعبــد قــره كامــل
  صحيح.

 عبـد بـن السالم عبد بن الحليم بدع بن أحمد العباس أبو ،الدين انظر: العقيدة الواسطية، لتقيسبق تخريجه.  )2(
 عبــــد بــــن أشــــرف: )، تحقيــــق111الدمشــــقي ، ص:( الحنبلــــي الحرانــــي تيميــــة بــــن محمــــد بــــن القاســــم أبــــي بــــن اهللا

م). وأعــالم الســنة المنشــورة العتقــاد الطائفــة 1999/  هـــ1420( الثانيــة: الريــاض، ط – الســلف المقصــود، أضــواء
  ). 1/36مانع الجهني، (). والموسوعة الميسرة، إشراف: 139ي، ص:(الناجية المنصورة، لحافظ الحكم

  ).108-1/107انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )3(
  ).4) انظر: العقيدة الواسطية، البن تيمية، ص:(4(
  أعالم السنة المنشورة العتقاد الطائفة الناجية المنصورة، لحافظ الحكمي. )5(
 ).1/36جهني، (مانع الالموسوعة الميسرة، إشراف:  )6(
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 ِة،اْلُجُمَعــــــ َيــــــْومَ  لمــــــا َخَطــــــبَ   اْلَخطَّــــــابِ  ْبــــــنُ  ُعَمــــــرُ وقــــــد اســــــتنبطه الســــــلف مــــــن حــــــديث 
ــــالَ  ــــِمْعتُ : َفَق ــــولَ  َس ــــولُ  ،  اللَّــــهِ  َرُس ــــَزالُ  "َال  :َيُق ــــةٌ  َت ــــي ِمــــنْ  َطاِئَف ِت ــــى ُأمَّ ــــقِّ  َعَل  َمْنُصــــوِرينَ  اْلَح
  .)1(" اللَّهِ  َأْمرُ  َيْأِتيَ  َحتَّى

 : )2(السلف .4

  : قولين على السلف لفظ إطالق في الناس اختلف وقد

 بعــد جــاءت التــي الزمنيــة الفتــرة فــي عــاش مــن علــى مقتصــر زمــاني مصــطلح الســلف أن :األول
  .فسق أو ببدعة ُيرم ولم بالصالح له ُشهد ممن يكون أن بشرط ،ثالثة قرون ولمدة  النبي

 الصـحابة طريقـة اتبـع مـن كـل َينِسـب بحيـث انتسـاب، مصـطلح هـو المصـطلح هـذا أن :والثاني
  . سلفي عليه فيطلق مسماهم لنفس نهجهم على وسار والتابعين

 جـاءوا مـن فـإن علـيهم، اهللا رضوان الصحابة هم الصالح السلف كان فإذا: " األشقر عمر يقول
 الســـلفي المــنهج بأصـــحاب يتســموا أن لهـــم يحــق مـــنهجهم حــاملين دربهـــم، علــى ســـائرين بعــدهم

 عــالمإ كتابــه فــي القــيم ابــن أشــار المفهــوم هــذا وٕالــى، )3("والســبيل المــنهج فــي معهــم الشــتراكهم
  . )4(الموقعين

                                                            
 مصــطفى: )، تحقيــق8653الصــحيحين، للحــاكم النيســابوري، كتــاب: الفــتن والمالحــم، ح: ( علــى ) المســتدرك1(

  م).1990 – ه1411( األولى: بيروت، ط – العلمية الكتب عطا، دار القادر عبد
 -،  دار النفـائس)95(، ص:عمر سليمان األشقرل، في معتقد أهل السنة والجماعة أسماء اهللا وصفاته) انظر: 2(

ٕاعــالم المــوقعين عــن رب العــالمين، لمحمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن م). و 1994-ه1414األردن، ط: الثانيــة (
يـروت، ب –)، تحقيق: محمد عبد السالم إبراهيم، دار الكتب العلميـة 7-6/ 1سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية، (

-6فــي تقريــر العقيــدة، ألحمــد بــن جــابر العمصــي، ص:( . والســلف ومــنهجهمم)1991 -هـــ 1411: األولــى، (ط
  م).1997-ه1418السودان، ط:( -، جامعة أم درمان اإلسالميةه)، رسالة دكتورا12

  .)95(، ص:عمر سليمان األشقرل، في معتقد أهل السنة والجماعة أسماء اهللا وصفاته) 3(
  .)7-6/ 1(بن قيم الجوزية، ال: إعالم الموقعين عن رب العالمين، ) انظر4(
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  وجوب التمسك بالسنة واحلذر من البدع: أدلة   -  ت

 القرآن الكريم :  .1

ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ  قال تعالى: َا الَِّذيَن َآَمُنوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ ٍء [َيا َأهيُّ
ُسوِل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُونَ  وُه إَِىل اهللاِ َوالرَّ   .}59] }النساء: بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َذلَِك َخْريٌ َوَأْحَسُن َتْأِويًال  َفُردُّ

العودة ألهم مصدرين من مصادر التشريع اإلسالمي وهي كتاب اهللا فهذا دليل على وجوب 
ون الحياة التي يختلف عليها الناس، فالمخرج من هذا في كل شأن من شؤ  وسنة النبي 

لتستريح قلوبهم وتطمئن  عرضه على كتاب اهللا ثم على سنة النبي  الخالف فيما بينهم هو
َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىض اهللاُ َوَرُسوُلُه َأْمًرا [ لقول اهللا جل وعال : نفوسهم، وذلك مصداقاً 

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللاَ َوَرُسولَ  ُم اِخلَريَ   .} 36] {األحزاب:ُه َفَقْد َضلَّ َضَالًال ُمبِينًاَأْن َيُكوَن َهلُ

وجاء في معرض النهي عن مخالطة أهل البدع والشبهات عدد من اآليات، منها: قوله 
ا [ تعالى : ِه َوإِمَّ َوإَِذا َرَأْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف َآَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْم َحتَّى َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِ

ْكَرى َمَع الَقْوِم الظَّاملِِنيَ يُ  ْيَطاُن َفَال َتْقُعْد َبْعَد الذِّ َوَقْد [ ، وقوله تعالى :} 68] {األنعام:نِْسَينََّك الشَّ
ا َفَال َتْقُعُدوا َمعَ  ا َوُيْسَتْهَزُأ ِهبَ َل َعَلْيُكْم ِيف الكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم َآَياِت اهللاِ ُيْكَفُر ِهبَ تَّى َخيُوُضوا ِيف ُهْم َح َنزَّ

ُكْم إًِذا ِمْثُلُهْم إِنَّ اهللاَ َجاِمُع اُملنَافِِقَني َوالَكافِِريَن ِيف َجَهنََّم َمجِيًعا ِه إِنَّ   .} 140] {النساء:َحِديٍث َغْريِ

 السنة النبوية :  .2

ــــ جــــاء فــــي أحاديــــث النبــــي  ة والتحــــذير مــــن نَّ الكثيــــر ممــــا يحمــــل الحــــث علــــى التــــزام السُّ
  ع أو مخالطة أهلها والتنفير منهم.اتباع البد

ــــك مــــا ورد عــــن  ــــنِ ومــــن ذل ــــاٍس، اْب ــــاَس  َخَطــــبَ   اللَّــــهِ  َرُســــولَ  َأنَّ  َعبَّ ــــي النَّ ــــةِ  ِف ــــَوَداِع، َحجَّ  اْل
ــــْيَطانُ  َيــــِئَس  "َقــــدْ  :َفَقــــالَ  ــــا َذِلــــكَ  ِســــَوى ِفيَمــــا ُيَطــــاعَ  َأنْ  َرِضــــيَ  َوَلِكنَّــــهُ  ِبَأْرِضــــُكمْ  ُيْعَبــــدَ  ِبــــَأنْ  الشَّ  ِممَّ
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ــــا َفاْحــــَذُروا َأْعَمــــاِلُكْم، ِمــــنْ  َحــــاِقُرونَ تُ  ــــاُس  َأيَُّهــــا َي ــــي النَّ ــــيُكمْ  َتَرْكــــتُ  َقــــدْ  ِإنِّ  ِبــــهِ  اْعَتَصــــْمُتمْ  ِإنِ  َمــــا ِف
  .) ... ")1 َنِبيِّهِ  َوُسنَّةَ  اللَّهِ  ِكَتابَ  َأَبًدا َتِضلُّوا َفَلنْ 

 اْألُُمــــورِ  ... َوَشــــرُّ : " َخَطــــَب يقــــول ِإَذا  اهللاِ  َرُســــولُ  َكــــانَ : َقــــالَ  اِهللا، َعْبــــدِ  ْبــــنِ  َجــــاِبرِ  َعــــنْ و 
  .)2("َضَالَلٌة... ِبْدَعةٍ  َوُكلُّ  ُمْحَدثَاُتَها،

 َلـــــْيَس  َمـــــا َهـــــَذا َأْمِرَنـــــا ِفـــــي َأْحـــــَدثَ  "َمـــــنْ :  اللَّـــــِه  َرُســـــولُ  َقـــــالَ : َقاَلـــــتْ  ،< َعاِئَشـــــةَ  وَعـــــنْ 
  .)3(َردٌّ "  َفُهوَ  ِفيِه،

  المعنى وتؤكده وتبرزه.وغيرها من األحاديث التي تعضد هذا 

 اإلجماع :  .3

ضرورة التمسك بالسـنة والحـذر مـن إلى يومنا هذا على   أجمعت األمة منذ عهد الصحابة
 ســلفهم، المســلمون اتفــق فقــد"البدعــة، ورد المختلــف فيــه إلــى الكتــاب والســنة، فيقــول الشــوكاني: 

، المحمديـة البعثـة نـذم عشـر الثالـث القـرن وهـو ،هـذا عصـرنا إلـى الصحابة عصر من ،وخلفهم
 إلــى الــرد هــو المجتهــدين مــةئاأل بــين الــدين أمــور مــن أمــر أي فــي االخــتالف عنــد الواجــب أن

وُه [: العزيـز الكتـاب بـذلك النـاطق،  رسوله وسنة سبحانه اهللا كتاب ٍء َفـُردُّ َفـإِْن َتنَـاَزْعُتْم ِيف َيشْ
ُسولِ   إلـى الـرد ومعنـى كتابـه، إلـى الـرد سـبحانه اهللا إلـى الـرد ومعنـى ,}59] {النسـاء:إَِىل اهللاِ َوالرَّ

  .)4(المسلمين" جميع بين فيه خالف ال مما وهذا ،وفاته بعد تهُسن إلى الرد  رسوله

                                                            
 "احــتج )، وعلــق عليـه الــذهبي بقولـه:318الحـاكم فــي المسـتدرك علــى الصـحيحين، كتــاب: العلـم، ح:( ) أخرجـه1(

 الصحيح". في أصل وله اهللا عبد أويس بأبي مسلم واحتج بعكرمة البخاري
  ).867) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصالة والخطبة، ح:(2(
أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب: الصــلح، بــاب: إذا اصــطلحوا علــى صــلح جــور فالصــلح  يــه.متفــق عل) 3(

)، وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: األقضــية، بــاب: نقــض األحكــام الباطلــة ورد محــدثات 2697مــردود، ح:(
  )، واللفظ للبخاري.1718األمور، ح:(

المنـورة،  المدينـة-اإلسـالمية )، الجامعـة3، ص:(الشـوكاني علـي بـن شرح الصدور بتحريم رفع القبور، لمحمد )4(
  هـ).1408الرابعة ( ط:
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وقـــــد ورد عـــــن الســـــلف أقـــــوال تؤكـــــد وحـــــدة الفهـــــم مـــــن عصـــــرهم حتـــــى عصـــــرنا الحاضـــــر، 
  .)1(م"تُ يْ فِ دعوا فقد كُ ا وال َتْبتَ عو بِ :" اتَّ فيقول عبد اهللا بن مسعود 

ـــــديلمي ـــــد اهللا بـــــن ال ـــــابِ  َأوَّلَ  ِإنَّ : "  ويقـــــول عب ـــــدِّينِ  َذَه ـــــْركُ  ال ـــــنَّةِ  َت ـــــْذَهبُ  ،السُّ ـــــدِّينُ  َي ـــــنَّةً  ال  ُس
  .)2(" ُقوَّةً  ُقوَّةً  اْلَحْبلُ  َيْذَهبُ  َكَما ،ُسنَّةً 

ــــز ــــد العزي ــــن عب ــــال :"  -رحمــــه اهللا– وعــــن عمــــر ب ــــه ق ــــنَّ أن ــــولُ  َس ــــرِ  َووَُالةُ   اللَّــــهِ  َرُس  اْألَْم
ـــــابِ  َتْصـــــِديقٌ  ِبَهـــــا اْألَْخـــــذُ ، ُســـــَنًنا ْعـــــَدهُ بَ  ـــــهِ  َواْســـــِتْكَمالٌ   َوَجـــــلَّ  َعـــــزَّ  اللَّـــــهِ  ِلِكَت ـــــوَّةٌ ، ِلَطاَعِت ـــــى َوُق  َعَل

ـــــْيَس ، اللَّـــــهِ  ِديـــــنِ  ـــــِديُلَها َوَال  َتْغِييُرَهـــــا ِألََحـــــدٍ  َل ـــــي النََّظـــــرُ  َوَال ، َتْب ـــــَدى َفَمـــــنِ ، َخاَلَفَهـــــا َمـــــنْ  َرْأيِ  ِف  اْقَت
 اْلُمـــــْؤِمِنينَ  َســـــِبيلِ  َغْيـــــرَ  َواتََّبـــــعَ  َخاَلَفَهـــــا َوَمـــــنْ ، َأْبَصـــــرَ  ِبَهـــــا اْسَتْبَصـــــرَ  َوَمـــــنِ ، اْهتَـــــَدى َســـــنُّوا ِبَمـــــا
هُ  هُ  َما َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َوالَّ   .)3("َمِصيًرا  َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوَأْصَالهُ  َتَوالَّ

  الناجية:  الفرقة ومسات عالمات   - ث

ـــــ اً عظيمـــــ ذكـــــر اإلمـــــام الســـــمعاني كالمـــــاً  ـــــز أهـــــل السُّ ـــــي بيـــــان مـــــا يمي ة والجماعـــــة عـــــن نَّ ف
غيـــــرهم، فقـــــال:" مـــــن عالمـــــات الفرقـــــة الناجيـــــة اتفـــــاقهم فـــــي أصـــــول الـــــدين ومســـــائل االعتقـــــاد، 

عــــــوا مــــــن بِ واشــــــتغالهم بالحــــــديث نقــــــًال وعمــــــًال، كمــــــا امتــــــازوا عــــــن غيــــــرهم بــــــأنهم ال يــــــألوا أن يتَّ 
  .)4(ا "نن أقواها ومن الشهود عليها أعدلها وأتقاهالسُّ 

ــــــب باحثــــــاً وا عــــــن أوصــــــاف ومميــــــزات هــــــذه  لباحــــــث المستبصــــــر الــــــذي يســــــبر أغــــــوار الكت
  :)5(الجماعة، يجد أنهم قد تميزوا بصفات كثيرة، منها

 . أنهم أعرف األمة بالحق ، وأرحم األمة بالخلق 

                                                            
  ).1/22شرح أصول االعتقاد، لاللكائي، ( )1(
  ).1/104المرجع السابق، ( )2(
  ).1/106) المرجع السابق، (3(
 ) ، تحقيــق: محمــد بــن حســين بــن حســن الجيزانــي،45-42االنتصــار ألصــحاب الحــديث، للســمعاني، ص:( )4(

 ه)، بتصرف.1417( األولى: ط السعودية، -المنار ضواءأ مكتبة
  ).  197-1/194). وفرق معاصرة، لغالب عواجي، (115انظر: العقيدة الواسطية، البن تيمية، ص:( )5(
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  بعضهم البعض. عدا عنوأنهم أرحم الناس بخصومهم 

  ًعنده. ه ووقوفاً ل إلى الحق وانقياداً  وهم أشد الناس رجوعا 

 .يتسمون برحابة الصدر ودماثة الخلق والعفو عند المقدرة 

 .ُيعَرفون بتواضعهم وتلطفهم وبعدهم عن السباب والفحش وسيء األخالق 

  ِّلــــــون صــــــحابة رســــــول اهللاومــــــن بــــــاب أولــــــى فهــــــم ُيج  هم، ويصــــــونون ويترضــــــون عــــــن
 وسيرتهم. ألسنتهم من الوقوع فيهم، ويدافعون عنهم، ويذودون عن أعراضهم

ـــــدة صـــــافية ناصـــــعة ال  ـــــي يعـــــود منشـــــؤها وتكوينهـــــا مـــــن عقي ـــــرة الت وغيرهـــــا مـــــن الصـــــفات الكثي
  يتخللها الشك وال ينتابها الريب والدغس.

وفـــــي هـــــذا قـــــال الجنيـــــد:" الطـــــرق كلهـــــا مســـــدودة علـــــى الخلـــــق إال مـــــن اقتفـــــى أثـــــر الرســـــول 
 "1(واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه(.  

  

  

                                                            
 الفكـــر دار )،12، ص:( لجمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزيتلبـــيس إبلـــيس،  )1(

  هـ).1421( األولى: ط ان،لبن – بيروت-والنشر للطباعة
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  الفصل األول

  نظرة تارخيية اإلباضية
  وفيه ثالثة مباحث: 

  

  املبحث األول / اخلوارج يف التاريخ اإلسالمي نشأتها وزعماؤها وفرقها

    

  

  

  املبحث الثاني / اإلباضية ونسبتهم إىل اخلوارج وموقفهم من ذلك

    

  

  

  اخلوارجاملبحث الثالث / بيان مواضع موافقة وخمالفة اإلباضية ألصول 
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   األول املبحث

  وفرقها وزعماؤها نشأتها اإلسالمي التاريخ يف اخلوارج

  وفيه ثالثة مطالب: 

  

  املطلب األول: النشأة والتسمية

  

  

  املطلب الثاني: أهم الشخصيات التي تزعمت الفرقة

  

  

  املطلب الثالث: أهم الفرق التي انبثقت عن اخلوارج
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  املطلب األول

  النشأة والتسمية 

: نشأة اخلوارج :   أوالً

الخــوارج فرقــة تنتســب إلــى اإلســالم، وهــي أول الفــرق ظهــورًا علــى الســاحة اإلســالمية سياســيًا 
وعقائديًا، ويمثل ظهورها حركة ثوريـة عنيفـة فـي التـاريخ اإلسـالمي السياسـي، حيـث مثلـت أفكارهـا 

متعاقبـــة فتـــرة طويلـــة مـــن خطـــًا عنيفـــًا متشـــددًا فـــي مواجهـــة والة الدولـــة اإلســـالمية فـــي العصـــور ال
  الزمن.

اختلف العلماء في تحديد نشأة الخوارج بناًء على اختالفهم فـي تعريـف الخـوارج، فانقسـموا إلـى 
  أقوال:

إلــى أن بدايــة نشــأة الخــوارج تمثلــت فــي  )3(، وابــن الجــوزي)2(، والشهرســتاني)1(ذهــب ابــن حــزم .1
رة " الــذي اعتــرض علــى قســمة ، وأن أول الخــوارج ظهــورًا " ذو الخويصــ عهــد رســول اهللا 

 من اليمن في جلد مقروظ. في ذهب كان قد بعث به علي  رسول اهللا 

ــيُّ  "َبَعــثَ  قــال:  اْلُخــْدِريَّ  َســِعيدٍ  َأبــي وقــد وردت قصــته فــي الصــحيحين، فعــن  َأِبــي ْبــنُ  َعِل
ــلْ  َلــمْ  )4(ُروظٍ َمْقــ َأِديــمٍ  ِفــي ِبُذَهْيَبــةٍ  اْلــَيَمنِ  ِمــنْ   اللَّــهِ  َرُســولِ  ِإَلــى  َطاِلــبٍ   ُتَراِبَهــا، ِمــنْ  ُتَحصَّ

ـا َوالرَّاِبعُ  اْلَخْيلِ  َوَزْيدِ  حاِبسٍ  ْبنِ  َوَأْقَرعَ  َبْدرٍ  ْبنِ  ُعَيْيَنةَ  َبْينَ  َنَفٍر، َأْرَبَعةِ  َبْينَ  َفَقَسَمَها َقالَ   َعْلَقَمـةُ  ِإمَّ
ــا  َفَبَلــغَ  َقــاَل: َهــؤَُالِء. ِمــنْ  ِبَهــَذا َأَحــقَّ  َنْحــنُ  ُكنَّــا َأْصــَحاِبِه: ِمــنْ  َرُجــلٌ  َفَقــالَ  الطَُّفْيــِل، ْبــنُ  َعــاِمرُ  َوإِمَّ
ـــْأَمُنوِني َأَال  َفَقـــاَل:  النَِّبـــيَّ  َذِلـــكَ  ـــا َت ـــَماءِ  ِفـــي َمـــنْ  َأِمـــينُ  َوَأَن ـــْأِتيِني السَّ ـــَماءِ  َخَبـــرُ  َي  َصـــَباًحا السَّ

                                                            
  ).4/157انظر: الِفَصل في الملل واألهواء والنَِّحل، البن حزم، ( )1(
 ).116، 20-1/19انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، ( )2(
  ).81انظر: تلبيس إبليس، البن الجوزي، ص:( )3(
 الصحيح، البـن الجامع لشرح رة". التوضيحالصف إلى ولونه بورقه، يدبغ شجر ِباْلَقَرِظ، وهو : "َمْدُبوغ(مقروظ)) 4(

 الفـــالح دار: )، تحقيـــق21/519المصـــري، ( الشـــافعي أحمـــد بـــن علـــي بـــن عمـــر حفـــص أبـــو الـــدين ســـراج الملقـــن
  م).2008 - هـ1429( األولى،: سوريا، ط – دمشق النوادر، التراث، دار وتحقيق العلمي للبحث
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 َمْحلُـوقُ  اللِّْحَيـةِ  َكـثُّ  )2(اْلَجْبَهـةِ  َناِشـزُ  )1(َتْينِ اْلَوْجنَ  ُمْشِرفُ  اْلَعْيَنْينِ  َغاِئرُ  َرُجلٌ  َفَقامَ  َقاَل: َوَمَساًء.
َزاِر، ُمَشــمَّرُ  )3(الـرَّْأسِ   اْألَْرضِ  َأْهــلِ  َأَحــقَّ  َأَوَلْســتُ  َوْيَلــكَ  َقــاَل: اللَّــَه. اتَّــقِ  اللَّــهِ  َرُســولَ  َيــا َفَقــاَل: اإلِْ

 َقـاَل: ُعُنَقـُه. َأْضـِربُ  َأَال  اللَّهِ  َرُسولَ  َيا اْلَوِليِد: ْبنُ  اِلدُ خَ  َقالَ  الرَُّجُل، َولَّى ثُمَّ  َقاَل: اللََّه. َيتَِّقيَ  َأنْ 
ــالَ  ُيَصــلِّي. َيُكــونَ  َأنْ  َلَعلَّــهُ  َال  ــٌد: َفَق ــمْ  َخاِل ــولُ  ُمَصــلٍّ  ِمــنْ  َوَك ــا ِبِلَســاِنهِ  َيُق ــْيَس  َم ــِه. ِفــي َل ــالَ  َقْلِب  َق

 ِإَلْيـهِ  َنَظـرَ  ثُمَّ  َقاَل: ُبُطوَنُهْم. َأُشقَّ  َوَال  النَّاسِ  ُقُلوبِ  نْ عَ  َأْنُقبَ  َأنْ  ُأوَمْر  َلمْ  ِإنِّي :  اللَّهِ  َرُسولُ 
 ُيَجـــاِوزُ  َال  َرْطًبـــا اللَّـــهِ  ِكَتـــابَ  َيْتُلـــونَ  َقـــْومٌ  َهـــَذا )5(ِضْئِضـــئِ  ِمـــنْ  َيْخـــُرجُ  ِإنَّـــهُ  َفَقـــاَل: )4(ُمَقـــفٍّ  َوُهـــوَ 

ــْهمُ  َيْمــُرقُ  َكَمــا )6(الــدِّينِ  ِمــنْ  َيْمُرقُــونَ  َحَنــاِجَرُهمْ  ِميَّــةِ  ِمــنْ  السَّ  َألَْقُتَلــنَُّهمْ  َأْدَرْكــُتُهمْ  َلــِئنْ  َقــالَ  َوَأُظنُّــهُ  الرَّ
 .)7(َثُموَد"  َقْتلَ 

                                                            
فــــتح البــــاري، البــــن حجــــر،  .اْلَخــــدَّْيِن" َعَلــــى اْلُمْشــــِرَفانِ  اْلَعْظَمــــان تَــــانِ َواْلَوْجنَ  : "َباِرزهَمــــا،(مشــــرف الــــوجنتين)) 1(
)8/68 .( 
  ).8/68: "مرتفعها". فتح الباري، البن حجر، ((ناشز الجبهة) )2(
 َجِميـع َحْلـق َخَواِرجالْ  َطِريَقة َوَكاَنتْ  َيْحِلُقوَنَها، َال  ُشُعورهمْ  ُيَوفُِّرونَ  السََّلف سمة الخوارج، حيث َكانَ  (التحليق):) 3(

  ).69-8/68فتح الباري، البن حجر، ( .ُرُءوِسِهمْ 
)4( :(  التَِّميمـــي عمـــر بـــن علـــي بـــن محمـــد اهللا عبـــد ألبـــي مســـلم، بفوائـــد الـــذَّاِهُب". الُمْعلـــم الُمـــَوّلي "المقفـــي (ُمَقـــفٍّ

ـــدار النيفـــر، الشـــاذلي محمـــد الشـــيخ فضـــيلة: تحقيـــق ،)2/38( المـــالكي، المـــازري ـــة: ط للنشـــر، نســـيةالتو  ال  الثاني
  .)م1988(
 بـن إبـراهيم قرقـول، ابـن إسـحاق ألبـي اآلثـار، صـحاح علـى األنـوار أي مـن نسـله وأصـله. مطـالع (ِضْئِضئ):) 5(

 األوقـاف وزارة التـراث، وتحقيـق العلمـي للبحـث الفـالح دار: تحقيـق ،)4/323( الحمـزي، الـوهراني أدهم بن يوسف
  .)م2012-هـ1433(األولى: ط ،قطر دولة - اإلسالمية والشؤون

َمــام َطاَعــة ِمــنْ  َيْخُرُجــونَ  َأنَُّهــمْ  اْلُمــَراد ِإنَّ  (يمُرقــون مــن الــدين):) 6( ــْهم َيْخــُرج َكَمــا اإلِْ ِميَّــة، ِمــنْ  السَّ  ِصــَفة َوَهــِذهِ  الرَّ
ْسـَالم ِبالـدِّينِ  اداْلُمرَ  َأنَّ  َيْظَهر َوَالَِّذي. اْلُخَلَفاء ُيِطيُعونَ  َال  َكاُنوا الَِّذينَ  اْلَخَواِرج َواَيـة َفسَّـَرْتهُ  َكَمـا اإلِْ  َوَخـرَّجَ  اْألُْخـَرى، الرِّ
ْسَالم ِمنْ  َيْخُرُجونَ  َذِلكَ  ِبِفْعِلِهمْ  َوَأنَُّهمْ  الزَّْجر َمْخَرج اْلَكَالم  َأْهـل َيْقُتُلونَ " ِرَواَيته ِفي َمْسُروق ْبن َسِعيد َوَزادَ . اْلَكاِمل اإلِْ
ْسَالم : َوَجـلَّ  َعـزَّ  اللَّـهِ  َقـْولِ  َبـاُب: اَألْنِبَيـاِء، َأَحاِديِث  ِكَتاُب: صحيحه، في البخاري أخرجه ."اْألَْوثَان َأْهل ُعونَ َوَيدَ  اإلِْ

َرصٍ َعاتَِيـٍة]  ا َعـاٌد َفـُأْهلُِكوا بِـِريٍح َرصْ ـة:[َوَأمَّ ـا َوُهـوَ  ).3344(:ح ،}6}احلاقَّ  َكَمـا َوَقـعَ فَ  اْلُمَغيََّبـات ِمـنْ   ِبـهِ  َأْخَبـرَ  ِممَّ
  ).8/69، البن حجر، (. فتح الباريَقالَ 

أخرجـــه البخــــاري فـــي صــــحيحه، كتــــاب: المغـــازي، بــــاب: بعـــث علــــي بــــن أبـــي طالــــب عليـــه الســــالم وخالــــد،  )7(
  ).4351ح:(
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بإحداثهم الفتنـة التـي  ورأى آخرون أن نشأة الخوارج بدأت بالخروج على عثمان بن عفان  .2
قـــد وصـــف شـــارح ظلمـــًا وعـــدوانًا، وُســـميت تلـــك الفتنـــة بالفتنـــة األولـــى، و  أدت إلـــى مقتلـــه 

 بالخوارج. أولئك الغوغاء الذين خرجوا على عثمان  )2(وابن كثير )1(الطحاوية

رابـــع  إن اســـم الخـــوارج يقـــع علـــى تلـــك الطائفـــة التـــي خرجـــت علـــى علـــي بـــن أبـــي طالـــب  .3
هــو العلــة فــي تســميتهم بهــذا االســم. وهــذا مــا  الخلفــاء الراشــدين، وأن الخــروج علــى علــي 

 .)5(وابن حجر) 4(وأبو الحسين الَمَلطي) 3(ذهب إليه األشعري

ن الخروج علـى اإلمـام الـذي اجتمعـت عليـه الكلمـة وعلـى إمامتـه الشـرعية هـو خـروج فـي أي إ .4
زمان كان، وأن اسم الخارجي يتعـدى إلـى كـل مـن أشـبه أولئـك النفـر الـذين خرجـوا علـى علـي 

، )6(حــــزموشــــاركهم فــــي معتقــــدهم، وقــــد ذهــــب إلــــى هــــذا الــــرأي: ابــــن  بــــن أبــــي طالــــب 
، وخــص د. ناصــر العقــل فــي وصــفهم فقــال :" هــم الــذين يكفِّــرون بالمعاصــي، )7(والشهرســتاني

 .)8(ويخرجون على أئمة الجور"

                                                            
)، تحقيق: أحمد بـن علـي، دار 414انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، البن أبي العز الحنفي، ص:( )1(

  هـ).1421قاهرة، ط: (ال -الحديث 
: العربــي، ط التــراث إحيــاء شــيري، دار علــي )، تحقيــق:213-7/190انظــر: البدايــة والنهايــة، البــن كثيــر، ( )2(

). و فكــر الخــوارج والشــيعة فــي ميــزان 1/228م). وفــرق معاصــرة، لغالــب عــواجي، (1988 - هـــ1408( األولــى
بي، ص:(  هـ).1430بيروت، ط: األولى ( –صيدا  –مكتبة العصرية )، ال17أهل السنة والجماعة، لعلي الصَّالَّ

  ).1/23انظر: مقاالت اإلسالميين، لألشعري، ( )3(
  ).47) انظر: التنبيه والرد، للَمَلطي، ص:(4(
الشـــافعي،  العســـقالني الفضـــل أبـــو حجـــر بـــن علـــي بـــن ) انظـــر: فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، ألحمـــد5(
  هـ).1379بيروت، ط: ( –ين الخطيب، دار المعرفة )، أخرجه وصححه: محب الد8/425(
  ).2/90انظر: الِفَصل في الملل واألهواء والنَِّحل، البن حزم، ( )6(
  ).1/26انظر: الملل والنحل، للشهرستاني، ( )7(
 -والتوزيـع للنشـر إشـبيليا )، دار28ص:( عقـل، الكـريم عبد بن لناصر اإلسالم، تاريخ في الفرق أول ) الخوارج8(
  .)م1998-ه1419(األولى: ط لرياض،ا
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ُلهـم  رَّفهم بعض علماء اإلباضية بأنهمع .5 طوائف من الناس في زمن التابعين وتـابع التـابعين أوَّ
 .)1(نافع بن األزرق

 -ش، ويريد منه أن ينفي العالقة بين المحكِّمة األولـى وُنِسب هذا التعريف ألبي إسحاق اطفي
وبــين مــن بعــدهم إلــى قيــام نــافع  -الــذين ال يعتبــرهم خــوارج؛ ألن اإلباضــية تنســب نفســها إلــيهم

  .)2(هـ 64بن األزرق سنة 

ـف حـالتهم، خاصـة  الثالـثوبهذا يجد الباحث أن أقوى اآلراء وأصـلحها هـو القـول  والـذي يوصِّ
بســبب التحكــيم ثــم قتالــه  لــديهم نشــأ منــذ خــروجهم علــى علــي بــن أبــي طالــب  وأن تبلــور الفكــر

قبيــل تلــك المعركــة  بــالظهور بشــكل َجلــيٍّ آرائهــم واتجاهــاتهم الفكريــة  تلهــم فــي النهــروان، وقــد بــدأ
 التــي انتهــت بقتــل ُجــلِّ مــن لــم َيُعــد لصــف المســلمين بالحجــة واإلقنــاع بعــد حــوار ابــن عبــاس 

  .لهم

ك ارتباطـــًا نظريـــًا ومعنويـــًا بـــين ذي الخويصـــرة والغوغـــاء الـــذين خرجـــوا علـــى وال شـــك أن هنـــا
بسـبب التحكـيم، لكـن أولئـك الـذين خرجـوا  وبـين الخـوارج الـذين خرجـوا علـى علـي  عثمان 

بعـد  لم يشكلوا اتجاهًا فكريًا مستقًال إال بخـروجهم علـى علـي بـن أبـي طالـب  زمن عثمان 
  .)3(مصطلح الخوارجلماء بالع قصدهيالتحكيم، وهذا ما 

  ثانيًا: التسمية وسببها:

ُأطِلـق علـيهم ألقـاب عديـدة، منهـا مـا يقبلونـه ويفخـرون بـه، ومنهـا مـا يردُّونـه ويرفضـونه، ومــن 
تلـــك األلقـــاب: الحروريـــة، والمارقـــة، والشـــراة، والمحكمـــة، والنواصـــب، وفيمـــا يلـــي بيـــان كـــل تســـمية 

  وسببها:

                                                            
اب المقــــاالت فــــي القــــديم والحــــديث، لعلــــي يحيــــى معمــــر، تَّــــاإلباضــــية بــــين الفــــرق اإلســــالمية عنــــد كُ ) انظــــر: 1(
اإلباضـية فــي موكــب . و م)1994-ه1415: الثانيــة (طســلطنة عمـان،  -وزارة التـراث القــومي والثقافـة)، 1/377(

 ). 33ص:(التاريخ، لعلي يحيى معمر، 
  ).1/228فرق معاصرة، لغالب عواجي،( )2(
 ).17)، وفكر الخوارج والشيعة، للصالبي، ص:(1/228انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )3(



45 

 

  الخوارج: .1

يقبلونه باعتبار معنى المدح، ويردُّونه فيما عدا ذلك، فيقبلونه باعتبار  وهو أشهر أسمائهم،
َوَمْن ُهيَاِجْر ِيف َسبِيِل اِهللا َجيِْد ِيف األَْرِض ُمَراَغًام َكثًِريا َوَسَعًة َوَمْن [أنه مأخوذ من قول اهللا عز وجل: 

] ُيْدِرْكُه اَملْوُت َفَقْد َوَقَع َأْجُرُه َعَىل اهللاِ َوَكاَن اهللاُ َغُفوًرا َرِحيًام َخيُْرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إَِىل اِهللا َوَرُسولِِه ُثمَّ 
، فهذه تسمية مدح، يقول السالمي:" ثم لمَّا َكُثر بذل نفوسهم في رضى ربهم وكانوا  }100{النساء:

يل اهللا" يخرجون للجهاد طوائف ُسمُّوا خوارج، وهو جمع خارجة، وهي الطائفة التي تخرج في سب
)1(.  

وهـم المقصـودون بحـديث وينفونه إذا أريَد بهم أنهم خارجون عن الدين أو الجماعة أو اإلمام؛ 
 َقـْومٌ  - ُأمَِّتـي ِمـنْ  َبْعـِدي َسـَيُكونُ  َأوْ  - ُأمَِّتـي ِمـنْ  َبْعـِدي "ِإنَّ :  اهللاِ  َرُسـولُ  َقالَ : َقالَ  ،َذرٍّ  َأِبي
ـــْهمُ  َيْخـــُرجُ  َكَمـــا الـــدِّينِ  ِمـــنَ  َيْخُرُجـــونَ  َحَالِقـــيَمُهْم، ُيَجـــاِوزُ  َال  اْلُقـــْرآَن، ونَ ؤ َيْقـــرَ  ِميَّـــِة، ِمـــنَ  السَّ  َال  ثُـــمَّ  الرَّ

ألنهــــم يعتبــــرون أن خــــروجهم علــــى اإلمــــام فريضــــة ؛ )2(َواْلَخِليَقــــِة" اْلَخْلــــقِ  َشــــرُّ  ُهــــمْ  ِفيــــِه، َيُعــــوُدونَ 
رجــوا علــى علــي بــن أبــي طالــب ، وقــد ســبق البيــان بــأن الخــوارج هــم أولئــك النفــر الــذين خ)3(علــيهم
 .بعد قبوله التحكيم في موقعة صفين  

 :)4(الحرورية .2

وُســـمُّوا بهـــذا االســـم نســـبة إلـــى المكـــان الـــذي اجتمعـــوا بـــه أول أمـــرهم بعـــد رفضـــهم للتحكـــيم و 
 ابــن قــال: عطـاء قــال، وهــي قريــة قـرب الكوفــة )5(حـروراء"، والمكــان هــو "خـروجهم علــى علـي 

                                                            
). وانظــر: إيضــاح التوحيــد 1/400( ) نقلــه عنــه علــي يحيــى معمــر فــي كتابــه اإلباضــية بــين الفــرق اإلســالمية،1(

  ).1/59بنور التوحيد، لسعيد الغيثي، (
َكاِة، َباُب: خرجه مسلم في صحيحه، ِكَتاب:أ )2(   ).1067َواْلَخِليَقِة، ح:( اْلَخْلقِ  َشرُّ  اْلَخَواِرجُ  الزَّ
   ).16) فكر الخوارج والشيعة، للصالبي، ص:(3(
والبدايـــة والنهايـــة،  .)178(ص: للَمَلطـــي، والـــرد، . والتنبيـــه)1/111(مقـــاالت اإلســـالميين، لألشـــعري  انظـــر: )4(

 .)46(ص: الدين، لألسفراييني، في . والتبصير)57(ص: للبغدادي، الِفَرق، بين ). والَفْرق4/395(البن كثير، 
 الحــرور، الــريح مــن مشــتقًّا يكــون أن يجــوز ممــدودة، وألــف أخــرى، وراء الــواو، وســكون بفتحتــين، (َحــَروراُء):) 5(

: وقيــل الكوفــة، بظــاهر قريــة هــي: قيــل قعــة،ب أنــه إلــى نظــًرا أنِّــث كأنــه بالنهــار، كالســموم بالليــل وهــي الحــارة، وهــي
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 َعــنْ وقــد ورد فــي حــق الحروريــة حــديث  .)1("ضــالل الحروريــة وكــالم فــرك القدريــة كــالم: "عبــاس
 َرُسـولِ  ِمـنْ  َسِمْعتَ  ِبَما، َحدِّْثِني: َفُقْلتُ  ِباْلَمِديَنةِ  ُحَنْيفٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعَلى َدَخْلتُ : َقالَ َعْمٍرو،  ْبنِ  َيِسيرَ 
 َعَلْيـِه، َأِزيـُدكَ  َال  اْلَحُروِريَّـةِ  ِفـي  اللَّـهِ  َرُسـولِ  نَ ِمـ َسـِمْعتُ  َمـا ُأَحـدُِّثكَ : َفَقالَ  اْلَحُروِريَّةِ  ِفي  اللَّهِ 

 َال  اْلقُـْرآنَ  ونَ ؤ َيْقـرَ  اْلِعـَراقِ  َنْحوَ  ِبَيِدهِ  َوَأَشارَ  ُهَنا َها ِمنْ  َيْخُرُجونَ  َقْوًما"  َيْذُكرُ   اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ 
ــْهمُ  َيْمــُرقُ  اَكَمــ الــدِّينِ  ِمــنَ  َيْمُرُقــونَ  َحَنــاِجَرُهمْ  ُيَجــاِوزُ  ِميَّــةِ  ِمــنَ  السَّ  َعَالَمــةً  َلُهــمْ  َذَكــرَ  َهــلْ  ُقْلــتُ : َقــالَ  الرَّ

  )2(." َأِزيُدكَ  َال  َسِمْعُتهُ  َما َهَذا: َقالَ 

 المارقة: .3

الذي ذكر فيه أوصافهم وجعل فـيهم عالمـة  وُأطِلق عليهم هذا اللفظ تصديقًا لحديث النبي 
أبـرز أسـمائهم التـي أطلقهـا علـيهم أهـل السـنة، وقـد حـاولوا وقد تحققت، ولذلك كان هذا االسم مـن 

  جاهدين أن يزيلوا عن أنفسهم هذا اللقب.

  اللَّـهِ  َرُسـولِ  ِعْنـدَ  َنْحـنُ  َبْيَنَمـا َقـاَل: "  اْلُخـْدِريَّ  َسـِعيدٍ  َأَبـا وقد أخرج البخاري في صحيحه َأنَّ 
 َفَقـاَل: اْعـِدْل. اللَّـهِ  َرُسولَ  َيا َفَقاَل:  -َتِميمٍ  َبِني ِمنْ  َرُجلٌ  َوُهوَ  - اْلُخَوْيِصَرةِ  ُذو َأَتاهُ  ِقْسًما َيْقِسمُ  َوُهوَ 
 اْئـَذنْ  اللَّـهِ  َرُسولَ  َيا ُعَمُر: َفَقالَ  َأْعِدُل. َأُكنْ  َلمْ  ِإنْ  َوَخِسْرتَ  ِخْبتَ  َقدْ  َأْعِدْل، َلمْ  ِإَذا َيْعِدلُ  َوَمنْ  َوْيَلكَ 
 َمـعَ  َوِصَياَمهُ  َصَالِتِهْم، َمعَ  َصَالَتهُ  َأَحُدُكمْ  َيْحِقرُ  َأْصَحاًبا َلهُ  َفِإنَّ  َدْعهُ  َقاَل:فَ  ُعُنَقُه. َفَأْضِربَ  ِفيهِ  ِلي

ِميَّـِة، ِمـنْ  السَّـْهمُ  َيْمـُرقُ  َكَمـا الـدِّينِ  ِمـنْ  َيْمُرُقونَ  َتَراِقَيُهْم، ُيَجاِوزُ  َال  اْلُقْرآنَ  ونَ ؤ َيْقرَ  ِصَياِمِهْم،  ُيْنَظـرُ  الرَّ

                                                                                                                                                                          
البلــدان،  معجــم إليهــا. فنســبوا ، طالــب أبــي بــن علــي خــالفوا الــذين الخــوارج بــه نــزل منهــا، ميلــين علــى موضــع
: بيــــــروت، ط -صــــــادر ، دار)2/245( الحمــــــوي، الرومــــــي اهللا عبــــــد بــــــن يــــــاقوت اهللا عبــــــد أبــــــو الــــــدين لشــــــهاب
 م).1995الثانية(

 العمرانــي ســالم بــن الخيــر أبــي بــن يحيــى الحســين ألبــي األشــرار، القدريــة المعتزلــة علــى دالــر  فــي ) االنتصــار1(
 العربيــة المملكــة الريــاض، الســلف، أضــواء الخلــف، العزيــز عبــد بــن ســعود: تحقيــق ،)2/508( الشــافعي، اليمنــي

 م).1999/هـ1419األولى(: ط السعودية،
. د: ، تحقيـق)2/633( البغـدادي، الشـيبانيّ  حنبـل بـن محمـد بـن أحمـد بـن اهللا عبـد الـرحمن عبـد ألبـي ) السُّنَّة،2(

م). حـديث صـحيح ، 1986 - هــ1406األولـى(: الـدمام، ط – القـيم ابـن القحطاني، دار سالم بن سعيد بن محمد
 ).1068َواْلَخِليَقِة، ح:( اْلَخْلقِ  َشرُّ  اْلَخَواِرجُ  وأخرجه مسلم في صحيحه بلفظ قريب، كتاب: الزكاة، َبابُ 



47 

 

ِإَلــى  ُيْنَظــرُ  ثُــمَّ  َشــْيٌء، ِفيــهِ  ُيوَجــدُ  َفَمــا )2(ِرَصــاِفهِ  ِإَلــى ُيْنَظــرُ  ثُــمَّ  َشــْيٌء، ِفيــهِ  ُيوَجــدُ  َفــَال  )1(ِلهِ َنْصــ ِإَلــى
 ثَ اْلَفـرْ  َسـَبقَ  َقـدْ  َشْيٌء، ِفيهِ  ُيوَجدُ  َفَال  )4(ُقَذِذهِ  ِإَلى ُيْنَظرُ  ثُمَّ  َشْيٌء، ِفيهِ  ُيوَجدُ  َفَال  ِقْدُحهُ  َوُهوَ  )3(َنِضيِّهِ 
 َعَلـى َوَيْخُرُجـونَ  ،)5(تَـَدْرَدرُ  اْلَبْضَعةِ  ِمْثلُ  َأوْ  اْلَمْرَأةِ  َثْديِ  ِمْثلُ  َعُضَدْيهِ  ِإْحَدى َأْسَودُ  َرُجلٌ  آَيُتُهمْ  َوالدََّم،
 َوَأْشـَهدُ   هِ اللَّـ َرُسـولِ  ِمـنْ  اْلَحـِديثَ  َهـَذا َسـِمْعتُ  َأنِّـي َفَأْشـَهدُ  َسـِعيٍد: َأُبـو َقـالَ  النَّاِس. ِمنْ  ُفْرَقةٍ  ِحينِ 
 َعَلـى ِإَلْيـهِ  َنَظـْرتُ  َحتـَّى ِبـهِ  َفـُأِتيَ  َفـاْلُتِمَس  الرَُّجـلِ  ِبَذِلكَ  َفَأَمرَ  َمَعهُ  َوَأَنا َقاَتَلُهمْ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنَ  َعِليَّ  َأنَّ 

  .)6(َنَعَتُه" الَِّذي  النَِّبيِّ  َنْعتِ 

 :)7(الشرَّاة .4

اعة اهللا ، وهي إشارة إلى بيع أنفسهم هللا مقابل وُسمُّوا بذلك لقولهم: شرينا أنفسنا في ط
ُم اَجلنَّةَ [، قال تعالى: )8(الجنة ْم بَِأنَّ َهلُ   .} 111] {التوبة:إِنَّ اهللاَ اْشَرتَى ِمَن اُملْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُ

ون مـن وُيذَكر أنهم يفخرون بهذه التسمية ، ويطلقون على من عداهم بذوي الجعائل: أي يقاتل
  .)9(أجل الُجْعل الذي ُبذل لهم

  

                                                            
  ).24/174السَّْهم". التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن، ( "َحِديَدة (َنْصِلِه):) 1(
  ).6/618النَّْصل". فتح الباري، البن حجر، ( َمْدَخل َفْوق َيُكون الَِّذي "َعَصبه (ِرَصاِفِه): )2(
ــْهمِ  "ُعــودُ  (َنِضــيِِّه):) 3( ــلَ  ُيــَراَش  َأنْ  َقْبــلَ  السَّ والنصــل". فــتح البــاري، البــن حجــر،  الــريش َبــين َمــا ُهــوَ  لَ َوِقيــ َوُيَنصَّ
)6/618.(  
  ).6/619السَّْهم". فتح الباري، البن حجر، ( ِريش َوِهيَ  ُقذَّة "َجْمع(ُقَذِذِه):  )4(
ط". فتح الباري، البن حجر، ِاْخِتَال  َلهُ  ُسِمعَ  ِاْنَدَفعَ  ِإَذا َصْوت "قطعة لحم َتْضَطِرب، َوالدَّْرَدَرة (اْلَبْضَعِة َتَدْرَدُر): )5(
)6/619.( 
  ).3610) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: المناقب، باب: عالمات النبوة في اإلسالم، ح:(6(
والنحــــل،  . والملــــل)53(ص: للَمَلطــــي، والــــرد، . والتنبيــــه)1/111(لألشــــعري،  اإلســــالميين، مقــــاالت: ) انظــــر7(

 ).1/103للشهرستاني، (
بي، ص:(انظر: فكر الخـوا )8( ـالَّ حمـد بـن عطيـة بـن ألاإليمـان بـين السـلف والمتكلمـين، ). و 16رج والشـيعة، للصَّ

ط: األولـــــى،  المملكـــــة العربيـــــة الســـــعودية، /المدينـــــة المنـــــورة-مكتبـــــة العلـــــوم والحكـــــم)، 79ص:(علـــــي الغامـــــدي، 
 .)م2002هـ/1432(
 ).1/231فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )9(
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  قال شاعرهم عيسى بن فاتك:

  )1(فلما استجمعوا حملوا عليهم *** فظل ذوو الجعائل يقتلونا

 :)2(الُمحّكمة .5

مــين، وتــردادهم كلمــة " ال حكــم إال هللا " ، وهــي كلمــة حــق ُأريــَد بهــا كَ ُســّموا بــذلك إلنكــارهم الحَ 
  .)3(باطل

ة الخـوارج علـى مـر التـاريخ، وهـي أسـماء منّوعـة لفرقـة واحـدة فـي هـذه ألقـاب اشـتهرت بهـا فرقـ
أصلها، افترقت بعد ذلك إلى فرق متناحرة كثيـرة ، اشـتركت فـي بعـض آرائهـا واختلفـت فـي أخـرى، 

  وهي بذلك تبتعد عن طريق الخير والهدى، طريق أهل السنة والجماعة. 

كـــان لهـــا رؤوســـًا يشـــحنون النـــاس والخـــوارج فرقـــة مـــن الفـــرق التـــي تنتســـب إلـــى اإلســـالم، وقـــد 
ويتحدثون إليهم ويرغبونهم ويرهبونهم، على الرغم من أنهم ليسوا على الحـق إال أن النـاس اغتـرت 
بكالمهم الذي يغلب على ظاهره الصالح والتقوى، واغترت بمظـاهرهم التـي كانـت تشـير إلـى أنهـم 

  ُعّباد هللا تعالى شديدي القربة إليه.

المســألة وجــد أنــه مــن الضــروري إفــراد مطلــب خــاص يتحــدث عــن  وحتــى يوضــح الباحــث هــذه
أهـــم رؤوس الخـــوارج الـــذين كانـــت لهـــم بصـــمة ودور بـــارز فـــي توجيـــه جمـــوع الخـــوارج فـــي بدايـــة 
خروجهم حتى انتهاء معركـة النهـروان، وهـذا مـا سـيكون ضـمن المطلـب الثـاني تحـت عنـوان: أهـم 

  الشخصيات التي تزعمت الفرقة.

 

                                                            
  م).1974لبنان، ط: الثالثة ( -)، دار الثقافة، بيروت54اس، ص:(شعر الخوارج، إلحسان عب )1(
ــَرق، بــين . والَفــْرق)47ص:( للَمَلطــي، والــرد، والتنبيــه ).1/111(لألشــعري،  اإلســالميين، مقــاالت: ) انظــر2(  الِف

 ).1/115والنحل، للشهرستاني، ( . والملل)45(لألسفراييني، ص: الدين، في . والتبصير)17(ص: للبغدادي،
). وفكــــر الخــــوارج 1/231). وفــــرق معاصــــرة، لغالــــب عــــواجي، (47انظــــر: التنبيــــه والــــرد، للَمَلطــــي، ص:( )3(

 ). 79-78). واإليمان بين السلف والمتكلمين، للغامدي، ص:(16والشيعة، للصالبي، ص:(
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  ياملطلب الثان

  أهم الشخصيات التي تزعمت الفرقة

مـــن أبـــرز الشخصـــيات التـــي تزعمـــت فرقـــة الخـــوارج منـــذ بدايـــة تكونهـــا : عبـــد اهللا بـــن وهـــب 
الراسبي، وزيد بن حصن الطائي، وحرقوص بـن زهيـر البجلـي العرنـي، وشـريح بـن أوفـى العبسـي، 

تلــك الفرقــة ومــا وفــي مــا يلــي نبــذة مختصــرة عــن كــل واحــد مــنهم وبيــان بصــمته ودوره فــي إنشــاء 
  احتوته من تجاذبات فكرية وسياسية عميقة.

 عبد اهللا بن وهب الراسبي: .1

من بني راسب بن مالك بن ميدعان بن مالك بن نصر بن األزد، ذكره بعض العلماء في 
ذكـر الزركلـي فيمـا  ،)2(، وقال عنه الـذهبي: "زائـغ مبتـدع، وال أعلـم لـه روايـة")1(كتب الضعفاء

  .)3(اضيةأنه من أئمة اإلب

  .)5(، لكثرة سجوده صار في يديه وركبتيه كثفنات البعير)4(ُلقِّب بذي الثفنات

به الخوارج إماماً  وقـال: "أمـا واهللا ال أْقَبلهـا رغبـة فـي الـدنيا، وال  )6(لهم بالنهروان فَقِبَلها نصَّ
لـه البيعـة باإلمامـة، تمـت  الخـوارج مـن بويـع مـن أول والراسـبي هـو .)1(قًا من المـوت"أدعها فرَ 

                                                            
ار المعرفـة )، تحقيق: علـي محمـد البجـاوي، د2/420،524انظر: ميزان االعتدال في نقد الرجال، للذهبي، ( )1(

  ).5/78م). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (1963-هـ1382بيروت، ط: األولى(-للطباعة والنشر
  ).2/420،524ميزان االعتدال، للذهبي، ( )2(
  ).4/143األعالم، للزركلي، ( )3(
 الســندي . حاشــيةكــالركبتين" وغلــظ بركـت إذا أربــع ذات كــل مــن األرض ولـي مــا وهــي ثفتــة "جمـع (الثفنــات):) 4(

 – الجيـل دار ،)2/215( السـندي، الـدين نـور التتـوي، الهـادي عبـد بـن محمـد الحسن، ماجه، ألبي ابن سنن على
  بيروت.

  ).5/78انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )5(
). والملـــل 4/122). والِفَصـــل فـــي الملـــل واألهـــواء والنحـــل، البـــن حـــزم، (2/627انظـــر: الســـنة، للشـــيباني، ( )6(

). واإلصـابة فـي تمييـز الصـحابة، البـن 2/536). وسير أعالم النبالء، للـذهبي، (1/117والنحل، للشهرستاني، (
  ).2/420). وميزان االعتدال، للذهبي، (5/78حجر، (
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 بـن ويزيـد جريـر، بـن وعـروة الكـواء، بـن اهللا عبـد بايعـه ،-حصـن-الحصـين بـن زيـد في منزل
 غيــره إلــى ويــومئ ويســتقبلهم جــًا،تحرُّ  علــيهم يمتنــع وكــان مــنهم، وجماعــة حــاربي،مال عاصــم
 هـو والنجدة ولهذا لم يقبلوا لهم أميـرًا إال بالرأي يوصف عندهم وكان به، إال يقنعوا فلم تحرزًا،

قال عنه ابن حزم: " أعرابي، بـوال علـى عقبيـه، ال ، ولكن العلماء قالوا فيه كالمًا مغايرًا، ف)2(
  .)3(سابقة له وال صحبة وال فقه، وال شهد اهللا له بخير قط"

وا مــن فــرُّ  نهــو وقــادة جيشــه، ســوى قليــل مــن الجنــود الــذيفقــد ُقِتــل فــي النهــروان  كانــت نهايتــه
  .)5(وثالثين ثمان سنة صفر من خلون سبع يكان ذلك ف، )4(المعركة

 زيد بن حصن: .2

الطائي ثم السنبسي، ذكره الهيثم بن عـدي عـن يـونس بـي أبـي إسـحاق هو زيد بن حصن 
على حدود الكوفـة، وقـال ابـن  عن أبي السفر الهمداني أنه كان عامل عمر بن الخطاب 

  .)6( "مان إال الصحابةقدَّمت غير مرة أنهم كانوا ال يؤمِّرون في ذلك الز " حجر: 

، وهنا يجدر بالباحث اإلشارة إلى أنه لم يكن في الخوارج أحـد مـن صـحابة رسـول اهللا 
 ِمـنَ   النَِّبـيِّ  َصَحاَبةِ  ِعْندِ  ِمنْ  َأَتْيُتُكمْ للخوارج وقوله لهم:"  ودليل ذلك مناظرة ابن عباس 

 َأْعَلـمُ  َوُهـمْ  اْلقُـْرآُن، َنـَزلَ  َفَعَلـْيِهمْ  َيُقولُـونَ  ِبَمـا اْلُمْخَبُرونَ  وُلونَ َيقُ  َما ِألَُبلُِّغُكمْ  َواْألَْنَصاِر، اْلُمَهاِجِرينَ 

                                                                                                                                                                          
 )، المكتبـة1/191) موسوعة مواقـف السـلف فـي العقيـدة والمـنهج والتربيـة، لمحمـد بـن عبـد الـرحمن المغـراوي، (1(

  مصر، ط: األولى. –اإلسالمية للنشر والتوزيع 
  ).1/117( للشهرستاني، والنحل، انظر: الملل )2(
  ).4/122) الِفَصل في الملل واألهواء والنحل، البن حزم، (3(
ـــنَّة، للشـــيباني، ( )4( ). وميـــزان االعتـــدال، للـــذهبي، 1/117). والملـــل والنحـــل، للشهرســـتاني، (2/627انظـــر: السُّ
). 5/78).واإلصــــابة فــــي تمييــــز الصــــحابة، البــــن حجــــر، (2/536وســــير أعــــالم النــــبالء، للــــذهبي، (). 2/420(

 ).1/198). وموسوعة مواقف السلف، للمغراوي، (4/143واألعالم، للزركلي، (
 ).1/113( لألشعري، اإلسالميين، ) مقاالت5(
  ).2/498) اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (6(
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ــْيَس : ُأْنــِزلَ  َوِفــيِهمْ  ِمــْنُكْم، ِبــاْلَوْحيِ  ، فلــم يعتــرض عليــه أحــد مــن الخــوارج، )1("َأَحــدٌ  ِمــْنُهمْ  ِفــيُكمْ  َوَل
للـــرجلين مـــنهم وٕاقرارهمـــا  اْلَعِزيـــِز  َعْبـــدِ  ْبـــنِ  ُعَمـــرَ  ُمَنـــاَظَرةِ والروايـــة صـــحيحة وثابتـــة، وكـــذا 

  .)2(بصوابية كالمه

ُيَعدُّ زيد بن حصن من رؤوس الخوارج، انعقدت بيعـة الخـوارج البـن وهـب فـي منزلـه، وقـد 
أراد الخــوارج أن ينصــبوه إمامــًا فــرفض، وقــد أشــار علــيهم بــالخروج مــن الكوفــة وحْشــد أعــوانهم 

ق، وأن يخرجـوا منفـردين ال جماعـات حتـى ال في مكان قرب نهر جوخى من جميع مدن العرا
  .)3(ُيفَطن الجتماعهم ويمنعهم أحد، وقد فعلوا كما أشار عليهم

شـــارك فـــي معركـــة النهـــروان ، وكـــان علـــى رأس ميمنـــة جـــيش الخـــوارج يقـــوده، وُقِتـــل فـــي 
  .)4(المعركة

 حرقوص بن زهير: .3

ثالثــة نفــر وهــم : ذو ، وُأشــِكل علــى العلمــاء بــين وااضــطربو فــي ســيرته اختلــف المؤرخــون 
إلـى  "المخدج"، وحرقوص بن زهير الذي أرسله عمر بن الخطاب  الثَُّديَّةِ الخويصرة، وذو 
  .)5(األهواز لفتحها

"المخـدج" حـين قـال: "وقتـل رؤوسـهم، وسـجد شـكرًا هللا  الثَُّديَّـةِ فرَّق الـذهبي بـين حرقـوص وذي ف
التهم حرقـوص بـن زهيـر"تعالى لما ُأتَي بالمخدج إليه مقتوًال ... وكان ع  فـي حـين لـم )1(لى رجَّ

  .)2("الثَُّديَِّة  ِبِذي يلقب َوَكانَ  الَبجِليّ  ُزَهْير بن "حرقوص :يفرق األسفراييني بينهما في قوله
                                                            

، وقـال )2656:(ح اْلِجَهـاِد، آِخرُ  َوُهوَ  اْلَبْغيِ  َأْهلِ  ِقَتالِ  ِكَتاُب: الصحيحين، على المستدرك في الحاكم ) أخرجه1(
  مسلم. شرط ُيَخرَِّجاُه، وقال الذهبي في التلخيص على َوَلمْ  ُمْسِلٍم، َشْرطِ  َعَلى َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َهَذا الحاكم:

)، 675-2/672فــي العقيــدة، لحيــاة بــن محمــد بــن جبريــل، ( انظــر: اآلثــار الــواردة عــن عمــر بــن عبــد العزيــز )2(
 ). 1/227م). واالْعِتَصام، للشاطبي، (2002 –ه 1423عمادة البحث العلمي، ط: األولى (

). 193-1/191). وموســــوعة مواقــــف الســــلف، للمغــــراوي، (1/117انظــــر: الملــــل والنحــــل، للشهرســــتاني، ( )3(
 ).2/536وسير أعالم النبالء، للذهبي، (

 ).2/536). وسير أعالم النبالء، للذهبي، (198-1/197) انظر: موسوعة مواقف السلف، للمغراوي، (4(
). 4/122). والِفَصـــل فـــي الملـــل واألهـــواء والنحـــل، البـــن حـــزم، (627-2/626انظـــر: الســـنة، للشـــيباني، ( )5(

  ).2/173واألعالم، للزركلي، (
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وذهب ابن حجر في اإلصابة إلى ذكر القولين، فقال بنسـبة حرقـوص إلـى الصـحابة وأنـه 
عــراق، ثــم أورد القــول الثــاني الــذي نســبه البــن هــو نفســه ذو الخويصــرة، وأنــه ُذكــر فــي فتــوح ال

يقــول: "ال  عــدي بأنــه لــم يجــد أحــدًا يعــرف حرقوصــًا فــي الصــحابة، كمــا ذكــر حــديثًا للنبــي 
، ثـم قـال ابـن )4(ويقول فكان هو حرقوص بن زهيـر )3(يدخل النار أحد شهد الحديبية إال واحد"

  .)5(فة"حجر خاتمًا حديثه فيه: "وعندي في ذكره في الصحابة وق

َذَكــر صــاحب كتــاب األعــالم فــي ترجمتــه لــذي الخويصــرة قولــه: "حرقــوص بــن زهيــر بــن و   
  .)6(السعدي، الملقب بذي الخويصرة"

والــذي يــراه الباحــث أنــه يمكــن القــول بــأن حرقوصــًا هــو نفســه ذو الخويصــرة، وأنــه قــد رأى 
  ، لكنــــه مــــات علــــى شــــق عصــــا المســــلمين وتكفيــــر خيــــرة أصــــحاب رســــول اهللا النبــــي 

، وهـذه األمـور ُتخِرُجـه -كمـا حـدث مـع عبـد اهللا بـن خبـاب –ومماألته لقتلة المؤمنين اآلمنـين 
  ، واهللا أعلم.رسالتهمن تعريف الصحاِبّي الذي أثبته الباحث في بداية 

للمـــؤمنين  "المخـــدج" فهـــو شـــخص آخـــر كـــان عالمـــة ودلـــيًال مـــن النبـــي  الثَُّديَّـــةِ أمـــا ذو   
النفر وبشارة لهم، وقـد فـرح المسـلمون وكبَّـروا عنـدما وجـدوه بـين القتلـى،  الذين سيقاتلون هؤالء

، كما أن حرقوصًا كان معلومًا لـدى النـاس، ولـم يكـن هـو بـنفس  ليحققوا بذلك بشارة النبي 
فــي ذلــك الحــديث إذ لــو تطابقــت األوصــاف لَعِلــم الصــحابة  المواصــفات التــي ذكرهــا النبــي 

  .أنه المقصود وألخبروا بذلك

الـــة الخـــوارج فـــي    وقـــد عـــرض الخـــوارج علـــى حرقـــوص اإلمـــارة فـــأبى، وكـــان علـــى رأس رجَّ
  .)1(النهروان، وُقِتل في تلك المعركة

                                                                                                                                                                          
  ).2/536سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )1(
  ).46الدين، لألسفراييني، ص:( في التبصير) 2(
  لم يقف الباحث على تخريجه في كتب التخريج. )3(
  ).343، 2/44انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )4(
  ).2/343) المرجع السابق، (5(
 ).2/173) األعالم، للزركلي، (6(
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 شريح بن أوفى العبسي: .4

هـو شـريح بـن أوفـى بـن يزيـد بـن زاهـر بــن جـزء بـن شـيطان بـن حـذيم بـن رواحـة العبســي 
، وكـان ممـا قالـه: "قـد )3(فيهـا شـعراً ، شاعر من شعراء الخوارج، شهد النهـروان وقـال )2(الكوفي

  .)4(علمت جارية عبسية ** ناعمة في أهلها كفية ** إني سأحمي ثلمتي العشية"

عــرض عليــه الخــوارج اإلمــارة فرفضــها، ثــم شــارك فــي معركــة النهــروان وكــان علــى رأس 
  .)5(ميسرة جيش الخوارج، وُقِتل في النهروان مع بقية زعماء الخوارج

  

 

                                                                                                                                                                          
). 2/44فـــي تمييـــز الصـــحابة، البـــن حجـــر، ( ). واإلصـــابة2/536انظـــر: ســـير أعـــالم النـــبالء، للـــذهبي، ( )1(

  ).198-1/190وموسوعة مواقف السلف، للمغراوي، (
)، تحقيـــق: عمـــرو بـــن غرامـــة العمـــروي، دار الفكـــر للطباعـــة 23/3انظـــر: تـــاريخ دمشـــق، البـــن عســـاكر، ( )2(

كـــار )، تحقيـــق: ســـهيل ز 13/197م). وجمـــل مـــن أنســـاب األشـــراف، للـــَبالُذري، (1995-هــــ1415والنشـــر، ط: (
م). وجمهــــرة أنســـاب العــــرب، البــــن حــــزم، 1996-هـــــ1417بيـــروت، ط: األولــــى (-وريـــاض الزركلــــي، دار الفكــــر

  م).1983-هـ1403بيروت، ط: األولى (-)،  تحقيق: لجنة من العلماء، دار الكتب العلمية251ص:(
 ).1/1457معجم الشعراء العرب، الموسوعة الشعرية، ( )3(
  ).23/6( تاريخ دمشق، البن عساكر، )4(
ـــبالء، للـــذهبي، ( )5( )، وجمـــل مـــن 23/3،6). وتـــاريخ دمشـــق، البـــن عســـاكر، (2/536انظـــر: ســـير أعـــالم الن

). وموســـوعة مواقـــف 251)، وجمهـــرة أنســـاب العـــرب، البـــن حـــزم، ص:(13/197أنســـاب األشـــراف، للـــَبالُذري، (
  ).198-1/191السلف، للمغراوي، (
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  ثالثاملطلب ال

  أهم الفرق التي انبثقت عن اخلوارج 

بحكم طبيعة الخوارج الثورية والمتقلبة، تجد كثرة االنشقاقات والتفرق في صفوفها، فكلَّما ظهر 
زعــيم مــن زعمائهــا بــرأي لــم يتفــق فيــه مــع غيــره، جعــل لنفســه جماعــًة تنشــق عــن األصــل، تْحِمــل 

  وتختلف في التفاصيل األخرى.المبدأ الرئيس المتمثل بوجوب الخروج على الحكام، 

وبالبحــث والمتابعــة علــى أقــوال العلمــاء فــي أعــداد فــرق الخــوارج، لــم يســتطع الباحــث الوقــوف 
  على اتفاق بين علماء الفرق حول عدد فرقهم.

ــمها  ، فيمــا )1(إلــى أربــع فــرق، وهــي: األزارقــة، والنَّجــدات، والَعَجــاِردة، واإلباضــية األشــعريفقسَّ
سبع فرق، وهي: الُمَحكِّمة، واْلَبْيَهِسـيَُّة، واألزاِرقـة، والنَّْجِديَّـُة ، واْألَْصـَفِريَُّة  الحنبلي السفارينيعدَّها 

، األسـفرايينيبأنهـا عشـرون فرقـة، وتبعـه فـي ذلـك  الَبغـدادي، فيما ذكر )2(، واإلباضية، واْلَعَجاِرَدةُ 
فْ  رية، والَعَجاردة، واإلباضـية. وافترقـت الَعَجـاردة وهي: الُمَحكَّمة األولى، واألزاِرقة، والنَّجدات، والصُّ

ــــ ــــَعْيِبيَُّة، و فرًق ــــة، والشُّ ــــةُ ا، منهــــا: الخاِزمّي ــــيَُّة، والشــــبيبية،  اْلَمْعُلوِميَّ ــــْلتية، واْألَْخَنِس ــــُة، والصَّ واْلَمْجُهوِليَّ
ـــــْيَباِنيَُّة، و  َشـــــْيِديَّة، والُمْكَرِميَّـــــة، والَحمزِ اْلَمْعَبِديَّـــــةُ َوالشَّ ـــــمراخيَّة، واإلبراهيميَّـــــة، والواقفـــــة. ، والرُّ يَّـــــة، والشُّ

وافترقت اإلباضية إلى أربع فـرق، وهـي: الَحفصـيَّة، والحارثيَّـة، واليزيديَّـة، وأصـحاب طاعـة ال ُيـراد 
ـــغ عـــدُدها عنـــد "خطيـــب الـــرَّّي" )3(اهللا بهـــا ـــرازي ، وبَل ـــدين ال واحـــد وعشـــرون فرقـــة، وهـــي: فخـــر ال

ـْلتيَّة، و الُمَحكِّمة، واألزارقة، وال ، والَحمِزيَّـة، والخلفيـة، اْلَمْيُموِنيَّـةُ نَّجـدات، واْلَبْيَهِسـيَُّة، والَعَجـاِردة، والصَّ
ــــــَعْيِبيَُّة، والحاِزميَّــــــة، والثَّعَلبيَّــــــة، واْألَْخَنِســــــيَّةُ اْألَْطَراِفيَّــــــةُ و  ، والرشــــــيدية والُمْكَرِميَّــــــة، اْلَمْعَبِديَّــــــةُ و  ،، والشُّ
  .)4(ْلَمْجُهوِليَُّة، واإلباضية، واْألَْصَفِريَُّة، والحفصيَّةوا اْلَمْعُلوِميَّةُ و 

                                                            
 ).108-1/84(انظر: مقاالت اإلسالميين، لألشعري،  )1(
 بـن المرضـية، لمحمـد الفرقـة عقـد فـي المضية الدرة لشرح األثرية األسرار وسواطع انظر: لوامع األنوار البهية )2(

 هـ).1402( الثانية: دمشق، ط – ومكتبتها الخافقين )، مؤسسة89-1/86الحنبلي، ( السفاريني أحمد
  ).45الدين، لألسفراييني، ص:( في تبصير). وال78) انظر: الَفْرق بين الِفَرق، للبغدادي، ص:(3(
  ).51-46والمشركين، للرازي، ص:( المسلمين فرق انظر: اعتقادات )4(
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العـدد  وبعد مقارنة أسماء فرق الخوارج عند كتـاب الفـرق تبـين أن عـدد الفـرق أكثـر بكثيـر مـن
الرازي وغيره بسبب اختالف علماء المقاالت في تفاصـيل اخـتالف فـرق الخـوارج، وبعـد  الذي ذكره

  :)1(التاليباحث أنها تزيد على ثالثين فرقة وهي على النحو ن لليَّ النظر والمقارنة تب

  عبد اهللا بن إباض. وتنسب إلى: اإلباضية .1

  .ياألسلم يحيى َأبى بن إبراهيم وتنسب إلى :اإلبراهيميَّة .2

  قيس. بن أخنس وهم َأْصَحاب :اْألَْخَنِسيَّةُ  .3

  اْألَْزَرق. بن عَنافِ  َراشد َأُبو َلهُ  ُيَقال ِمْنُهم رجل َأتَباع وهم :األزارقة .4

ـــراد اهللا بهـــا .5 مؤســـس لهـــذه الفرقـــة، لكـــن علمـــاء الفـــرق : ولـــم يشـــتهر اســـم أصـــحاب طاعـــة ال ُي
 طاعــات ِبَجــَواز َيُقوُلــونَ  ينســبونها إلــى اإلباضــية ويــذكرون جملــة مــن أقوالهــا، ومنهــا: "َوَهــؤَُالء

  .)2(المعتزلي" اْلُهذْيل وَأبُ  َيُقوله َكانَ  َكَما ربه َطاَعة بَها يْقصد َال  الَعْبد من َكِثيَرة

  اْألَْصَفِر. ْبنِ  ِزَيادِ  َأْتَباعُ  َوُهمْ  :اْألَْصَفِريَّةُ  .6

  .غالب بن شاذك من سجستان وتنسب إلى :اْألَْطَراِفيَّةُ  .7

 .، وقيل هيصم بن جابربن َعامر َرْأسهمْ أبي بيهس هيصم بسموا : اْلَبْيَهِسيَّةُ  .8

  مر.َعا بن َثْعَلب وتنسب إلى :الثَّعَلبيَّة .9

  ، وهم طائفة من اإلباضية.األباضي مِزيد بن َحاِرث وهم أتباع :الحارثيَّة .10

                                                            
 ،التنبيـه والـرد. و )108-1/84( لألشـعري، اإلسـالميين، مقـاالت: ولمزيد من االطالع على هذه الفرق، انظـر )1(

لِفَصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل، البــن حــزم، . وا)78(ص: للبغــدادي، ). والَفــْرق بــين الِفــَرق،47للملطــي، ص:(
). 138-1/114. والملل والنحـل، للشهرسـتاني، ()45(ص: لألسفراييني، الدين، في ). والتبصير4/144-146(

 . وخبيئـة)89-1/86(األنـوار، للسـفاريني،  ولوامـع .)51-46(ص: للرازي، والمشركين، المسلمين فرق واعتقادات
 العلميـــة الكتـــب دار ،)36(ص: خـــان، صـــديق محمـــد للملـــك واألديـــان، المـــذاهب علـــى ماألمـــ افتـــراق فـــي األكـــوان
  م).1984-هـ1405ط: األولى( لبنان، -بيروت

  .)59(ص: لألسفراييني، الدين، في ) التبصير2(
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  .علي بن َعاِصٍم، وقيل حازم ْبنِ  َحاِزمِ  وتنسب إلى :الحاِزميَّة .11

  ، وهم طائفة من اإلباضية.اْلِمْقَدام أبي بن َحْفص بإمامة َقاُلوا َهؤَُالءِ  :الَحفصيَّة .12

  َأْدَرَك. نِ بْ  َحْمَزةَ  وتنسب إلى :الَحمِزيَّة .13

لــــم ُيــــذَكر مؤسســــها عنــــد علمــــاء الفــــرق، ولكــــنَّهم ذكــــروا جملــــة مــــن أقوالهــــا، فقــــال  :الخاِزمّيــــة .14
- هللا صــفتان والعــداوة الواليــة وبــأن باإلثبــات القــدر فــي قــالوا أنهــم بــه تفــردوا األشــعري: "والــذي

 أكثـــر يفـــ كـــانوا وٕان إليـــه صـــائرون هـــم مـــا علـــى العبـــاد يتـــولى اهللا وأن ذاتـــه فـــي -وجـــل عـــز
  .)1(مؤمنين" أحوالهم

  .أصحاب خلف الخارجيوهم  :الخلفية .15

  الطوسي. رشيد وتنسب إلى :الرشيدية .16

 اْلفْرَقـة َهـِذه تسمى َوقد الصحارى َأُبو كنيته َوَكانَ  الشَّْيَباِنيّ  يِزيد بن شبيب َأتَباع وهم :الشبيبية .17
  اْلَخاِرِجي. التَِّميِمي مسرح بن َصالح اْسمه رجل ِإَلى النتسابهم صالحية

  محمد. بن شعيب وتنسب إلى :الشَُّعْيِبيَّةُ  .18

  شمراخ. بن اهللا عبد وتنسب إلى :الشُّمراخيَّة .19

  الخارجى. َسلَمة بن َشيَبان اتَِّباع وهم :الشَّْيَباِنيَّةُ  .20

ْفرية .21   .اْألَْصَفر بن ِزَياد َأْصَحاب وهم :الصُّ

ــْلتية .22 ــْلت أو  أبــي بـــن ُعْثَمــان وتنســب إلــى :الصَّ  َأبـــى بــن صــلت َوقيــل ُعْثَمـــان بــن لتصــالصَّ
ْلت   .الصَّ

  ، وقيل عبد الرحمن.عجرد بن اْلَكِريم عبد هم َأتَباعو  :اْلَعَجاِرَدةُ  .23

                                                            
  .)1/91( ) مقاالت اإلسالميين،1(
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ــةُ  .24 ــاُلوا :اْلَمْجُهوِليَّ ــةُ  َتْكِفــي: " َق ــَبْعضِ  اللَّــهِ  َمْعِرَف ــَماِئِه، ِب ــدِ  َوِفْعــلُ  َأْس ــُه" اْلَعْب ، ولــم يــذكر علمــاء )1(َل
  .رقة أو َمن تُنَسب إليهالفرق اسم مؤسس هذه الف

 اهللا عبد تعددت رؤوس هذه الفرقة، حيث ذكر ُكتَّاب الفرق والمقاالت منهم: :الُمَحكَّمة األولى .25
 أبـي بـن ويزيـد جريـر، بـن وعـروة الراسـبي، وهـب بـن اهللا وعبـد األعور، بن وعتاب الكواء، بن

 علــي المــؤمنين يــرأم علــى خرجــوا الــذين هــمالبجلــي. و  زهيــر بــن وحرقــوص المحــاربي، عاصــم
 الكوفة. ناحية بحروراء من واجتمعوا المحكمين، أمر جرى حين  

  .الرحمن عبد بن معبد وتنسب إلى :اْلَمْعَبِديَّةُ  .26

 َفُهــوَ  َأْســَماِئهِ  ِبَســاِئر َتَعــاَلى اهللا يعــرف لــم مــن الخازميــة، وَيُقوُلــونَ  وهــي مــن جمَلــة  :اْلَمْعُلوِميَّــةُ  .27
  َكاِفر.

  العجلي، وقيل أبي مكرم. اهللا عبد بن مكرم نسب إلىوت :الُمْكَرِميَّة .28

  عمَران. بن خالد، وقيل َمْيُمون بن ميمون وتنسب إلى :اْلَمْيُموِنيَّةُ  .29

  ، وقيل النخعي.يالحنف َعامر بن وهم أصحاب نجدة :النَّجدات .30

رز عليــه، وبرئــت مــنهم الخــوارج، ولــم يبــ وثبتــوا الوقــف مــن يتوبــوا ولــم وقفــوا هــم الــذين :الواقفــة .31
  اسم لمؤسس هذه الطائفة من طوائف الخوارج.

  ويعتبرون من طوائف اإلباضية.، ةأنيس بن يِزيد وهم أتباع :اليزيديَّة .32

وقد أورد الدكتور غالـب عـواجي األسـباب التـي صـعََّبت علـى العلمـاء والبـاحثين والدارسـين أن 
  :)2(يحددوا أعداد فرق الخوارج، وهي

 أن الخوارج فرق حربية متقلبة. .1

 أن الخوارج كانوا يتفرقون باستمرار ألقل األسباب، كما أنهم يختلفون أيضًا ألقلها. .2
                                                            

  .)1/88( ) لوامع األنوار، للسفاريني،1(
  )، بتصرف.243-1/242فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )2(
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أن الخوارج أخفوا كتبهم إما خوفًا عليها من الناس أو ضّنًا بها عنهم، مما يجعل دراسـتهم مـن  .3
  خالل كتبهم في غاية الصعوبة، وُندَرة كتُِبهم في عصرنا الحاضر دليل على ذلك.

يمكن مالحظـة أن جميـع العلمـاء قـد اتفقـوا علـى عـدِّ اإلباضـية فرقـًة مـن  ومن خالل ما سبق،
ـــبهم  –فـــرق الخـــوارج، فيمـــا يـــذهب بعـــض علمـــاء اإلباضـــية المعاصـــرين  ـــد مـــن كت أن  –فيمـــا ُوِج

ه اإلباضية ليست من الخوارج، وفي تفصيل هذه المسألة يكون الحديث في المبحث الثاني من هـذ
  بإذن اهللا تعالى.الرسالة 
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   الثاني املبحث

  ذلك من وموقفهم اخلوارج إىل ونسبتهم اإلباضية

  

  وفيه مطلبان: 

  

اب الفرقاملطلب ا
َّ
ت
ُ
  ألول: موقف علماء وك

  

  

  

   

  : موقف علماء اإلباضية املعاصريناملطلب الثاني
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  املطلب األول

اب الفرق 
َّ
ت
ُ
  من نسبة اإلباضية إىل اخلوارجموقف علماء وك

علـى القـول بـأن اإلباضـية فرقـة مـن فـرق  القـدامى والمحـدثين ُكتَّاب الفرقاتفقت كلمة علماء و 
) 5(واألســـــفراييني)4(وابـــــن حـــــزم)3(البغـــــداديو )2(والملطـــــي)1(كاألشـــــعريالعلمـــــاء القـــــدامى، فالخـــــوارج، 

  فوا فرقة اإلباضية في كتبهم ضمن فرق الخوارج.جميعهم صنَّ  )8(والسفاريني)7(واإليجي)6(والرازي

    :باضية إلى الخوارجالصريحة في نسبة اإل لهموهذه بعض أقوا

  .)9(اإلباضية" الخوارج ومن قال األشعري: "

  .)10(قال أبو الُحسين الَمَلطي: "والفرقة الخامسة من الخوارج هم اإلباضية "

  .)11("باضية من اْلَخَواِرجَوَكاَنت اإلال البغدادي : "ق

  .)12( "األباضية من اْلَخَواِرج قال األسفراييني:"

وقــد عــدَّهم اإلمــام أبــو حنيفــة مــن فــرق الخــوارج الــذين جــادلهم بالحجــة واإلقنــاع، فقــال: "وكنــت قــد 
  .)1(نازعت طبقات الخوارج من اإلباضية والصفرية وغيرهم"

                                                            
  ).1/95( اإلسالميين، انظر: مقاالت )1(
  .)52(ص: والرد، انظر: التنبيه )2(
  .)18-17(ص: انظر: الَفْرق بين الِفَرق، )3(
  ).4/145والنحل، ( واألهواء الملل في انظر: الِفَصل )4(
  ).58ص:( الدين، في ) انظر: التبصير5(
  ).51ن، ص:(والمشركي المسلمين فرق انظر: اعتقادات )6(
  .)3/692( المواقف، انظر: كتاب )7(
  ).88-1/86األنوار، ( انظر: لوامع )8(
  ).1/95( اإلسالميين، ) مقاالت9(
  ).52التنبيه والرد، ص:( )10(
  ).97) الَفْرق بين الِفَرق، ص:(11(
  ).140ص:( الدين، في ) التبصير12(
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 ومحمــد)4(وابــن ســحمان)3(الملــك محمــد صــديق خــانو )2(كالشــوكاني ،وكــذلك العلمــاء المحــدثين
علــى  قــد أكــدوا جميعــاً ف )8(وحيــاة بــن محمــد بــن جبريــل)7(وعــواجي)6(والجهنــي)5(رعاشــو  بــن الطــاهر

  .  نسبة اإلباضية للخوارج

    باضية إلى الخوارج:بعض أقوالهم الصريحة في نسبة اإل وهذه

ثم مـا زالـت تخـرج  قال محمد بن علي الشوكاني: "وقد خرج بعد ذلك الخوارج في خالفة علي 
ة باقيـة إلـى اآلن يقـال لهـم اإلباضـية بـأطراف منهم على المسلمين طائفة بعد طائفة، ومـنهم شـرذم

   .)9(الهند"

نســــبة اإلباضــــية إلــــى الخــــوارج فقــــال: "ومــــنهم  )10(وذكــــر ســــليمان بــــن ســــحمان الخثعمــــي النجــــدي
  .)1(اإلباضية أصحاب عبد اهللا بن إباض كفَّروا عليًا وأكثر الصحابة وافترقوا سبع فرق"

                                                                                                                                                                          
المملكــــة العربيــــة  -)، دار الصــــميعي171أصــــول الــــدين عنــــد اإلمــــام أبــــي حنيفــــة، لمحمــــد الخمــــيس، ص:( )1(

  السعودية.
إرشـاد الثقـات إلـى اتفـاق الشـرائع علـى التوحيـد والمعـاد والنبـوات، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد الشـوكاني انظر:  )2(

  م).1984-ه1404لبنان، ط: األولى (-)، تحقيق: مجموعة من العلماء، دار الكتب العلمية55اليمني، ص:(
  ).40كوان ، لصديق خان، ص:(انظر: خبيئة األ )3(
)، تحقيـق: عبـد السـالم بـن بـرجس 103-101انظر: كشف الشبهتين، لسـليمان بـن سـحمان الخثعمـي، ص:( )4(
  ه).1408بن ناصر، دار العاصمة، ط: النشرة األولى (ا
ــ -)، الــدار التونســية للنشــر1/268انظــر: التحريــر والتنــوير، لمحمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي، ( )5( ونس، ت

  هـ).1984ط:(
  ).64-1/58مانع الجهني، () انظر: الموسوعة الميسرة، إشراف: 6(
  ).276-1/244انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )7(
  ).693-2/690انظر: اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، ( )8(
  ).55إرشاد الثقات، ص:( )9(
 فـي  ولـد. نجد علماء من .جودة فيه نظم له فقيه، كاتب: بالوالء وسريالدّ  ): الّنجدي،سليمان بن سحمان( )10(

ــَقا( قريــة  تركــي، بــن فيصــل أيــام الريــاض، إلــى أبيــه مــع وانتقــل ه)،1268عســير عــام:( فــي )القــاف بتخفيــف) (السَّ
. للعلـم تفـرغ ثـم الزمن، من برهة فيصل، بن اهللا عبد لإلمام الكتابة وتولى. واللغة والفقه التوحيد علمائها عن فتلقى

 المرسـلة، الشـيخين، والصـواعق المارق، وتبرئـة الماذق شبهات رد في الشارق منها: الضياء ورسائل، كتًبا وصنف
  ).3/126األعالم، للزركلي، ( ه).1349( سنة: الرياض في توفي حياته، آخر في بصره وكف. ذلك وغير
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ضـــحًا بعـــض آرائهـــم االعتقاديـــة:" وقالـــت وكـــذلك قـــال محمـــد الطـــاهر بـــن عاشـــور فـــي كتابـــه مو 
  .)2(اإلباضية من الخوارج إن تارك بعض الواجبات كافر لكن كفره كفر نعمة ال شرك"

وهــذا مــا أكــده كــذلك مــانع الجهنــي فــي موســوعة الفــرق، فقــال: "اإلباضــية إحــدى فــرق الخــوارج ... 
فقـــون مـــع الخـــوارج فـــي مســـائل والحقيقـــة أنهـــم ليســـوا مـــن غـــالة الخـــوارج كاألزارقـــة مـــثًال، لكـــنهم يت

  .)3(عديدة"

وقـــد بـــيَّن غالـــب عـــواجي القـــول فـــي هـــذه المســـألة فقـــال: "ال يخطـــئ مـــن أْلحـــق تســـمية اإلباضـــية 
، وتبعه في ذلـك علـي بـن أحمـد علـي السـالوس حيـث قـال: "الخـوارج ال يـزال لهـم بقيـة )4(بالخوارج"

ـــة مـــن اإلباضـــية، وهـــم أكثـــر الخـــوا ـــى يومنـــا هـــذا، هـــذه البقي ـــربهم إلـــى الجماعـــة إل رج اعتـــداًال وأق
  .)5(اإلسالمية تفكيرًا"

كما أشار الكاتب حياة بن محمد بن جبريل إلى ذلك بقوله: "ومـن فـرق الخـوارج فيمـا يـذكره علمـاء 
  .)6(الفرق، اإلباضية ولهم وجود وامتداد إلى اآلن في ُعمان وزنجبار وفي المغرب اإلسالمي"

ن يستنتج حقيقة هامة، وهي أن اإلباضية ترجع في أصـولها ومن هذه األقوال يمكن للباحث أ
بمزيد مـن  سيظهره الباحث، وهذا ما بعض المسائل واألحكامإلى الخوارج، لكنها تختلف معهم في 

  هذا الفصل.التفصيل في المبحث الثالث من 

وحتى تكتمل الصورة لدى الباحث، كـان البـد أن يأخـذ الموضـوع مـن جانبيـه فينظـر إلـى قـول 
ُكتَّــاب الفــرق مــن جميــع الطوائــف، لــذلك ســيكون الحــديث فــي المطلــب التــالي حــول أقــوال علمــاء 

إلـى أقـوال العلمـاء المؤسسـين  لخـوارج، مـع التعـريجإلـى انسـبة اإلباضـية  اإلباضية المعاصرين في

                                                                                                                                                                          
  ).102كشف الشبهتين، ص:( )1(
  ).1/268التحرير والتنوير، ( )2(
  )، بتصرف.1/58مانع الجهني، (الموسوعة الميسرة، إشراف:  )3(
  ).1/251فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )4(
 -الريـاض، ودار الثقافـة -)، دار الفضـيلة35مع اإلثنى عشرية فـي األصـول والفـروع، لعلـي السـالوس، ص:( )5(

    م).2003-هـ1424قطر، ط:السابعة (
  ).2/691بن عبد العزيز في العقيدة، لحياة جبريل، (اآلثار الواردة عن عمر  )6(
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للمذهب اإلباضي الذين عايشوا بدايات هذه الفرقة، فهم أقرب مـا يكـون لفهـم تفاصـيل الفرقـة ممـن 
  لحق بهم بعدها، مع بيان رأي الباحث في تلك األقوال.
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  املطلب الثاني

  من نسبة اإلباضية إىل اخلوارج موقف علماء اإلباضية املعاصرين

انقسم علماء اإلباضية في هذا الباب إلى قسمين: فقسم يعد اإلباضـية فرقـة مـن فـرق الخـوارج 
، وقســم آخــر اطفــيشلمــاء المتقــدمون كالســالمي و ، وهــم الع)1(ويعتبــر أنهــا امتــداد للمحكمــة األولــى

ذهبـــوا إلـــى القـــول بـــأن اإلباضـــية ليســـت مـــن الخـــوارج فـــي شـــيء، وجلهـــم مـــن علمـــاء اإلباضـــية 
  .وغيرهم )2(أحمد الخليليو  المعاصرين، كعلي يحيى معمر

رفضـوا التحكـيم وخرجـوا علـى  ناإلباضية امتـداد للخـوارج الـذي هم الذين اعتبروا :القسم األول
ــا ، ويعبِّــي بــن أبــي طالــب علــ ر عــنهم مــا ذهــب إليــه الســالمي إلــى مــدح الخــوارج حــين قــال: "لمَّ

كثر بذل نفوسهم في رضى ربهم وكانوا يخُرجـون للجهـاد طوائـف ُسـمُّوا خـوارج، وهـو جمـع خارجـة 
وهــي الطائفــة التــي تخــرج فــي ســبيل اهللا. وكــان اســم الخــوارج فــي الزمــان األول مــدحًا ألنــه جمــُع 

، ومعلوم أن السـالمي هـو مـن كبـار علمـاء )3(وهي الطائفة التي تخرج للغزو في سبيل اهللا" خارجة
  اإلباضية في عصره.

                                                            
 علــي إكفــار ديــنهم َوَكــانَ  بــالنهروان، وهــم مــن قــاتلهم علــي  أول فــرق الخــوارج ظهــوًرا،مــة األولــى): (المحكِّ  )1(

. ومعصـية َذْنـب ذي كـل وٕاكفـار بـالتحكيم، رضـي َومـن والحكمـين  وأصـحابه َوُمَعاِوَية اْلجمل َوَأْصَحاب َوُعْثَمان
  ).49-45). والتبصير في الدين، لألسفرائيني، ص:(64-54انظر: الفرق بين الفرق، للبغدادي، ص:(

الخليلـــي، إباضـــي معاصـــر، خروصـــي مـــن ُعمـــان، ولـــد  ســـليمان بـــن حمــــــد بـــن هـــو أحمـــــد(أحمـــد الخليلـــي):  )2(
ـــا ســـنة ( ـــد عـــدد 1942-ه1361بزنجبـــار شـــرق أفريقي ـــم علـــى ي مـــن كبـــار علمـــاء م)، حفـــظ القـــرآن صـــغيرًا، وتعل

اإلباضية كحمود بن سعيد الخروصي، وأبي إسحاق إبراهيم اطفيش، وتدرج في عمله من التدريس إلى القضاء ثـم 
م مفتيـًا عامـًا 1975مديرًا للشئون اإلسالمية بوزارة العدل واألوقاف والشئون الدينية في ُعمان، حتى عيِّن فـي عـام 

: الحـق الـدامغ، وشـرح غايـة المـراد، ع فيها عن اإلباضية ومذهبهم، ومنهاللسلطنة، وله عدد من المؤلفات التي داف
انظـــــر: موقـــــع االســـــتقامة ( أشـــــعة مـــــن الفكـــــر اإلباضـــــي:  وهـــــو مـــــا زال حيًّـــــا حتـــــى تـــــاريخ كتابـــــة هـــــذه الرســـــالة.

http://istiqama.net/olama/olama.htm (.  
  ).1/384( اإلسالمية، الفرق بين اإلباضية كتابه في معمر يحيى علي عنه هنقل )3(
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فـي نسـبة اإلباضـية إلـى الخـوارج، فقـال: "وكـان  السـالميإلى مـا ذهـب إليـه  اطفيشكما ذهب 
  .)1(ا في النهروان"مع أهل الحق منَّ  -إحدى فرق الخوارج -الصفرية

ون اإلباضـــية (أهـــل االســـتقامة) مـــن فـــرق َكـــاب األديـــان وهـــو إباضـــي بِ وصـــرَّح صـــاحب كتـــ
الخــوارج، حيــث قــال: "وتتابعــت الخــوارج وافترقــت إلــى ســتة عشــر فرقــة بفرقــة أهــل االســتقامة يعنــي 

  .)2(اإلباضية"

وبهــذه األقـــوال يتبـــين للباحـــث أن اعتبـــار اإلباضـــية فرقـــة مـــن فـــرق الخـــوارج لـــم يقتصـــر علـــى 
  دى ذلك إلى علماء اإلباضية األولين.مخالفيهم فقط بل تع

فهم الذين اعتبروا اإلباضية فرقة مستقلة، ولـيس لهـا أي امتـداد يعـود للخـوارج،  :القسم الثاني
التـــاريخ أن اإلباضـــية ليســـوا وعلـــى هـــذا قـــرر علـــي يحيـــى معمـــر فـــي كتابـــه اإلباضـــية فـــي موكـــب 

، أمــا الخــروج علــى ا مــن الــدينلــق إال علــى الــذين خرجــو ، وأن إطــالق لفــظ الخــوارج ال تطخــوارج
  .)3(اإلمام والثورة عليه فإنها ال تعتبر خروجًا على الدين ومرقًا من اإلسالم

ــر فــي عــدد مــن كتبــه حملــة شــعواء متفانيــًا فــي رد كــل قــول يجعــل اإلباضــية مــن  وخــاض معمَّ
دَّ اإلباضـية مـن الخوارج، بل ويهاجم فيها ُكتـَّاب الفـرق المتقـدمين مـنهم والمعاصـرين، معتبـرًا أن َعـ

فرق الخوارج ظلم وخطأ تاريخي كبير، وسمَّى ما قام به المحكِّمة األولى فتنًا داخلية، وينفي صـلة 
  .)4(الخوارج بقيادة نافع بن األزرق بالمحكِّمة األولى

ــر اإلباضــية أبــي إســحاق أطفــيش ل نســب معمــروقــد   علــى الخــوارج لفظــة إطــالق : "القــولمفسِّ
ــب عــن نشــأت التــي الفــاجرة الــدعايات مــن ــــ االســتقامة لأهــ ــــ اإلَباِضــيَّة  ثُــمَّ  أوَّالً  السياســي التعصُّ

                                                            
 ســـلطنة -والثقافـــة القـــومي التـــراث )، وزارة3/22اطفـــيش، ( يوســـف بـــن وفـــاء الضـــمانة بـــأداء األمانـــة، لمحمـــد )1(

  عمان.
هــول )، نقــًال عــن قطعــة مــن كتــاب فــي األديــان لمؤلــف إباضــي مج1/249فــرق معاصــرة، لغالــب عــواجي، ( )2(

 ).96االسم ص:(
  ).42-41انظر: اإلباضية في موكب التاريخ، لعلي يحيى معمر، ص:( )3(
). واإلباضــية فــي موكــب التــاريخ، 297-1/12انظــر: اإلباضــية بــين الفــرق اإلســالمية، لعلــي يحيــى معمــر، ( )4(

  ).30-14لعلي يحيى معمر، ص:(
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، وهــذا القــول الطفــيش يخــالف قولــه الــذي ســبق أن نقلــه الباحــث فــي قولــه بنســبة )1(ثانيــًا" المــذهبيِّ 
  اإلباضية إلى الخوارج.

للخــوارج إلــى مــن خــالل مــا ســبق مــن أقــوال يتبــين للباحــث أن اإلباضــية انقســمت فــي نســبتها 
قســمين، قســم أكــد هــذه النســبة وقســم نفاهــا، والــذي يميــل إليــه الباحــث أن اإلباضــية فرقــة مــن فــرق 
الخوارج، وٕان كان علماؤهم األولون يثبتون هذا القـول وهـم مـن عاصـر تلـك المرحلـة وعايشـها فهُـم 

الملك بن مـروان  فهذا إمامهم ومؤسسهم ابن إباض يذكر في رسالته لعبدأفهم وأدرك بذلك الواقع، 
فهـــذا خبـــر الخـــوارج نشـــهد اهللا مـــا يؤكـــد فيهـــا أنهـــم يتولـــون ســـلفهم مـــن أهـــل النهـــروان، فيقـــول: " 

والمالئكة أنا لمن عاداهم أعداء وأنا لمن واالهـم أوليـاء، بأيـدينا وألسـنتنا وقلوبنـا، علـى ذلـك نعـيش 

أســاس ظهــور الخـــوارج  ، ومعلـــوم أن أهــل النهــروان هـــم)2("مــا عشــنا، ونمــوت علـــى ذلــك إذا متنــا
قــول المتــأخرين بنفــي هــذه الصــلة محــل نظــر ألنــه إنمــا ينطلــق مــن  بالشــكل الفكــري المســتقل، وأمــا

بــاب الــدفاع والحميــة إلزالــة الشــبهات التــي تثــار علــى فرقــة اإلباضــية منــذ الِقــَدم، واهللا أعلــم وهــو 
  الموفق والمستعان.

 

                                                            
  ).1/7اإلباضية بين الفرق اإلسالمية، لعلي يحيى معمر، ( )1(
  ).5/354) بحوث في الملل والنحل، لجعفر السبحاني، (2(
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  املبحث الثالث

  اإلباضية ألصول اخلوارج بيان مواضع موافقة وخمالفة 

  

  وفيه مطلبان: 

  

  املطلب األول: مواضع موافقة اإلباضية ألصول اخلوارج

  

  

  

  

  

  املطلب الثاني: مواضع خمالفة اإلباضية ألصول اخلوارج
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  املطلب األول

  مواضع موافقة اإلباضية ألصول اخلوارج

وٕانمـا هـي نتـاج تراكمـات الخوارج فرق حربية متقلبة، ليس لها أصول ثابتة وواضحة تجمعهـا، 
متعــددة علــى مــدار الســنوات المتالحقــة، ونظــرًا لقلــة كتــب الخــوارج ونــدرتها فقــد اختفــت كثيــر مــن 

، وبعــض مراجــع -وهــي موثوقــة  –أصــولهم، ولــم يبــق بــين يــدي الباحــث ســوى مراجــع أهــل الســنة 
ة فـي العقائـد، فنفـوا ويمكن القول بـأن الخـوارج قـد سـلكوا مسـلك المعتزلـفرقة اإلباضية رغم ندرتها، 

والقول بإنكـار رؤيـة اهللا تعـالى فـي اآلخـرة،  ،وهذا دعاهم للقول بخلق القرآن ،صفات اهللا جل وعال
فقـــام الباحـــث باســـتخالص أهـــم المواضـــع التـــي تتفـــق أو تختلـــف فيهـــا فرقـــة اإلباضـــية مـــع أصـــول 

  الخوارج، وقد أفرد الباحث للمسائل الهامة عناوين واضحة تدل عليها.

  اتفقت اإلباضية مع أصول الخوارج في عدد من القضايا الكبيرة، وهي: فقد

 لتكفريهم  :أوالً 
ّ
  أكثر الصحابة:والرباءة من  علي

والقــول بتكفيــر عثمــان وعلــّي  ســلك اإلباضــية مســلك الخــوارج فــي الــتهجم علــى الصــحابة 
  .)1(ن وكل من رضي بالتحكيمميْ كَ وأصحاب الجمل والحَ 

 األزارقـة وبـدع ": فيقـول بتكفيـر علـيّ  األزارقة من الخـوارج ةعن بدعالشهرستاني ويتحدث 
َوِمَن النَّـاِس َمـْن ُيْعِجُبـَك َقْوُلـُه [: شـأنه في أنزل اهللا إن: وقال ، علياً  أكفر أنه :إحداها :ثمانية

ْنَيا َوُيْشـِهُد اهللاَ َعـَىل َمـا ِيف َقْلبِـِه َوُهـَو َأَلـدُّ   بـن الـرحمن عبـد بوصـوَّ  ,}204{البقـرة:] اِخلَصـامِ ِيف اَحلَياِة الدُّ

                                                            
). ولوامــــع 138-1/114). والملــــل والنحــــل، للشهرســــتاني، (55انظـــر: الَفــــْرق بــــين الِفــــَرق، للبغــــدادي، ص:( )1(

). وموســوعة مواقــف الســلف، 81). واإليمــان بـين الســلف والمتكلمــين، للغامـدي، ص:(1/88األنـوار، للســفاريني، (
ــــي الســــال10/527، (للمغــــراوي ). والموســــوعة 35وس، ص:()، ومــــع اإلثنــــى عشــــرية فــــي األصــــول والفــــروع، لعل

). واعتقــاد أئمــة الســلف أهــل الحــديث، لمحمــد بــن عبــد الــرحمن الخمــيس، 1/60مــانع الجهنــي، (الميســرة، إشــراف: 
  م).1999-هـ1420الكويت، ط: األولى (-)، دار إيالف الدولية202ص:(
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ي َنْفَسُه اْبتَِغـاَء َمْرَضـاِة [: شـأنه في أنزل تعالى اهللا إن: وقال ،-اهللا لعنه- ملجم َوِمَن النَّاِس َمْن َيْرشِ
  )1(".}207{البقرة:] اهللاِ

، إلـى حـد البـراءة مـنهم غـالوا بـل الصـحابة الكـرام الخوارج فـي تكفيـر  اإلباضيةوقد وافقت 
يقــول اطفـيش: "وأمـا علـي بــن أبـي طالـب فلقـد قتــل مـن المسـلمين كثيــًرا،  ، بتكفيـر علـيّ قـاموا ف

مــنهم حرقــوص وعمــار المشــهود لهمــا  وقتــل رجــاًال مشــهوًدا لهــم بالجنــة علــى لســان رســول اهللا 
ا بالنـار جـزاء مـ ، فقطع لعلي بن أبي طالـب )2("ما بالنار، وعلي أمر بقتل هؤالءبالجنة ولقاتله

  أمر بقتل حرقوص.

 وموقــــف اإلباضــــية هــــذا مخــــالف لموقــــف أهــــل الســــنة الــــذين يحبــــون صــــحابة رســــول اهللا 
رهم؟!! كيـــف بمـــن يكفِّـــفويـــوقرونهم ويترضـــون عـــنهم، ويلفظـــون ويعـــادون كـــل مـــن يســـيء إلـــيهم، 

   بإذن اهللا. الرسالةمن الصحابة بشكل أكبر خالل  وسيأتي تفصيل الحديث عن موقف الطائفتين

 : اً ثاني
َّ
ب د يف النارقوهلم بأن مرتكب الكبرية خمل

ُ
  :ما مل يت

كذلك اتفقت اإلباضية مع أصول الخوارج في مسألة تخليد مرتكب الكبيرة في النار حال عـدم 
 ِبَتْكِفيـرِ  اْلَخـَواِرجُ  َفَقاَلتِ  ،  قال السفاريني: ")3(وقد اختلفوا في تسميته توبته من ذنبه قبل أن يموت،

  .)4(اْلَكِبيَرِة" ُمْرَتِكِبي

 – المؤّلــف رأي فيقــول محقــق كتــاب األصــول العشــرة: " ويــتلّخصاإلباضــية  وتــبعهم فــي ذلــك
ــه فــي اإلباضــّية، مــن وأصــحابه -)1(الشــيخ تبغــورين  المــوّفين للمــؤمنين وعــده منجــزوجــّل،  عــزّ  أّن

                                                            
  ).1/120لشهرستاني، (والنحل، ل ) الملل1(
 ســلطنة -والثقافــة القــومي التــراث )، وزارة9/270هميــان الــزاد إلــى دار المعــاد، لمحمــد بــن يوســف اطفــيش، ( )2(

  ).237عمان. والعرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:(
ة ). ومـــذكر 65). والتبصـــير فـــي الـــدين، لألســـفراييني، ص:(1/100انظـــر: مقـــاالت اإلســـالميين، لألشـــعري، ( )3(

). والموســوعة 81دي، ص:(). واإليمــان بــين الســلف والمتكلمــين، للغامــ125التوحيــد، لعبــد الــرزاق عفيفــي، ص:(
  ).170). وأصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة، لمحمد الخميس، ص:(1/60مانع الجهني، (الميسرة، إشراف: 

  ).1/12( األنوار، ) لوامع4(
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 فـي مخّلـد وأّنه باطلة، طاعته وبأنّ  بها، مأخوذٌ  مرتكبها وأنّ  الكبائر، أهل في وعيده وبإنفاذ بدينه،
  .  )2(الّنار"

صــاحب ويؤكــد مــا ذهبــت إليــه اإلباضــية فــي خلــود أصــحاب الكبــائر فــي النــار مــا ذهــب إليــه 
 الكبيــرة مرتكــب اإلباضــية ... خلــود معتقــدات ، حيــث قــال:" وأهــم"الشــيخ عمــروس ومنهجــه" كتــاب
  .)3(جهنم" نار في

 فــي لــدين الســالمي فــي كتابــه، فقــال: "وهــمره إمــام اإلباضــية نــور اوهــو نفســه األمــر الــذي قــرَّ 
 وأن القــرآن بخلــق والقــول اآلخــرة فــي اهللا رؤيــة إنكــار فــي اإلباضــية مــع يتفقــون -المعتزلــة– الجملــة
  .)4(يتب" لم إذا النار في مخلد الكبيرة مرتكب

الكبائر واإلصرار على الصغائر محبط لألعمـال، توجـب علـى فعل اإلباضية إلى أن  توذهب
 مـن والمسـيء:" )5(األزكـوي يقـول فقيـه اإلباضـية ابـن جعفـرف ما لم يتب، لخلود في النارصاحبها ا

                                                                                                                                                                          
عـالم مـن ملشـوطة بـأريغ، سـكن آجلـو، وأخـذ علمـه ، اود الملشـوطيتبغـورين بـن عيسـى بـن دهـو (تبغورين):  )1(

لــه غــار اتخــذه حلقــة للتعلــيم فــي ِتــيْن َيْســِلي، ، وغيــره ... ه)471عــن أبــي الربيــع ســليمان بــن يخلــف المزاتــي (ت:
ــن تخرَّجــت علــى يــده العالمــُة عائشــة بنــت معــاذ. وكــان كمــا قــال عنــه الشــمَّاخي:  هم أعظــم النــاس قــدًرا، وأشــدّ "وممَّ

ي أصــول فــ "األدلَّــة والبيــان"، وكتــاب "عقيــدة تبغــورين"كتــاب أصــول الــدين المشــهور بأبــرز مؤلفاتــه: مــن "، و عمــالً 
موقـع جمعيـة التـراث اإلباضـي و  ).1/162معجم أعالم اإلباضـية (قسـم المغـرب)، لجمعيـة التـراث، ( . انظر:الفقه

h p://www.tourath.org/ar/content/view/591/41.  
 عـامر، تـونس، ونـيس. د: الملشوِطي، تحقيق عيسى بن داوود بن ) أصول الدين أو األصول العشرة، لتبغورين2(

  م).2002األولى( ط:
 حمـد بـن راشد بن الصافية ، لمهنا الدينونة أصول كتاب خالل من والعقائدي الفقهي ومنهجه عمروس ) الشيخ3(

  اإلباضية. الشاملة )، المكتبة1/52( السعدي،
 بــن ســعيد بــن علــي: )، تحقيــق155الســالمي، ص:( حميــد بــن اهللا عبــد محمــد ) بهجــة األنــوار، لنــور الــدين أبــو4(

  ).م1998 - هـ1418: (ط اإلباضية، الشاملة المكتبة الغافري، مسعود
 فـي البـارزين وفقهائهـا ُعمـان علمـاء األزكـوي: إباضـي، مـن جـابر أبـي بـن هـو موسـى (ابن جعفر األزكـوي):) 5(

 المســلمين، عــاش حبيــب، لقــب بشــيخ بــن الربيــع اإلمــام عــن العلــم حملــوا خمســة أحــد وكــان الهجــري، الثــاني القــرن
ُعمــان، لمجموعــة مــن  وأئمــة لعلمــاء والجوابــات ه). انظــر: الســير181وأشــهرًا، وتــوفي ســنة ( ســنة وتســعين أربعــاً 

 )، مكتبــة1/117الســالمي، ( ســلوم بــن حميــد بــن ، لعبــد اهللا عمــان أهــل بســيرة األعيــان ). وتحفــة1/70العلمــاء، (
  م).1995(: مسقط، ط-السالمي الدين نور اإلمام
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 حسـنة منه اهللا يقبل ال القيامة يوم فالمسيء ذرة مثقال على ولو باإلصرار عمره ختم من اهللا عباد
  .)1("محبوطة رِّ صِ المُ  حسنات أن اهللا حكم في كان إذ القيامة، يوم عليها له ثواب وال

 واإلصـرار الكبـائر على المقام وٕان كافر، رّ صِ مُ  كل:" فيقول المسلك نفس )2(الشماخي ويسلك
   .)3("ويسخط أهلها على اهللا ويغضب ،طحبَ وتُ  هباءً  األعمال رصيِّ تُ  الصغائر على

 اهللا عصــى مــن كــل إنكمــا أورد الجعبيــري قــول خمــيس الرســتاقي فــي كتابــه "المــنهج" فقــال: "
 جهـنم نـار لـه وجبـت فقـد ظلم مما حبة ولو عليه وأصر به عالم وهو ركبي أو الذنوب من بصغير
 اهللا عبـــادة فـــي بدنـــه أذاب ولـــو إيمانـــه، بســـالف ينتفـــع ولـــم إحســـانه جميـــع عنـــه وبطـــل فيهـــا خالـــداً 
 الــذنوب تلــك عــن يقلــع حتــى عملــه مــن شــيء يقبــل لــم وأذهبــه، اهللا ســبيل فــي مالــه وأنفــق وأتبعــه،

 ســـالف عــن ويتجـــاوز ويشــكره حســـناته اهللا يقبــل التوبـــة عنــد ثـــم ،منهــا ويتـــوب الســالفة والمعاصــي
   .)4("المتقين من ويتقبل التوابين يحب اهللا ألن له، ويغفرها سيئاته

                                                            
 وزارة الفضـيالت، محمـود جبـر: )، تحقيـق1/86( األزكـوي، جعفـر بـن محمـد جابر الجامع البن جعفر، ألبي )1(

  .)م1995-ه1415: (ط والثقافة، القومي التراث
 فــي هــو بــدر الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن ســعيد الشــماخي، مــن علمــاء اإلباضــية، ولــد (أحمــد الشــماخي): )2(

 عــــام وتــــوفي المــــيالدي، عشــــر الخــــامس القــــرن مــــن الهجــــري أي فــــي الثالثينيــــات التاســــع القــــرن مــــن األربعينيــــات
اضــية مــن أمهــات كتــبهم، منهــا: مقدمــة فــي بجربــة، ولــه عــدد مــن المؤلفــات التــي يعتبرهــا اإلب ،)م1521-هـــ928(

موقــع جمعيــة التـــراث و ي موكــب التــاريخ، لعلــي يحيــى معمــر. اإلباضــية فــأصــول الفقــه، وســير المشــايخ. انظــر: 
  . http://www.tourath.org/arاإلباضي، 

 – غردايــة-التــراث )، جمعيــة1/493الجعبيــري، ( علــي نبــ اإلباضــية، لفرحــات عنــد للعقيــدة الحضــاري ) البعــد3(
 نقًال عن : شرح عقيدة التوحيد البن جميـع، ألحمـد بـن سـعيد م).1991غرداية، ( – العربية المطبعة: الجزائر، ط

  ).51الشماخي، ص:(
)، 211-2/210( الرستاقي، الشقصي مسعود بن علي بن سعيد بن لخميس الراغبين، وبالغ الطالبين ) منهج4(

-ه1413( الثانيـة: ط عمـان، سـلطنة -والثقافـة القـومي التـراث وزارة الحـارثي، سـليمان بـن حمـد بـن سالم: تحقيق
  ).2/4الحضاري، للجعبيري، ( . والبعد)م1993
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فيقـــول: "موقـــف  فـــي هـــذه المســـألة اإلباضـــية موقـــفثـــم يقـــرر الجعبيـــري فـــي نهايـــة المطـــاف 
 يطـالبون ال وهـم ،النـار فـي ديخلـ إصـراره على مات فمن ،ينصرِّ المُ  شأن في صلباً  جاءاإلباضية 

  .)1("عصيانه عند الواجبات من أتى ما بإعادة التائب

، حيـث قـالوا إن مرتكـب ا وسـًطاووقف أهل السنة والجماعـة بمـوقفهم مـن مرتكـب الكبيـرة موقًفـ
  .)2(الكبيرة حكمه إلى اهللا إن شاء عذبه وٕان شاء عفا عنه

  ينكرون الشفاعة لعصاة املوحدين: :ثالثاً 

 النَّـاس قال ابن حزم: "اْختلف في هذه المسألة، المعتزلةالخوارج و اإلباضية على منهج سارت 
ــَفاَعة ِفــي ــار مــن أحــد يخــرج َال  هَأنــب وقــالوا والخــوارج اْلُمْعَتزَلــة َوُهــم قــوم فأنكرهــا الشَّ  ُدُخولــه بعــد النَّ

 هـــي إنمـــا شـــفاعته أن افزعمـــو  والمعتزلـــة الخـــوارج مـــن الوعيديـــة وقـــال ابـــن تيميـــة: "وأمـــا ،)3(ِفيَهـــا"
ــَذا ويقــول : " ،)4(مطلقــًا" الشــفاعة أنكــر مــن ومــنهم الــدرجات، رفــع فــي خاصــة للمــؤمنين ُيَخــاِلُف َه

ــدٍ  ... َواِرِج َواْلُمْعَتِزَلــةِ اْلَوِعيِديَّــُة ِمــْن اْلَخــ ــاِئِر َقْبــَل الــدُُّخوِل َوَبْعــَدُه  َوُيْنِكــُروَن َشــَفاَعَة ُمَحمَّ ِفــي َأْهــِل اْلَكَب
ــارِ َويُ  ــةُ  ،)5("ْنِكــُروَن ُخــُروَج َأَحــٍد ِمــْن النَّ  َشــَفاَعةَ  َأْنَكــُروا َواْلَخــَواِرجُ  وقــال صــاحب الطحاويــة:" َواْلُمْعَتِزَل

  .)6(اْلَكَباِئِر" َأْهلِ  ِفي َوَغْيَرهُ   َنِبيَِّنا

ل فقـا باضـية،وتـبعهم بـذلك اإل فأثبتوا الشفاعة للمسلمين مستثنين منهم أهـل الكبـائر والعصـاة،
 مـــن غيـــرهم دون للمســـلمين ثابتـــة  الّنبـــيّ  شـــفاعة اإلباضـــي صـــاحب كتـــاب أصـــول الـــدين: "إنّ 

                                                            
  ).2/5الحضاري، للجعبيري، ( ) البعد1(
 بــن أحمــد بكــر ، ألبــي). واعتقــاد أئمــة الحــديث268) انظــر: العقيــدة الطحاويــة، البــن أبــي العــز الحنفــي، ص:(2(

)، تحقيق:محمــد بــن عبــد الــرحمن 64الجرجــاني، ص:( اإلســماعيلي مــرداس بــن العبــاس بــن إســماعيل بــن إبــراهيم
  ه).1412الرياض، ط: األولى ( –الخميس، دار العاصمة 

  ).4/53) الِفَصل في الملل واألهواء والنحل، (3(
 )، علـق1/11الحرانـي، ( تيميـة بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد العبـاس أبـو الدين لتقي والمسائل، الرسائل ) مجموعة4(

  العربي. التراث رضا، لجنة رشيد محمد السيد:  عليه
 بـن القاسـم أبـي بـن اهللا عبـد بـن السـالم عبـد بـن الحلـيم عبـد بـن أحمـد العبـاس أبو الدين لتقي الكبرى، ) الفتاوى5(

  م).1987 - هـ1408األولى (: العلمية، ط لكتبا ، دار)6/662( الدمشقي، الحنبلي الحراني تيمية ابن محمد
  ).175الطحاوية في العقيدة السلفية، البن أبي العز الحنفي، ص:( ) شرح6(
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 أهـل شـفاعتي ينـال يقـول فيـه: "ال  بحـديث ينسـبه إلـى النبـي ، مسـتدالً )1(الكبـائر" أهـل الكـافرين
 التــي الــّنفس قاتــل وال خمــر، علــى مــدمن وال ســارق، وال زان شــفاعتي ينــال وال أمَّتــي، مــن الكبــائر
    .)2(بالحّق" إالّ  اهللا حّرم

ـة قيـام بعـد بها واإليمان حقُّ  كما ذهب السالمي إلى إقرار نفس المنهج بقوله: " الشفاعة  الُحجَّ
 َرُســول يأتيهــا َحتَّــى مخزونــة وهــي مســكنه، الفــريقين أحــد دخــول قبــل المحشــر فــي ووقوعهــا واجــب،

ــمَّ  لــه، تجعــل مــن َأوَّل فيكــون ، اهللاِ   اهللا وعــده الــذي المحمــود المقــام وهــي بعــده، مــن األنبيــاء ُث
  . )3(الكبائر" أهل من لغيره ال للمؤمن وثبوتها ورد، ما معنى َعَلى به َتَعالىَ 

وهــذا مــا ذهــب إليــه شــيوخ اإلباضــية المعاصــرين كــذلك، فقــد قــال مفتــي اإلباضــية الخليلــي فــي 
َوَال [... وتعـالى سـبحانه اهللا القـ كمـا للمتقين هي ماإن إنكار الشفاعة لعصاة الموحدين: "الشفاعة

 وتعـالى سـبحانه ويقول ،الفجرة ييرتض ال تعالى واهللا ,}28{األنبياء: ...]اآلية.َيْشَفُعوَن إِالَّ ملَِِن اْرَتَىض 

ُقوا َيْوًما َال َجتِْزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَال ُيْقَبُل ِمنَْها َشَفاَعٌة َوَال ُيْؤَخُذ ِمنَْها [ ـونَ َواتَّ  ]َعْدٌل َوَال ُهْم ُينَْرصُ
ا َرَزْقنَـاُكْم ِمـْن َقْبـِل َأْن َيـْأِيتَ َيـْوٌم َال َبْيـٌع فِيـِه َوَال [ سبحانه وقوله ,}48{البقرة: ـَّ َا الَِّذيَن َآَمنُوا َأْنِفُقوا ِمم َيا َأهيُّ

ٌة َوَال َشـَفاَعٌة َوالَكـافُِروَن ُهـُم الظَّـاملُِونَ   دلـيالً  بـذلك وكفـى للمـؤمنين هنـا ابفالخطـ, }254{البقـرة: ]ُخلَّ

 اهللا أوامــر فــي التقصــير مــن ونر يحــذ المــؤمنين نفــإ الكبــائر لمرتكــب تكــون ال الشــفاعة أن علــى
   .)4(باهللا" والعياذ الهالك لىإ بهم يؤدي بما اليوم ذلك في يصابوا أن خشية تعالى

                                                            
  ).1/159) أصول الدين، لتبغورين الملشوطي، (1(
 يـش،درو  محمـد بـن المراتب، لمحمد مختلفة أحاديث في المطالب أسنى .اْلُمْعَتزَلة" أكاذيب من َوُهوَ  َيصح ) "لم2(

بيـروت،  – العلميـة الكتـب عطـا، دار القـادر عبـد مصـطفى: ، تحقيق)1/166( الشافعي، الحوت الرحمن عبد أبو
  م).1997- هـ 1418األولى(: ط
  ).111(ص: للسالمي، األنوار، ) بهجة3(
  اإلباضية. الشاملة )، المكتبة17) شرح غاية المراد، ألحمد بن حمد الخليلي، ص:(4(
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 شـفاعة وال الطاعة، ألهل في كتابه الجامع: "والشفاعةبهذه العقيدة البسيوي جازمًا صرح كما 
  .)1(المعصية" ألهل

في أكثر من موضع موضحين العقيدة الصحيحة التي عليهـا وقد رد عليهم علماء أهل السنة 
ــْوعُ قــال فالســنة والجماعــة، أهــل  ــاِئرِ  َأْهــلِ  ِفــي َشــَفاَعُتهُ : الثَّــاِمنُ  الطحــاوي: "النَّ ــِه، ِمــنْ  اْلَكَب ِت ــنْ  ُأمَّ  ِممَّ
 اْلَخـَواِرجِ  َعَلـى َذِلـكَ  ِعْلـمُ  َخِفـيَ  َوَقـدْ . اْألََحاِديـثُ  النَّـْوعِ  ِبَهـَذا تَـَواَتَرتْ  َوَقـدْ  ِمْنَهـا، َيْخُرُجـونَ فَ  النَّاَر، َدَخلَ 

ةِ  ِمــْنُهمْ  َجْهــًال  َذِلــَك، ِفــي َفَخــاَلُفوا َواْلُمْعَتِزَلــِة، ــنْ  َوِعَنــاًدا اْألََحاِديــِث، ِبِصــحَّ ــ َواْســَتَمرَّ  َذِلــكَ  َعِلــمَ  ِممَّ  ىَعَل
رُ  الشَّـَفاَعةُ  َوَهـِذهِ . َأْيًضـا َواْلُمْؤِمُنـونَ  َوالنَِّبيُّـونَ  اْلَمَالِئَكـةُ  ِفيَهـا ُتَشـاِرُكهُ  الشََّفاَعةُ  َوَهِذهِ . ِبْدَعِتهِ   ِمْنـهُ  َتَتَكـرَّ
 َعْنـُه، اللَّـهُ  َرِضـيَ  َماِلكٍ  ْبنِ  َأَنسِ  َحِديثُ  النَّْوِع، َهَذا َأَحاِديثِ  َوِمنْ . َمرَّاتٍ  َأْرَبعَ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

َمـامُ  َرَواهُ . »ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَكَباِئرِ  ِألَْهلِ  َشَفاَعِتي: «َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ   َأْحَمـدُ  اإلِْ
 للشــفاعة المنكــر أن اهللا رحمكــم اعلمــوا: "قولــه اهللا رحمــه اآلجــري اإلمــام، ونقــل عــن )2( اللَّــُه" َرِحَمــهُ 
 ولـيس: "قـال أن إلـى" بهـا يكـذبون المعتزلـة مـذهب وهذا منها بخارج فليس النار دخل من أن يزعم
 ، و قـال"الشـيطان بـه لعـب وقـد الحـق طريـق عـن زاغ قـد مـن طريق هذا إنما المسلمين طريق هذا
  .)3("نصيب فيها له فليس بالشفاعة كذب من: " مالك بن أنس

  هم لرؤية اهللا تعاىل يوم القيامة: إنكار :رابعاً 

الــذين مــالوا إلــى قــول المعتزلــة  َخــَواِرجالْ وفــي هــذه المســألة كــذلك ســار اإلباضــية علــى أصــول 
ــالَ  َبطَّــالٍ  ابــن كمــا نقــل عــنهم فــي نفــي رؤيــة المــؤمنين لــربهم جــل وعــال يــوم القيامــة،وغيــرهم   :فَق

 َوَبْعـُض  َواْلُمْعَتِزَلـةُ  اْلَخـَواِرجُ  َوَمَنـعَ  اْآلِخـَرةِ  ِفـي اللَّـهِ  ُرْؤَيـةِ  َجـَوازِ  ِإَلـى اْألُمَّةِ  َوُجْمُهورُ  السُّنَّةِ  َأْهلُ  "َذَهبَ 
ْؤَيةَ  ِبَأنَّ  َوَتَمسَُّكوا اْلُمْرِجَئةِ   اْعَلـمْ  وقـال النـووي: " ،)4(َمَكـاٍن" ِفـي َوَحـاالًّ  ُمْحـَدثًا اْلَمْرِئـيِّ  َكْونَ  ُتوِجبُ  الرُّ

 َعَلى َأْيًضا َوَأْجَمُعوا َعْقًال  ُمْسَتِحيَلةٍ  َغْيرُ  ُمْمِكَنةٌ  َتَعاَلى اللَّهِ  ُرْؤَيةَ  َأنَّ  ِبَأْجَمِعِهمْ  نَّةِ السُّ  َأْهلِ  َمْذَهبَ  َأنَّ 
                                                            

 التـراث وزارة بـابزيز، سـليمان: )، تحقيـق1/72( البسـيوي، علـي بـن الحسـن ألبـي البسـيوي، نالحسـ أبي ) جامع1(
  عمان. سلطنة -والثقافة القومي

 ).173) شرح الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ص:(2(
 ).19السني، ص:( مسعود بن اهللا السنة، لعبد أهل ميزان في ) اإلباضية3(
 الـرحمن عبـد محمـد العـال ألبـي الترمـذي، جـامع بشـرح األحـوذي . تحفـة)13/426( حجـر، البن الباري، ) فتح4(
 .بيروت - العلمية الكتب ، دار)7/224( المباركفوري، الرحيم عبد بنا
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 عِ اْلِبــدَ  َأْهــلِ  ِمــنْ  َطاِئَفــةٌ  َوَزَعَمــتْ  اْلَكــاِفِرينَ  ُدونَ  َتَعــاَلى اللَّــهَ  َيــَرْونَ  اْلُمــْؤِمِنينَ  َوَأنَّ  اْآلِخــَرةِ  ِفــي ُوُقوِعَهــا
 َعْقـًال  ُمْسـَتِحيَلةٌ  ُرْؤَيتَـهُ  َوَأنَّ  َخْلِقـهِ  ِمـنْ  َأَحـدٌ  َيـَراهُ  َال  َتَعـاَلى اللَّـهَ  َأنَّ  اْلُمْرِجَئـةِ  َوَبْعُض  َواْلَخَواِرجُ  اْلُمْعَتِزَلةُ 

  .)1(َقِبيٌح" َوَجْهلٌ  َصِريحٌ  َخَطأٌ  َقاُلوهُ  الَِّذي َوَهَذا

 فقــال إمــام اإلباضــية نــور الــدين الســالمي: "وهــم، نكــارهم لرؤيــة اهللا وتــبعهم اإلباضــية فــي إ
وهــذا مــا أكــده ، )2(اآلخــرة" فــي اهللا رؤيــة إنكــار فــي اإلباضــية مــع يتفقــون -المعتزلــة– الجملــة فــي

 فيــــه يلتقــــي واألشــــاعرة" بقولــــه: "وممــــا المعتزلــــة ومــــذهبي اإلباضــــية بــــين صــــاحب كتــــاب "الصــــلة
أنهــا ثابتــة فــي مــن رغم علــى الــ، )3(اآلخــرة" فــي اهللا رؤيــة نفــي العقائــد مــن المعتزلــة مــع اإلباضــية

ا َناظَِرةٌ [ :الكتاب والسنة، قال تعالى َ ٌة إَِىل َرهبِّ   .)4(} 23−22{القيامة:] ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِرضَ

ِن َقاَل َربِّ َأِرِين َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِين َوَلكِ [ :استدل اإلباضية على نفي الرؤية بقوله تعالىو 
ُه لِْلَجَبِل َجَعَلُه َدكا َوَخ  ىلَّ َربُّ رَّ ُموَسى َصِعًقا َفَلامَّ َأَفاَق اْنُظْر إَِىل اَجلَبِل َفإِِن اْسَتَقرَّ َمَكاَنُه َفَسْوَف َتَراِين َفَلامَّ َجتَ

ُل اُملْؤِمنِنيَ  لك أن قوله تعالى لموسى ودليلهم في ذ }143{األعراف: ]َقاَل ُسْبَحاَنَك ُتْبُت إَِلْيَك َوَأَنا َأوَّ

 أي في الرؤية حصلت فلو مكان، وال بزمان مقيد غير مطلق أنه نفي ]َلْن َتَراِين [عليه السالم: 

  هو اللغة علماء عند" لن" النفي وحرف. الخبر لهذا منافًيا لكان واآلخرة، الدنيا أزمان من زمان
ة لُيقيم اهللا رؤية المالس عليه موسىنبي اهللا  طلبَ  َوٕانََّما. اإلياس حروف من  قومه على الحجَّ

                                                            
 ، دار)3/15( النــووي، شــرف بــن يحيــى الــدين محيــي زكريــا الحجــاج، ألبــي بــن مســلم صــحيح شــرح ) المنهــاج1(

 .ه)1392( نية،الثا: بيروت، ط – العربي التراث إحياء
  ).155) بهجة األنوار، للسالمي، ص:(2(
  اإلباضية. الشاملة )، المكتبة1/4تركي، ( الرحمن لعبد واألشاعرة، المعتزلة ومذهبي اإلباضية بين ) الصلة3(
)، 95-1/86الــذهبي ، ( َقاْيمــاز بــن عثمــان بــن أحمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو الــدين انظــر: العــرش، لشــمس )4(

المدينــــة المنــــورة، ط: الثانيــــة  -د بــــن خليفــــة التميمــــي، عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة اإلســــالميةتحقيــــق: محمــــ
). وفرق معاصـرة، لغالـب عـواجي، 59-1/58مانع الجهني، ( م). والموسوعة الميسرة، إشراف:2003-هـ1424(
ر الفجــــر )، دا1/551). وصــــفحات مشــــرقة مــــن التــــاريخ اإلســــالمي، لعلــــي محمــــد الصــــالبي، (1/269-270(

  م).2005-هـ1426مصر، ط: ( -للتراث
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 استدلوا بحديث عائشةكما  .)1(مستحيل ذلك أن فيعلم هو، َأمَّا جهرة اهللا يروا أن عليه ألحوا الذين
، واستدلوا بروايات )2(هل رأى ربه ليلة اإلسراء؟ فأجابت بالنفي حين ُسِئلت عن النبي  <

وهو عندهم بمنزلة البخاري ومسلم عند أهل السنة  الذي يعتبرونه أصح الكتب –من مسند الربيع 
  .)3(روايات ينسبها لبعض الصحابة تدل على إنكارهم رؤية اهللا تعالى بزعمهم –

د. غالب عواجي فقال: "الواقع أن استدالالتهم التي  منهم العلماء قديمًا وحديثًا، وقد رد عليهم
ثبوت، أو صحيحة ولكن أولوهـا علـى حسـب شابهوا فيها المعتزلة، إما استدالالت غير صحيحة ال

:" لـن ترانـي" أي فـي الـدنيا، وقـد عليـه السـالم  موسـىلنبيـه  هواهم في نفي الرؤية ... فقوله تعـالى
علــق اهللا إمكــان رؤيتــه تعــالى بممكــن، وهــو اســتقرار الجبــل. وحــديث عائشــة إنمــا أرادت نفــي أن 

صـود نفـي الرؤيـة مطلقـًا، فهـذا لـم تُـِرْده أم رأى ربـه فـي ليلـة اإلسـراء، ولـيس المق يكون الرسول 
  .)4(المؤمنين، ومن َفِهم النفي مطلقًا فهو سيء الفهم جاهل بالنصوص"

  قوهلم خبلق القرآن: :خامساً 

وكل الخـوارج يقولـون أجمع الخوارج على أن القرآن مخلوق كسائر المخلوقات قال األشعري: "
أجمعــــت كمــــا  ،)6(القــــرآن" بخلــــق يقولــــون جميعــــاً  " والخــــوارج :وفــــي قــــول آخــــر، )5("بخلــــق القــــرآن

                                                            
). والبعـد 45أصول الدين، لتبغورين الملشوطي، ص:(). و 78-77الدليل والبرهان، للوارجالني، ص:(انظر:  )1(

  ).328الحضاري للعقيدة عند اإلباضية، للجعبيري، ص:(
آمـين، فوافقـت  الئكـة فـي السـماءصحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: إذا قـال أحـدكم: آمـين والمانظر:  )2(

 اهللاُ  َقــْولِ  َمْعَنــى ). وصــحيح مســلم، كتــاب اإليمـان، بــاب:3234إحـداهما األخــرى، غفــر لـه مــا تقــدم مــن ذنبـه، ح:(
ْسَراِء، ح:( َلْيَلةَ  َربَّهُ   النَِّبيُّ  َرَأى َوَهلْ  ،]13: النجم} [ُأْخَرى َنْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ : {َوَجلَّ  َعزَّ    ).287اإلِْ

ـــِحيحُ  انظـــر: الَجـــاِمعُ  )3(  إبـــراهيم بـــن يوســـف يعقـــوب أبـــو: )، ترتيـــب3/35( حبيـــب، بـــن الربيـــع اإلمـــام مســـند الصَّ
 حميــد بــن اهللا عبــد: صــححه عمــان، ســلطنة – االســتقامة دار بيــروت، -والنشــر للطباعــة الفــتح دار الــوارجالني،

  السالمي.
  )، بتصرف.1/270فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )4(
  ).1/99اإلسالميين، ( مقاالت )5(
  ).1/108) المرجع السابق، (6(
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، بــل حكــم بعــض علمــائهم أن مــن لــم يقــل بمثــل قــولهم فلــيس )1(اإلباضــية علــى القــول بخلــق القــرآن
  .)2(مخلوق" غير القرآن إن قال من منا منهم، فقال ابن جميع اإلباضي:" وليس

قال الـوارجالني:" العقلي، فوحاول علماء اإلباضية إثبات قولهم بخلق القرآن بطرق االستدالل 
 باألدلـة علـى خلقـه اسـتداللهم وأعظمهـا كثيـرة، أدلة عليهم الحق ألهل أن القرآن خلق على والدليل
 فـي وجـل عـز اهللا وصـفه وقـد خلقهـم، مـن لهـم أبينـا القرآن خلق من أبوا فإن هم خلقهم على الدالة
مـا أكـده نـور الـدين السـالمي حـين قـال: "  هـووهـذا االعتقـاد . )3(" مجعـوالً  عربيـاً  قرآناً  وجعله كتابه
 بخلـق والقـول اآلخـرة فـي اهللا رؤيـة إنكـار فـي اإلباضـية مـع يتفقون -أي المعتزلة– الجملة في وهم

  .)4(يتب" لم إذا النار في دمخلَّ  الكبيرة مرتكب وأن القرآن

 اْلقُـْرآنَ  َوإِنَّ  "ومنهج أهل السنة واضـح فـي هـذه المسـألة، فقـد قـال اإلمـام الطحـاوي رحمـه اهللا :
 َحقًّــا، َذِلــكَ  َعَلــى اْلُمْؤِمُنــونَ  َوَصــدََّقهُ  َوْحًيــا، َرُســوِلهِ  َعَلــى َوَأْنَزَلــهُ  َقــْوًال، َكْيِفيَّــةٍ  ِبــَال  َبــَدا ِمْنــهُ  اللَّــِه، َكــَالمُ 
 اْلَبَشـرِ  َكـَالمُ  َأنَّـهُ  َفـَزَعمَ  َسِمَعهُ  َفَمنْ . ْلَبِريَّةِ ا َكَكَالمِ  ِبَمْخُلوقٍ  َلْيَس  ِباْلَحِقيَقِة، َتَعاَلى اللَّهِ  َكَالمُ  َأنَّهُ  َوَأْيَقُنوا

ـا -) 1} (َسـَقرَ  َسُأْصـِليهِ : {َتَعـاَلى َقـالَ  َحْيـثُ  ِبَســَقرَ  َوَأْوَعـَدهُ  َوَعاَبـهُ  اللَّـهُ  َوَقـْد َذمَّـهُ  َكَفـَر، َفَقـدْ   َأْوَعــدَ  َفَلمَّ
 َقْولَ  ُيْشِبهُ  َوَال  اْلَبَشِر، َخاِلقِ  َقْولُ  َأنَّهُ  َوَأْيَقنَّا َعِلْمَنا) 2} (اْلَبَشرِ  لُ َقوْ  ِإالَّ  َهَذا ِإنْ : {َقالَ  ِلَمنْ  ِبَسَقرَ  اللَّهُ 

  .)5(اْلَبَشِر" 

                                                            
). وحاشـية كتـاب 1/270). وفـرق معاصـرة، لغالـب عـواجي، (1/99) انظر: مقاالت اإلسالميين، لألشـعري، (1(

)، مكتبــة دار القلــم 297زيــادة اإليمــان ونقصــانه وحكــم االســتثناء فيــه، لعبــد الــرزاق بــن عبــد المحســن البــدر، ص:(
الـــدليل ). 59-1/58مـــانع الجهنـــي، (هــــ). والموســـوعة الميســـرة، إشـــراف: 1416ى (الريـــاض، ط: األولـــ-والكتـــاب

تحقيق: سالم بن حمد الحـارثي، وزارة التـراث  )،66-1/64( رجالني،اوالبرهان، ألبي يعقوب يوسف بن إبراهيم الو 
  ).155. وبهجة األنوار، للسالمي، ص:(سلطنة عمان -القومي والثقافة

  .المكتبة الشاملة اإلباضية )،19ص:( دة التوحيد، ألبي حفص عمرو بن جميع،عقي) 2(
  ).65الدليل والبرهان، للوارجالني، ص:( )3(
  ).155) بهجة األنوار، للسالمي، ص:(4(
  ).108) شرح الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ص:(5(
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هـــذه بعـــض األصـــول الهامـــة التـــي اســـتطاع الباحـــث أن يصـــل إليهـــا مـــن كتـــبهم رغـــم نـــدرتها 
ا العقائديـــة مـــن أصـــول وِقلَّتهـــا، وبهـــذا يتبـــين للباحـــث أن اإلباضـــية قـــد اســـتمدَّت كثيـــرًا مـــن أصـــوله

  القائلين بأن اإلباضية فرقة من فرق الخوارج. صحة رأي يرجحالخوارج والمعتزلة، وهذا 

وأمـــا مواضـــع اخـــتالف اإلباضـــية مـــع أصـــول الخـــوارج، فهـــذا مـــا ســـيتحدث عنـــه الباحـــث فـــي 
  المطلب الثاني من هذا المبحث تحت عنوان: مواضع مخالفة اإلباضية ألصول الخوارج.
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  طلب الثانيامل

  مواضع خمالفة اإلباضية ألصول اخلوارج

مخالفـــة بســـيطة، تجعلهـــا تكـــون أقـــرب فـــرق  همفـــي بعـــض أصـــولالخـــوارج خالفـــت اإلباضـــية 
الخوارج باللين والمسامحة التي تظهر فرق عن غيرها من به  تتميز  بماالخوارج من أهل السنة، و 

  من بعضهم تجاه مخالفيهم.

مسـائل هامـة،  اإلباضـية ألصـول الخـوارج فـي أربـع ع مخالفـةويمكن الحديث عن أبـرز مواضـ
وفــي كــل مســألة يــتم المقارنــة بــين قــول اإلباضــية وقــول الخــوارج ثــم أهــل الســنة فــي نفــس المســألة، 

  ليستبين للقارئ وجه الخالف الواقع فيها.

  :اإلميان ونقصانه زيادةيف للخوارج  اإلباضية خمالفة :املسألة األوىل

وهــل المســألة يقــود الباحــث إلــى مزيــد تفصــيل فــي مفهــوم اإليمــان وحقيقتــه، الحــديث فــي هــذه 
؟، وهذه المحاور هي التي دار الخالف عليها بين الفرق علـى النحـو اإليمان ثابت أم يزيد وينقص

  التالي:

  :حقيقة اإليمان  :أوالً 

فقالوا أن  ،)1(جميعها على مفهوم اإليمان وحقيقته اإلباضية مع الخوارج وأهل السنةاتفقت 
اإليمان هو قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل باألركان، فهم يعتبرون الطاعات بجميع أنواعها 

                                                            
: المرجئـة والكراميـة والجهميـة، أمـا قـول المرجئـة ومن الفرق التـي خالفـت مفهـوم اإليمـان عنـد أهـل السـنة:) 1(

 اهللا عنـد مـن جـاء مـا وبجميـع ورسـله بـاهللا المعرفـة أي -القلـب وتصـديق اللسـان قـول- فقـط ونطـق اعتقـاد "اإليمان
 المنـافقين ألن سـابقه، مـن بطالنـاً  أكثـر القـول وهـذا" فقـط باللسـان اإلقـرار هـو اإليمـان" :الكراميـة وأمـا قـول تعالى".
 :الجهميــة بــه. وأمــا قــول اهللا توعــدهم الــذي الوعيــد يســتحقون بــأنهم يقولــون ولكــنهم اإليمــان، كــاملو ونمؤمنــ عنــدهم

). 270-267شرح الطحاويـة فـي العقيـدة السـلفية، البـن أبـي العـز الحنفـي، (: . انظر"بالقلب المعرفة هو اإليمان"
 ابـن محمـد بـن القاسـم أبـي بـن اهللا عبـد بـن المالس عبد بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين والتسعينية، لتقي

)، مكتبـة المعـارف للنشـر 469-646الدمشقي ، تحقيق: محمد بن إبراهيم العجـالن، ص:( الحنبلي الحراني تيمية
  .م)1999-ه1420الرياض، ط: األولى (–
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 قوله أدلتهم ، فمن)1(إيمانًا، وقد استخدمت الفرق كلها األدلة الدالة على ذلك من القرآن والسنة
ُزْنَك الَِّذيَن ُيَساِرُعو :تعالى ُسوُل َال َحيْ َا الرَّ ْ ُتْؤِمْن [َيا َأهيُّ َن ِيف الُكْفِر ِمَن الَِّذيَن َقاُلوا َآَمنَّا بَِأْفَواِهِهْم َوَمل

ُفوَن الَكلِ  ُعوَن لَِقْوٍم َآَخِريَن َملْ َيْأُتوَك ُحيَرِّ ُعوَن لِْلَكِذِب َسامَّ ْم َوِمَن الَِّذيَن َهاُدوا َسامَّ َم ِمْن َبْعِد َمَواِضِعِه ُقُلوُهبُ
ْ ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا َوَمْن ُيِرِد اهللاُ فِْتنََتُه َفَلْن َمتْلَِك َلُه ِمَن اهللاِ َشْيًئا َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيتُ  ُأوَلئَِك ْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن َمل

ْم ِيف اآلَِخَرِة َعَذاٌب َعظِي ْنَيا ِخْزٌي َوَهلُ ْم ِيف الدُّ ْم َهلُ َر ُقُلوَهبُ ْ ُيِرِد اهللاُ َأْن ُيَطهِّ  ، وقال}41}املائدة: ٌم]الَِّذيَن َمل

َح بِا: سبحانه لُكْفِر َصْدًرا [َمْن َكَفَر بِاهللاِ ِمْن َبْعِد إِيَامنِِه إِالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئِنٌّ بِاِإليَامِن َوَلكِْن َمْن َرشَ
ْم َعَذاٌب َعظِيٌم]   تضيف التي آلياتا من ذلك ، وغير }106}النحل:َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اهللاِ َوَهلُ

 التصديق وهو اإليمان، فرض من القلب لزم ما على دالة اآليات وهذه: قالوا. القلب إلى اإليمان
  العمل. مع اللسان به ينطق بما مصدقاً  القلب يكن لم إذا به القول ينفع وال الجازم،

ا بِاهللاِ َوَما ُأْنِزَل ُقْل َآَمنَّ [ :عمران آل في سورة سبحانه قوله فدليله باللسان اإليمان فرض وأما
ى َوالنَّبِيُّوَن ِمْن َعَلْينَا َوَما ُأْنِزَل َعَىل إِْبَراِهيَم َوإِْسَامِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواألَْسَباِط َوَما ُأوِيتَ ُموَسى َوِعيَس 

ُق َبْنيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ  ِْم َال ُنَفرِّ  قالَ : قالَ  مالك بن أنس ، وعن }84ان:{آل عمر] َرهبِّ

 صالَتنا، وصلَّوا قالوها، فإذا اُهللا، إال إلهَ  ال: يقولوا حتى الناَس  ُأقاِتلَ  أنْ  ُأِمرتُ " :  اهللاِ  رسولُ 
 على وحساُبهم بحقِّها، إال وأمواُلهم، دماؤُهم علينا ُحرِّمت فقدْ  ذبيحتنا، وذَبحوا ِقبلَتنا، واستقبلوا

  . )2("اهللاِ 

 عز قوله في إيماناً  للصالة سبحانه تسميته: اإليمان من األعمال أن على األدلة أبرز منو 
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما [ :وجل ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

َّْن َينَْقلُِب َعَىل َعِقَبْيِه َوإِْن َكاَنْت َلَكبَِريًة إِالَّ َعَىل َجَعْلنَا الِقْبَلَة الَّتِي ُكنَْت َعَلْيهَ  ُسوَل ِمم ا إِالَّ لِنَْعَلَم َمْن َيتَّبُِع الرَّ
  . }143{البقرة:] الَِّذيَن َهَدى اهللاُ َوَما َكاَن اهللاُ لُِيِضيَع إِيَامَنُكْم إِنَّ اهللاَ بِالنَّاِس َلَرُءوٌف َرِحيمٌ 

                                                            
مـان بـين السـلف ). واإلي271-267انظر: شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، البن أبـي العـز الحنفـي، ص:( )1(

). والتـــاريخ اإلســـالمي، لعلـــي 1/237). وفـــرق معاصـــرة، لغالـــب عـــواجي، (19،80والمتكلمـــين، للغامـــدي، ص:(
  ).1/551الصالبي، (

  ).211الِقبلِة، ح:( استقبال ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصالة، باب: فضل2(
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  ان زيادته ونقصانه:اإليم: ثانياً 

  اختلفت الفرق في هذا المحور على أقوال:

كما قال السالمي: "اإليمـان بـالمعنى  ،)1(إلى القول أن اإليمان يزيد وال ينقص اإلباضيةذهبت 
يـر غإلى إيمـان كـل مـؤمن فإنـه فـي ذاتـه  ليس ينقص نظراً  الشرعي الذي هو أداء الواجبات مطلقاً 

اإلباضـــية: مفتـــي وهـــو الســـالمي كتـــاب ، وقـــال المعلـــق علـــى )2(يـــره"متفـــاوت بالنســـبة إلـــى إيمـــان غ
"ذهــب أصــحابنا رحمهــم اهللا إلــى أن اإليمــان يزيــد وال يــنقص ... وٕاذا اعتقــد مــا لزمــه اعتقــاده ولــم 
يحضــره فــرض قــولي أو عملــي كــان مؤمنــا كامــل اإليمــان، وٕاذا وجــب عليــه شــيء مــن األقــوال أو 

 .)3(إيمانه وٕاذا أخل بهذا الواجب انهدم إيمانه كله" األفعال وأداه كما وجب عليه ازداد

بـأن اإليمـان جملـة واحـدة ال يتـبعَّض، وأن العبـد  الخـوارجومذهب اإلباضية هذا مخالف لقـول 
 .)4(ذهب إيمانه بمجرد مواقعته للذنب ويسمونه كافرًا مخلدًا في النار في اآلخرة ييكفر و 

أن اإليمـان يزيـد جمعـوا علـى أ، الـذين والجماعةألهل السنة كما أن مذهب اإلباضية مخـالف 
وقد نقل اإلجماع اإلمام أبو الحسن األشـعري حـين  )5(وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي

  .)1(وينقص" يزيد اإليمان أن على السلف إجماع ذكر: والثالثون الخامس اإلجماع قال: "

                                                            
). والتـــاريخ 298-293عبـــد الـــرزاق البـــدر، ص:( د.انظـــر: زيـــادة اإليمـــان ونقصـــانه وحكـــم االســـتثناء فيـــه، لـــ )1(

  ).1/551اإلسالمي، لعلي الصالبي، (
 دار عميـرة، الـرحمن عبد: )، تحقيق191ص:( السالمي، حميد بن اهللا عبد محمد ألبي العقول، أنوار ) مشارق2(

  ).م1989-ه1409( األولى: ط بيروت، -الجيل
  ).196) المرجع السابق، ص:(3(
). 430-1/426). ولوامــــع األنــــوار، للســــفاريني، (119-1/114اإلســــالميين، لألشــــعري، (انظــــر: مقــــاالت  )4(

-هـــ1420(: )، ط1/66الخلــف، ( العزيــز عبــد بــن المبتدعــة، لســعود وعنــد الســلف عنــد العقيــدة مســائل وأصــول
). وفـرق 348هـ). وزيادة اإليمان ونقصانه وحكم االستثناء فيه، لعبد الرزاق بـن عبـد المحسـن البـدر، ص:(1421

  ).1/551). والتاريخ اإلسالمي، لعلي الصالبي، (1/273معاصرة، لغالب عواجي، (
 القبــول ). ومعــارج1/411). ولوامــع األنــوار، للســفاريني الحنبلــي، (155) انظــر: التنبيــه والــرد، للملطــي، ص:(5(

 ابـن حمـود، دارم بـن )، تحقيـق: عمـر1007-3/1004الحكمي، ( األصول، لحافظ علم إلى الوصول سلم بشرح
 بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو الــدين ، لتقــياإليمــانم). و 1990 - هـــ 1410( األولــى: الــدمام، ط – القــيم
 )، تحقيــق:177الدمشــقي ، ص:( الحنبلــي الحرانــي تيميــة ابــن محمــد بــن القاســم أبــي بــن اهللا عبــد بــن الســالم عبــد
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يَماِن َوُنْقصَ " َلِفيَّة َكِثيَرٌة ِجدًّا: ِمْنَها: َقْوُلُه َواْألَِدلَّة َعَلى ِزَياَدة اإلِْ اِنه ِمَن اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة َواْآلثَاِر السَّ
ْم إِيَامًنا... [َتَعاَلى:  َوَيِزيُد اهللاُ الَِّذيَن [ :وقوله تعالى ,}2{األنفال:] ...َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدْهتُ

ثر: ]...َوَيْزَداَد الَِّذيَن َآَمنُوا إِيَامًنا ... [ :وقوله تعالى ,}76:{مريم ]...اْهَتَدْوا ُهًدى  وقوله , }31{املدَّ

كِينََة ِيف ُقُلوِب اُملْؤِمنَِني لَِيْزَداُدوا إِيَام [:تعالى وقوله ، }4{الفتح: ]...ًنا َمَع إِيَامِهنِْم ُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَّ

ُم ال[ :تعالى نَّاُس إِنَّ النَّاَس َقْد َمجَُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَامًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللاُ َونِْعَم الَِّذيَن َقاَل َهلُ
 .)2("}173{آل عمران: ]الَوكِيُل 

  :تسمية وحكماً  الدنياب الكبائر مرتكبي يف للخوارج اإلباضية خمالفة: املسألة الثانية

ج فــي تســمية مرتكبــي الكبــائر والحكــم علــيهم فــي الــدنيا، مــع أصــول الخــوار  اإلباضــيةاختلفــت 
  .في اآلخرة لكنهم اتفقوا معهم في الحكم عليهم بالخلود في النار

اسـم كـافر، وحكمـوا بخروجـه صغيرًا كان أو كبيرًا، على كل من أذنب ذنبًا  الخوارجأطلق فقد 
م والمـال، وال يـرث وال يـورث، من اإليمان، وتجري عليه أحكام الكفار فـي الـدنيا، فيكـون حـالل الـد

وهـذا االعتقـاد ، )3(وال يدفن فـي مقـابر المسـلمين، وحكمـه فـي اآلخـرة خالـد فـي النـار ال يخـرج منهـا

                                                                                                                                                                          
). واالنتصــار فــي الــرد م1996هـــ/1416(ط: الخامســة، دناألر -اإلســالمي المكتــب، محمــد ناصــر الــدين األلبــاني

). واإليمــان بــين الســلف والمتكلمــين، للغامــدي، 3/773علــى المعتزلــة القدريــة األشــرار، ألبــي الحســين الشــافعي، (
 الـوطن )، مـدار73العثيمـين، ص:( محمـد بـن صـالح بـن الواسـطية، لمحمـد العقيـدة علـى ). ومذكرة51-41ص:(
  هـ). 1426(: الرياض، ط – للنشر

 بـن إسـماعيل بـن سـالم بـن إسـحاق بـن إسـماعيل بـن علـي الحسـن األبـواب، ألبـي ببـاب الثغـر أهـل إلى ) رسالة1(
الجنيــدي،  محمــد شــاكر اهللا عبــد )، تحقيـق:59األشــعري ، ص:( موســى أبــي بــن بـردة أبــي بــن موســى بــن اهللا عبـد

   هـ).1413(: ، طالمنورة المدينة اإلسالمية، بالجامعة العلمي البحث عمادة
  ).277) شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، البن أبي العز الحنفي، ص:(2(
). والتحريـــر 3/668انظـــر: االنتصـــار فـــي الـــرد علـــى المعتزلـــة القدريـــة األشـــرار، ألبـــي الحســـين الشـــافعي، ( )3(

-339باعبـد اهللا، ص:( ). ووسطية أهل السنة بـين الفـرق، لمحمـد بـاكريم محمـد1/268والتنوير، البن عاشور، (
م). وأصول الدين عند اإلمـام أبـي حنيفـة، لمحمـد 1994-هـ1415)، دار الراية للنشر والتوزيع، ط: األولى (341

). وفرق معاصرة، لغالب 82-81). واإليمان بين السلف والمتكلمين، للغامدي، ص:(171-169الخميس، ص:(
  ).41الصالبي، ص:( ). وفكر الخوارج والشيعة، لعلي281-1/280عواجي، (
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 إيمانـــه ذهــب فــإذا أذنــب العبــد يتــبعَّض وال يتجــزأ، ال يعتقــدون أن اإليمــان الخــوارج بنــاًء علــى أن
  .اآلخرة في النار في مخلداً  كافراً  ويسمونه للذنب مواقعته بمجرد

 النجـدات إال كفـر، كبيـرة كـل أن علـى "وأجمعـوا: معتقـدهم بيـان فـي األشـعري الحسـن أبـو قال
 النجـدات إال دائماً  عذاباً  الكبائر أصحاب يعذب سبحانه اهللا أن على وأجمعوا. بذلك تقول ال فإنها

  .)2(الكبائر" أصحاب "ويكفرون: الشهرستاني عنهم وقال ،)1( نجدة" أصحاب

فهــم وٕان اشــتركوا مــع الخــوارج فــي  ،فقــد أطلقــوا علــى مرتكــب الكبيــرة اســم كــافر اإلباضــيةأمــا 
يقصـدون بهـا كفـران نعمـة أو التسمية لكنهم اختلفوا في مفهوم الكفر المراد، فـالكفر عنـد اإلباضـية 

 كفر نفاق ال كفر شرك، فهو ليس مؤمنًا وال كافرًا على اإلطـالق، ال إلـى المشـركين فـي الحكـم وال
إلــى المــؤمنين فــي االســم والثــواب، وأجــازوا مناكحتــه وموارثتــه وأكــل ذبيحتــه، وحرمــوا دمــاءه غيلــة 

  .)3(واستحلوها بعد نصب القتال، أما في اآلخرة فاتفقوا مع الخوارج بأنه خالد في النار

إلى تسميته مؤمن فاسق ناقص اإليمان، وهم ال يزيلون صفة اإليمـان عـن  أهل السنةوذهب 
، يقــول اإلمــام أبــو حنيفــة: "وال نكفِّــر مســلمًا بــذنب مــن الــذنوب، وٕان كانــت كبيــرة )4(لــذنوبمرتكــب ا

                                                            
  ).1/84اإلسالميين، ( ) مقاالت1(
  ).1/115والنحل، ( ) الملل2(
). والِفَصــــل فــــي الملــــل واألهــــواء والنحــــل، البــــن حــــزم، 98-91انظــــر: الَفــــْرق بــــين الِفــــَرق، للبغــــدادي، ص:( )3(
). واالنتصــار 1/88). ولوامــع األنــوار، للســفاريني الحنبلــي، (135-1). والملــل والنحــل، للشهرســتاني، (3/128(

). والتحريــر والتنــوير، البــن عاشــور، 3/668فــي الــرد علــى المعتزلــة القدريــة األشــرار، ألبــي الحســين الشــافعي، (
). واإليمـان بـين السـلف والمتكلمـين، للغامـدي، 126-125). ومذكرة التوحيد، لعبد الرزاق عفيفـي، ص:(1/268(

)، دكتـــوراه بإشـــراف: محمـــد 210لســـفر الحـــوالي، ص:(). وظـــاهرة اإلرجـــاء فـــي الفكـــر اإلســـالمي، 83-82ص:(
). 60-1/59مـانع الجهنـي، (م). والموسـوعة الميسـرة، إشـراف: 1999-هــ1420قطب، دار الكلمة، ط: األولـى (

). والتـاريخ 1/281). وفرق معاصـرة، لغالـب عـواجي، (340ووسطية أهل السنة بين الفرق، لمحمد باكريم، ص:(
  ).1/551(اإلسالمي، لعلي الصالبي، 

). والِفَصــــل فــــي الملــــل واألهــــواء والنحــــل، البــــن حــــزم، 98-97انظــــر: الَفــــْرق بــــين الِفــــَرق، للبغــــدادي، ص:() 4(
-هــــ1419اإلمـــارات، ط: األولـــى (-)، مكتبـــة الفرقـــان43). والفقـــه األكبـــر، ألبـــي حنيفـــة النعمـــان، ص:(3/128(

). والتــاريخ اإلســالمي، لعلــي 252الحنفــي، ص:(م). وشــرح الطحاويــة فــي العقيــدة الســلفية، البــن أبــي العــز 1999
  ).1/552الصالبي، (
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ر هــذا القــول اإلمــام الطحــاوي فقــال: "ال نكفِّــر أحــدًا )1(إذا لــم يســتحلها وال ُنزيــل عنــه اإليمــان" ، وقــرَّ
  .)2(من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله"

ى إن شــاء عذبــه بعدلــه وٕان شــاء عفــا عنــه بكرمــه، وفــي الحكــم عليــه تركــوا أمــره إلــى اهللا تعــال
ويعذبــه اهللا علــى قــدر معصــيته، وال يخلــد فــي النــار مــن كــان فــي قلبــه مثقــال ذرة مــن إيمــان، يقــول 

وهـذا  ،)3(اإلمام أبو حنيفة: "وال نقول إنه يخلد فيها وٕان كان فاسقًا بعـد أن يخـرج مـن الـدنيا مؤمنـًا"
فــي النــار ال يخلــدون إذا مــاتوا وهــم  كبــائر مــن أمــة محمــد مــا يؤكــده الطحــاوي بقولــه: "أهــل ال

  .)4(موحدون"

  ويلخِّص صاحب كتاب معارج القبول رأي أهل السنة في األبيات التالية: 

يَمانِ  ُمْطَلقُ  َعْنهُ  ُيْنفَ  َلمْ   اْلِعْصَياِن ُذو اْلِملِّيُّ َواْلَفاِسقُ    اإلِْ

  اْنِتَقاصِ  ِفي َزالَ  َما يَماُنهُ إِ   َواْلَمَعاِصي اْلِفْسِق ِبَقْدرِ  َلِكنْ 

  للباري َأْمُرهُ  َبلْ  ُمَخلٌَّد،  النَّاِر ِفي ِإنَُّه َنُقولُ  َوَال 

َلِه مشيئة تحت   آَخَذهْ  َشا َوإِنْ  َعْنهُ  َعَفا َشا ِإنْ   النَّاِفَذْه اإلِْ

يَمانِ  َعَلى َماتَ  ِإنْ  ُيْخَرجُ   اْلِجَناِن َوإَِلى َذْنِبِه، ِبَقْدرِ    )5(اإلِْ
  

  يف حكم األطفال: للخوارج اإلباضية خمالفة :املسألة الثالثة

  هذه مسألة خالفية بين العلماء، ويمكن إجمال اآلراء التي قيلت في المسألة بالنقاط التالية: 

                                                            
  ).43الفقه األكبر، لإلمام أبي حنيفة، ص:() 1(
  .)252(ص: الحنفي، العز أبي البن شرح الطحاوية في العقيدة السلفية، )2(
  ).47-46حنيفة، ص:( أبي لإلمام األكبر، الفقه )3(
  .)303(ص: الحنفي، العز أبي بنال السلفية، العقيدة في الطحاوية شرح )4(
 ).1/41الحكمي، ( األصول، لحافظ علم إلى الوصول سلم بشرح القبول معارج) 5(
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لتعدد فرقهم وتقلبها، فلم يتفقوا على حكم  في هذه المسألة على عدة آراء نظراً  الخوارجاختلف 
ي الـــدنيا أو اآلخـــرة، فـــذهبت األزارقـــة والعجـــاردة والحمزيـــة والخلفيـــة إلـــى واحـــد، ســـواء كـــان ذلـــك فـــ

اعتبـــار األطفـــال فـــي حكـــم آبـــائهم المخـــالفين فاســـتباح قـــتلهم باعتبـــار أنهـــم مشـــركون ال عصـــمة 
لــدمائهم، وذهبــت الصــفرية والنجــدات والميمونيــة إلــى جعلهــم مــن أهــل الجنــة ولــم يجــوزوا قــتلهم، 

 .)1(ف في حكمهم حتى يبلغوا سن التكليف فيتبين حالهموذهب فريق ثالث إلى التوق

غالبية فرق الخوارج فيما ذهبت إليه ، فوقفـوا فـي أطفـال المشـركين علـى  اإلباضيةوقد خالفت 
  : )2(ثالثة أقوال، وهي

أنهم في الجنة؛ ألنهم ال ذنب لهم، وليسوا محاسبين بذنوب آبائهم، وقد ذكر هذا القول عدد  .1
ة، فقال شيخهم القنوبي:" هم في الجنة ألنهم ال ذنب لهم وليسوا محاسبين من علماء اإلباضي

، وهذا ما أكده مفسرهم )3(بذنوب آبائهم ( وال تزر وازرة وزر أخرى) وهو رأي أصحابنا"
، )4(اطفيش بقوله:" والذي أقول به أنهم في الجنة واهللا يمن بالرحمة وال يظلمهم بذنوب آبائهم"

 .)5(يقول أنهم في الجنة" وكذا قوله:" ومنا من
أنهــم خــدم ألهــل الجنــة، وهــذا مــا ذكــره اطفــيش فــي تفســيره بقولــه:" وأن أطفــال المشــركين خــدم  .2

، وتبعـه فـي ذلـك اإلباضـي المعاصـر علـي يحيـى معمـر بقولـه:" ورجـح الخلـف )6(ألهل الجنـة"

                                                            
  ).293-1/292انظر: فرق معاصرة، لغالب عواجي، ( )1(
، -دراســـة مقارنـــة فـــي عقيـــدة الجنـــاوني–). واإلقـــرار باإليمـــان 14انظـــر: شـــرح غايـــة المـــراد، للقنـــوبي، ص:( )2(

ـــــو رو  )، ترجمـــــة: لمـــــيس الشـــــجني. وجـــــواب الشـــــيخ اطفـــــيش ألهـــــل زوارة، الطفـــــيش، 68بيناتشـــــي، ص:(لروبيرت
)، تحقيـق: محمـد 97). وسمر أسرة مسلمة(العقيدة اإلسالمية بأسلوب ميسر)، لعلي يحيـى معمـر، ص:(16ص:(

لقـرارة، ا–بن موسى بابا عمي، مراجعة وتدقيق: مصطفى بن محمد شريفي، الناشر: أطلس للنشر وجمعيـة التـراث 
)، ترجمـــة: 408، 188م). ومـــدخل إلـــى دراســـة اإلباضـــية وعقيـــدتها، لبييـــر كـــوبرلي، ص:(1992-ه1413ط: (

)و 1/75). واإلباضــية بــين الفــرق، لعلــي يحيــى معمــر، (1/483عمــار الجالصــي. وتفســير اطفــيش، الطفــيش، (
  ). 20). واإلباضية في ميدان الحق، لناصر المسقري، ص:(2/8(
  ).14لمراد، للقنوبي، ص:() شرح غاية ا3(
  ).16) جواب الشيخ اطفيش ألهل زوارة، الطفيش، ص:(4(
  ).2/8اإلباضية بين الفرق، لعلي يحيى معمر، ( )5(
  ).1/483) تفسير اطفيش، الطفيش، (6(
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المســقري، ، وهــذا مــا ذهــب إليــه كــذلك كــاتبهم ناصــر )1(أنهــم مــن أهــل الجنــة خــدًما للمســلمين"
 .)2(حين قال:" اإلباضية يقولون بأن أطفال المشركين خدم ألهل الجنة"

وقفوا في الحكم عليهم حتـى يبلغـوا الحلـم، وممـن ذهـب إلـى هـذا القـول: الجيطـالي، حيـث نقـل  .3
، وهــذا مــا أكــده )3(عنــه القــول:" بواليــة أطفــال المســلمين والكــف عمــا ســواهم حتــى يبلــغ الحلــم"

، وكــذا تــبعهم علــي يحيــى معمــر )4(مــن توقــف فــي أطفــال المشــركين ..." اطفــيش بقولــه:" منــا 
، ونقله عـنهم روبيرتـو روبيناتشـي فـي )5(بقوله:" أما أطفال المشركين والمنافقين فالوقوف فيهم"

كتابه اإلقرار باإليمان، حيث قال:" وأما أطفال المشركين والمنـافقين فـالكف عـنهم حتـى يبلغـوا 
 .)6(الحلم"

ء أهــل الســنة عــنهم القــول بجــواز تعــذيب أطفــال المشــركين فــي اآلخــرة علــى ســبيل وذكــر علمــا
علــى قســمين فــي تعــذيب ، وقــد ذكــر األشــعري أنهــم )7( االنتقــام، وأجــازوا أن يــدخلوا الجنــة تفضــالً 

 االنتقـام طريـق غيـر علـى اآلخـرة فـي - سبحانه - اهللا يؤلمهم أن فجوزوا أطفال المشركين فقال: "
  .)8(التجويز" طريق على ال اإليجاب طريق على يؤلمهم - سبحانه - اهللا إن قال من ... ومنهم

اإلباضــي شــعري لهــم فــي أي مرجــع مــن مــراجعهم بــل ردوا عليــه، وقــال ولــم أجــد مــا نســبه األ
ناصـر المسـقري:" وأمـا القـول بـأن اهللا يـؤلم أطفــال المشـركين علـى طريـق اإليجـاب ال علـى طريــق 

                                                            
  ).1/75) اإلباضية بين الفرق، لعلي يحيى معمر، (1(
  ).20) اإلباضية في ميدان الحق، لناصر المسقري، ص:(2(
  ).188مدخل إلى دراسة اإلباضية وعقيدتها، لبيير كوبرلي، ص:( )3(
  ).2/8) اإلباضية بين الفرق، لعلي يحيى معمر، (4(
  )97) سمر أسرة مسلمة(العقيدة اإلسالمية بأسلوب ميسر)، لعلي يحيى معمر، ص:(5(
  ).68(، لروبيرتو روبيناتشي، ص:-دراسة مقارنة في عقيدة الجناوني–) اإلقرار باإليمان 6(
ــــل والنحــــل، للشهرســــتاني، ( )7( ــــي، (1/135انظــــر: المل ــــوار، للســــفاريني الحنبل ). وظــــاهرة 1/88). ولوامــــع األن

 الكــرام، الصــحابة فــي والجماعــة الســنة أهــل ). وعقيــدة210اإلرجــاء فــي الفكــر اإلســالمي، لســفر الحــوالي، ص:(
    ).م2000-هـ1421( الثالثة: ط الرياض،-الرشد مكتبة ،)3/1155( الشيخ، حسن لناصر

  ).1/100) مقاالت اإلسالميين، لألشعري، (8(
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قوله اإلباضـية، ألن اإلباضـية يقولـون بـأن أطفـال المشـركين خـدم ألهـل التجويز فهو مخالف لما ي
 .)1(الجنة"

لوا في  أهل السنةأما   :)2(إلى قسمينوقسموها  المسألة فقد فصَّ

  أوًال/ حكم أطفال المسلمين:

ذهـــب فريـــق مـــن أهـــل العلـــم إلـــى أن أطفـــال المـــؤمنين إذا مـــاتوا علـــى اإليمـــان فـــإن اهللا تعـــالى  .1
 ع آبائهم وٕان نقصت أعمالهم، تفضًال من اهللا.يدخلهم الجنة م

 ونقل ابن القيم عن اإلمام أحمد أنه قال بأنهم في الجنة دون خالف. .2

 ذهب بعضهم إلى أنهم تحت المشيئة. .3

   ثانيًا/ حكم أطفال المشركين:

  ويقتصر الباحث بإيراد ما اشتهر من األقوال في هذه المسألة، وهي على أربعة أحكام: 

 )4(والنـووي )3(كالبخـاري المحققـون :القول هذا إلى ذهب الجنة. وممن في لمشركينا أطفال إن .1
، وهـذا يتوافـق )7(العسـقالني حجـر ابـن ، وقالـه)6(المفسـرين مـن لطائفـة قـول وهـو ،)5(حـزم وابن

  .مع القول األول عند اإلباضية

                                                            
  ).20) اإلباضية في ميدان الحق، لناصر المسقري، ص:(1(
  ).294-1/293فرق معاصرة، لغالب عواجي، (انظر:  )2(
   ).3/246المشركين، ( أطفال في قيل ما باب: الجنائز، ) انظر: فتح الباري، البن حجر، كتاب:3(
 يواجــه اهللا رحمــه كــان. هـــ 631 ســنة ولــد الشــافعي، شــرف، بــن يحيــى زكريــا أبــو الــدين محيــي هــو (النــووي):) 4(

. هـــ 676 اهللا رحمــه تــوفي التصــانيف مــن العديــد لــه. بــاهللا ويخــوفهم لهــم ويكتــب علــيهم باإلنكــار الظلمــة الملــوك
 حكـم بـاب: كتـاب: القـدر،المنهاج شـرح صـحيح مسـلم، للنـووي، : انظر .)4/174الحفاظ، للذهبي، ( تذكرة انظر:
  ).16/208المشركين، ( موتى

  ).4/60والنحل، البن حزم، ( واألهواء الملل في ) انظر: الفصل5(
الثانيـة  مصـر، ط: -القـاهرة السـلفية، )، دار391ص:( القـيم، الهجرتين وباب السـعادتين، البـن ) انظر: طريق6(
  هـ).1394(
  ).3/246( المشركين، أطفال في قيل ما: باب جنائز،ال: كتاب حجر، البن الباري، فتح: ) انظر7(
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 اِإلمـام عـن منصـوص أنـه وذكـر )1(يعلـى أبـو القاضـي النـار، واختـاره في المشركين أطفال إن .2
  .)2(التفسير وأهل المتكلمين من لجماعة قول وهو عليه، غلط وهو أحمد

 تبلغـه لـم مـن كـل وٕالـى رسول إليهم القيامة وُيرَسل عرصات في يمتحنون المشركين أطفال إن .3
 القـــول بهـــذا قـــال ومّمـــن. النـــار دخـــل عصـــاه ومـــن الجنـــة دخـــل الرســـول أطـــاع فمـــن الـــدعوة؛
  .)4(القيم ابن العالمة وتلميذه )3(تيمية بناِإلسالم ا شيخ: واختاره

 "َأْوَالدُ : َقــالَ  النَِّبــيِّ  َعــنِ  ،ُجْنــُدبٍ  ْبــنِ  َســُمَرةَ  َعــنْ  واحتجــوا بحــديث ،)5(أنهــم خــدم ألهــل الجنــة .4
 .وهذا القول يوافق القول الثاني من أقوال اإلباضية )6(اْلَجنَِّة"  َأْهلِ  َخَدمُ  اْلُمْشِرِكينَ 

 وممــن بالنــار، أو بالجنــة أنهــم يحكــم ال أمــرهم، حيــث فــي التوقــف يجــب المشــركين أطفــال إن .5
) 8(المبـارك وابـن )7(سـلمة وحمـاد بـن روايـة فـي حنيفة وأحمـد أبو اِإلمام المذهب هذا إلى ذهب

 .وهذا القول يوافق القول الثالث من أقوال اإلباضية )1(بن راهويه وٕاسحاق

                                                            
 ولـم الحـديث يسـمع كـان هــ، 380 سـنة ولد يعلى، بأبي ويكنى محمَّد، بن الحسين بن محمَّد هو (أبو يعلى):) 1(

 مــن عــدد لــه والفقــه، الصــدق إمامــة جمــع محــدثًا أصــولًيا كــان العلــم، طلــب فــي صــرفه بــل وقتــه مــن شــيًئا يضــيع
، لعبد اهللا مصطفى المراغـي، األصوليين طبقات في المبين الفتح :انظر. هـ 458 سنة اهللا حمهر  توفي التصانيف

  م).1947-ه1366، مطبعة أنصار السنة المحمدية، ط: ()1/245-248(
  .)389ص:( القيِّم، البن الهجرتين، ) طريق2(
  ).4/246( تيمية، البن الفتاوى، مجموع: ) انظر3(
  ).396:(ص القيِّم، البن الهجرتين، ) طريق4(
 الحنبلي الحراني تيمية ابن بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقيل ،والنقل العقل تعارض ) انظر: درء5(

 المملكة-اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام سالم، جامعة رشاد محمد الدكتور: تحقيق ،)8/435( الدمشقي،
  .)م 1991 - هـ 1411(الثانية،: طالسعودية،  العربية

، محمد بن اهللا عوض بن طارق: تحقيق ،)2045(ح: ،)2/302( ،األوسط المعجم في خرجه الطبرانيأ) 6(
 الصغير الجامع في صحيح وصححه األلباني .القاهرة - الحرمين الحسيني، دار إبراهيم بن المحسن عبد

  .)2584(ح: )،1/505( ،وزياداته
 علــى المواظبــة علــى شــديًدا كــان العربيــة، فــي بارًعــا كــان دينــار، بــن ســلمة بــن حمــاد : هــو(حمــاد بــن ســلمة)) 7(

  ).1/151الحفاظ، للذهبي، ( تذكرة . انظر: هـ 267 سنة رحمه توفي به، والعمل القرآن قراءة
 مجاهـًدا حاًجـا كـان هــ، 118 سـنة ولـد األم، الخوارزميّ  األب التركي المبارك بن اهللا عبد هو (ابن المبارك):) 8(

  ).202، 1/201الحفاظ، للذهبي، ( تذكرة انظر:. ثقة وكان وتاجًرا،
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تـــدعمها، ويمكـــن االســـتزادة مـــن هـــذه األدلـــة وقـــد اســـتدل كـــل فريـــق مـــنهم بأدلـــة تقـــوي حجتـــه و 
، والــذي يــراه )2(وترجيحاتهــا بــالعودة لرســالة ماجســتير بعنــوان: "أهــل الفتــرة ومــن فــي حكمهــم"

الباحث أقرب إلى الصواب وفق ما تبين له من أدلة، أن القول األول هو األرجح لمـا فيـه مـن 
ال ينافيـه أصـحاب القـول الثالـث بـأنهم ، و كمال عدل اهللا تعالى؛ فإنه ال يظلـم النـاس مثقـال ذرة

 دلـت التـي النصـوص وبينتهـا خصصـتها مجملة، عامة باالمتحان القائلين يمتحنون، ألن أدلة
، وبذلك يتبين أن أقوال اإلباضية السـابقة لـم تخـرج عـن عقيـدة أهـل السـنة الجنة في أنهم على

  .والجماعة في هذه المسألة

  يف التعامل مع املخالفني: للخوارج اإلباضية خمالفة :املسألة الرابعة

اتســمت اإلباضــية بــاللين فــي تعاملهــا مــع المخــالفين بالمقارنــة بفــرق الخــوارج األخــرى، ويســرد 
  من النقاط التي تقارن بينهم وبين فرق الخوارج األخرى على النحو التالي: الباحث عدداً 

  مــان، وأنهــم ليســوا مــؤمنين وال مخالفيهــا مــن هــذه األمــة بــراء مــن الشــرك واإلي اإلباضــيةتعتِبــر
 .)3(مشركين ولكنهم كفَّار، ويقصدون بذلك كفر النعمة ال كفر الملة

  .)1(فإنهم ُيكفِّرون كل من لم ير رأيهم من المسلمين، ويرمونهم بالكفر أو النفاق الخوارجأما 

                                                                                                                                                                          
  .)35-8/33( لأللوسي، المعاني، ) انظر: روح1(
 اهللا عبـــد محمـــد - محجـــوب عبـــاس. د: لـــه ) انظـــر: أهـــل الفتـــرة ومـــن فـــي حكمهـــم، لموفـــق أحمـــد شـــكري، قـــدم2(

 بـن محمَّـد اِإلمـام جامعـة - الـدين أصـول كليـة ،)هــ1401 فـي نوقشـت( ماجسـتير رسـالة: الكتـاب الخطيب، أصل
 كثيــر، ابـن دار عجمــان، - القـرآن علــوم الراجحـي، مؤسسـة العزيــز عبـد/ د بإشــراف الريـاض فــي اِإلسـالمية سـعود
  .م)1988-هـ1409األولى(: بيروت، ط – دمشق

مقــاالت اإلســالميين، لألشــعري، ). و 411اإلباضــية بــين الفــرق اإلســالمية، لعلــي يحيــى معمــر، ص:() انظــر: 3(
). 3/128). والِفَصــل فــي الملــل واألهــواء والنحــل، البــن حــزم، (82). والَفــْرق بــين الِفــَرق، للبغــدادي، ص:(1/97(

). ولوامع األنوار، للسـفاريني 1/134). والملل والنحل، للشهرستاني، (58والتبصير في الدين، لألسفراييني، ص:(
). ومــع اإلثنــى عشــرية فــي 210ر الحــوالي، ص:(). وظــاهرة اإلرجــاء فــي الفكــر اإلســالمي، لســف1/88الحنبلــي، (

). 1/60مـــانع الجهنـــي، (). والموســـوعة الميســـرة، إشـــراف: 35امش ص:(األصـــول والفـــروع، لعلـــي الســـالوس، هـــ
  ).3/1155وعقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، لناصر حسن الشيخ، (
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  دمــــاء مخــــالفيهم غيلــــة، واســــتحلوها بعــــد نصــــب القتــــال، وأجــــازوا شــــهادتهم اإلباضــــيةحــــرَّم ،
 .)2(وصححوا مناكحتهم والتوارث معهم، وحرَّموا َسْبيهم أو غنيمتهم سوى من الخيل والسالح

فقد اسـتباحوا دمـاء مخـالفيهم وقتـل نسـائهم وأطفـالهم وغنيمـة أمـوالهم، وتركـوا أهـل  الخوارجأما 
  .)3(الذمة ومقاتلة المشركين

  4(فإنه دار بغيدور مخالفيهم دار توحيد إال معسكر السلطان  اإلباضيةاعتبر(. 

  .)5(أن دار اإلسالم هي دار حرب، ودارهم هي دار اإليمان الخوارجفي حين قال 

  الخروج على السلطان الجائر، جـوازًا يميـل إلـى الوجـوب حـال كانـت الظـروف  اإلباضيةتجوِّز
 .)1(مواتية

                                                                                                                                                                          
). وموســـوعة مواقـــف الســـلف، للمغـــراوي، 82-81انظـــر: اإليمـــان بـــين الســـلف والمتكلمـــين، للغامـــدي، ص:( )1(
). وفـرق معاصـرة، 170-169). وأصول الدين عنـد اإلمـام أبـي حنيفـة، لمحمـد الخمـيس، ص:(10/527-528(

  ).37). وفكر الخوارج والشيعة، لعلي الصالبي، ص:(291-1/290لغالب عواجي، (
). والِفَصـل فـي 83-82ِفـَرق، للبغـدادي، ص:(). والَفْرق بين ال1/97) انظر: مقاالت اإلسالميين، لألشعري، (2(

). والملـــل والنحـــل، 58). والتبصـــير فـــي الـــدين، لألســـفراييني، ص:(3/128الملـــل واألهـــواء والنحـــل، البـــن حـــزم، (
). وظــاهرة اإلرجـــاء فــي الفكـــر اإلســـالمي، 1/88). ولوامـــع األنــوار، للســـفاريني الحنبلـــي، (1/134للشهرســتاني، (

). وعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة 1/60مـانع الجهنـي، (. والموسـوعة الميسـرة، إشـراف: )210ي، ص:(لسفر الحـوال
). وتفســــير الماتريــــدي، لمحمــــد بــــن محمــــد الماتريــــدي، 3/1155فــــي الصــــحابة الكــــرام، لناصــــر حســــن الشــــيخ، (

  م).2005-هـ1426بيروت، ط: األولى (-)، تحقيق: مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية1/112(
). واإليمــان بــين الســلف والمتكلمــين، للغامــدي، 41-37ر الخــوارج والشــيعة، لعلــي الصــالبي، ص:(انظــر: فكــ )3(

). وأصــول الــدين عنــد اإلمــام أبــي حنيفــة، 339). ووســطية أهــل الســنة بــين الفــرق، لمحمــد بــاكريم، ص:(81ص:(
  ).291-1/290). وفرق معاصرة، لغالب عواجي، (170-169لمحمد الخميس، ص:(

مقــــاالت اإلســــالميين، لألشــــعري، ). و 312-309ة بــــين الفــــرق، لعلــــي يحيــــى معمــــر، ص:(باضــــياإلانظــــر:  )4(
). وظـاهرة اإلرجـاء فـي 1/134). والملل والنحل، للشهرستاني، (85). والَفْرق بين الِفَرق، للبغدادي، ص:(1/97(

). وعقيـدة أهـل 1/60مـانع الجهنـي، (). والموسوعة الميسرة، إشراف: 210ي، ص:(الفكر اإلسالمي، لسفر الحوال
  ). 3/1155السنة والجماعة في الصحابة الكرام، لناصر حسن الشيخ، (

  ).39انظر: فكر الخوارج والشيعة، لعلي الصالبي، ص:( )5(
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  .)2(فإنهم َيَرون بوجوب الخروج على أئمة الجور وكل من ارتكب كبيرة الخوارجأما 

 

  

                                                                                                                                                                          
مـــانع الموســـوعة الميســـرة، إشـــراف: ). 482-479اإلباضـــية بـــين الفـــرق، لعلـــي يحيـــى معمـــر، ص:(انظـــر:  )1(

). وفــرق معاصــرة، لغالــب عــواجي، 79ســلف والمتكلمــين، للغامــدي، ص:(). واإليمــان بــين ال1/58،60الجهنــي، (
)1/285-286  .( 
). ومــع 138-1/114). والملــل والنحــل، للشهرســتاني، (67-45انظــر: الَفــْرق بــين الِفــَرق، للبغــدادي، ص:( )2(

ابة ). وعقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي الصـــح35اإلثنـــى عشـــرية فـــي األصـــول والفـــروع، لعلـــي الســـالوس، ص:(
 ).3/1158الكرام، لناصر حسن الشيخ، (
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  الثاني  الفصل

  عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف اخللفاء الراشدين  

  
  وفيه ثالثة مباحث: 

  

  { املبحث األول / عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف أبي بكر وعمر

   

  

 املبحث الثاني / عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف عثمان بن عفان 

  

    

  لسنة يف علي بن أبي طالب املبحث الثالث / عقيدة اإلباضية وأهل ا
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  املبحث األول

  {  عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف أبي بكر وعمر 

  

  وفيه مطلبان: 

  

  

  {املطلب األول: عقيدة اإلباضية يف أبي بكر وعمر 

  

  

  

  {املطلب الثاني: عقيدة أهل السنة يف أبي بكر وعمر 
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  املطلب األول

  {بن اخلطاب ر وعمالصديق عقيدة اإلباضية يف أبي بكر 

اتّفقت اإلباضية مع سائر ِفَرق الخوارج على موقفهم من الخليفتين الراشَدْين أبو بكر الّصـديق 
، فأظهروا الترّضي التام والـوالء واالحتـرام لهمـا، وغـالوا فـي حبِّهمـا، فقـال {وعمر بن الخطاب 

فًا عن الخوارج: "هم الغالة في أجمعـين"  علـيهم اهللا . رضـوان.. وعمر بكر أبي ُحبّ  المقريزي ُمعرِّ
 التـام الترضـي الخـوارج سـائر عنـد عليهـا المتفـق األمـور ، وذكر عنهم د. غالـب عـواجي: " مـن)1(

  .)2(ذلك" عن منهم فرقة تخرج لم ،{ وعمر بكر أبي الراشدين للخليفتين واالحترام والوالء

 بأســرها والخــوارج ري: "ن، فقــال األشــعلــروافَض فــي إثبــاتهم إلمامــة الشــيخيوخــالف الخــوارُج ا
قولــه عــن اإلباضــية: "أجمعــوا فــي أمــر  )4(، وقــد أورد الكــدمي)3(..."وعمــر  بكــر أبــي إمامــة ُيْثِبتــون

  .)5(أبي بكر وعمر وخالفوا الروافض فيما ادعوا عليهم"

حتى لقُـوا رّبهـم طـائعين  كما شهدوا لهما بُحْسن السِّيرة وفضل العمل والصحبة لرسول اهللا 
حتــى َقَضــوا إلــى  مبيِّنــًا َســْير الخليفتــين وفــق مــنهج رســول اهللا  تبغــوريننبــيِّهم، فيقــول  علــى ديــن

 ذلــك مــن بــه اهللا أمــرهم بمــا { وعمــر بكــر أبــو بعــده، مــن والخليفتــان ، الّنبــيّ  وعمــلرّبهــم: "
 وقد نوا،استكا وما ضعفوا وما اهللا سبيل في أصابهم لما وهنوا فما باهللا، وألحقوا  اليقين أتاهم حّتى

                                                            
 ،)4/185( المقريـزي، الـدين تقـي القـادر، عبـد بـن علـي بـن ألحمـد واآلثـار، الخطـط بـذكر واالعتبار المواعظ )1(

  هـ)، بتصرف.1418األولى (: ط بيروت، العلمية، الكتب دار
 .)1/261( عواجي، لغالب معاصرة، فرق )2(
  .)1/109( عري،لألش اإلسالميين، مقاالت )3(
 نسـبة مسـكنًا؛ والكـدمي قبيلـة، الكـدمي: النـاعبي سـعيد بـن محمـد بن سعيد بن محمد أبو سعيد هو(الكدمي): ) 4(

 كـدم منطقـة مـن العـارض بقريـة ومـات وعـاش الرابع، وبداية الثالث القرن أواخر في ولد. بهال قرى إحدى كدم إلى
ولم يقف الباحـث عـن ترجمـة لهـذا الَعَلـم فـي كتـب  .عمان علماء من الخامسة الطبقة إلى وينتمي ،)حالياً  الحمراء(

  ./kawkab.com-http://library.alانظر: كوكب المعرفة:  اإلباضية، وٕانما في الموقع المشار إليه أدناه.
تحقيــق: محمــد أبــو الحســن، وزارة التــراث القــومي )، 1/60(االســتقامة، ألبــي ســعيد محمــد بــن ســعيد الكــدمي، ) 5(

 .م)1985-ه1405: (طسلطنة عمان،  –والثقافة 
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، ونقـل )")1 بـاهللا ألحقـوا حتّـى اهللا سـبيل فـي القتـال و الجهاد إالّ  فأبوا المداهنة و الموادعة ُسئلوا
قـًا عليـه: "فلـم يكـن مـن بعـده إال معلِّ  )2("اْقتَـُدوا ِبالَّـَذْيِن ِمـْن َبْعـِدي" : الوارجالني قـول رسـول اهللا 

  .)3(" {أبو بكر وعمر 

حـين قـال: "كـان رسـول  اإلباضـي لرسول اهللا ما ذكره مصـطفى شـريفيومما يبيِّن صدق صحبتهم 
يستشــير أصــحابه فــي بعــض أمــوره، فكــان أبــو بكــر وعمــر أفضــلهم عنــده رأيــًا، لِصــدِقِهما  اهللا 

فــي ســيذكرها الباحــث – ، ثــم ذكــر عـددًا مــن موافقــات القـرآن الكــريم لــرأي عمـر )4(وٕاخالِصـِهما"
  .-المطلب القادم بإذن اهللا

ــن أخــذوا عــنهم مــذهبهم، فقــال الكنــديوفــي  : )5(ســياق مــْدِح اإلباضــية للشــيخين، َعــدُّوهما ممَّ
"مـــنهم الســـابقون األولـــون مـــن المهـــاجرين واألنصـــار: أبـــو بكـــر وعمـــر ... فهـــؤالء أئمتنـــا ودعاتنـــا 

  .)6(واألمناء على ما حملوه أو حمل عنهم"

لهـو  { لصـديق وعمـر بـن الخطـابوهذا االعتقاد منهم تجاه الخليفتين الراشدين أبو بكـر ا
َحـــٌق ال ِمـــراء فيـــه وِصـــْدٌق ال غبـــار عليـــه، ولـــم يخـــالف هـــذا االعتقـــاَد إال الرافضـــة الـــذين أبغضـــوا 
ـــنهج مـــع كـــل  ـــت اإلباضـــيَة ســـارت علـــى هـــذا ال ـــالوا لُهمـــا االتهامـــات واألباطيـــل، ولْي الشـــيخين َوَك

  .  الصحابة الكرام 

 
                                                            

  ).1/160أصول الدين، لتبغورين الملشوطي، ( )1(
ــــدِّيقِ  َبْكــــرٍ  َأِبــــي أخرجــــه الترمــــذي فــــي ســــننه، بــــاب: َمَناِقــــِب  )2( َعْنــــُه، كتــــاب: أبــــواب المناقــــب،  اللَّــــهُ  َرِضــــيَ  الصِّ

  ديث حسن.)، وقال: ح3662ح:(
  ).1/36الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )3(
 ).49تاريخ التشريع اإلسالمي، لمصطفى شريفي، ص:( )4(
قــاض فقيــه ، ونــاظم إباضــي،  ،هــو أبــو عبــداهللا محمــد بــن إبــراهيم بــن ســليمان بــن محمــد الكنــدي (الكنــدي): )5(

مد مـــن أعمـــال نـــزوى. تـــوفي ســـنة: للشـــعر، عـــاش فـــي القـــرن الخـــامس وأول القـــرن الســـادس الهجـــري مـــن بلـــدة ســـ
 ولم يقف الباحث على ترجمة لهذا الَعَلم في كتب اإلباضية، سوى ما ورد في الموقع المشار إليه أدناه. ).هـ508(

  . /kawkab.com-http://library.alانظر: كوكب المعرفة: 
-1402سـلطنة ُعمـان، ط: (-)، وزارة التـراث القـومي والثقافـة1/64الكندي، ( براهيمإ بن بيان الشرع، لمحمد )6(

  هـ)، بتصرف.1405
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  املطلب الثاني

  {بن اخلطاب وعمر الصديق  أبي بكر عقيدة أهل السنة يف

ودورهم في حفظ الدين ونشر الدعوة، وممـا ال شـك  سبق أن بيَّن الباحث مكانة الصحابة 
فيــه بــين النــاس قاطبــًة أن أفضــل الصــحابة هــم أبــو بكــر الصــديق وعمــر بــن الخطــاب وعثمــان بــن 

علـى ذلـك سـيرتهم و ، وهذا لم يكـن وليـد لحظـة أو موقـف، بـل دل عفان وعلي بن أبي طالب 
  لهم في غير موضع، ومواقفهم التي سطرتها كتب السَِّير والتاريخ. تفضيل النبي 

يخصص الباحث حديثه في هذا المطلب عن الخليفتين الراشدين أبو بكر الصديق وعمـر بـن 
، مســتعينًا بــاهللا أوًال ثــم مســتِدًال بصــحيحي البخــاري ومســلم لمــا لهمــا مــن المكانــة  { الخطــاب

  مميزة لدى أهل السنة وغيرهم.ال

،  وقد بوَّب البخاري ومسلم في صحيحيهما كتابًا خاصًا أوردا فيه فضائل أصـحاب النبـي 
فقد ابتدأ اإلمام البخاري حديثـه بـذكر فضـائل الصـحابة عامـة ثـم المهـاجرين مـنهم ثـم خصَّـص أبـا 

وقـد سـار اإلمـام مسـلم  ،) )1وآخرين بعدهم من صحابة رسول اهللا  بكر فعمر فعثمان فعلي 
فاســـتهل حديثـــه بفضـــائل الخلفـــاء الراشـــدين  هـــج شـــيخه مـــع بعـــض التقـــديم والتـــأخير،علـــى نفـــس ن

  .)2(األربعة على الترتيب، مؤخرًا الحديث عن فضائل الصحابة عامة آلخر كتابه

ومكانتهمـــا مـــا جـــاء فـــي صـــحيح  {ومـــن األحاديـــث التـــي بيَّنـــت فضـــل أبـــي بكـــر وعمـــر 
 ثُـمَّ  َبْكـٍر، َأَبـا َفُنَخيِّـرُ   النَِّبـيِّ  َزَمـنِ  ِفـي النَّـاسِ  َبـْينَ  ُنَخيِّـرُ  قـال: "ُكنَّـا {عمر البخاري عن ابن 

  .)")3 َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  ثُمَّ  الَخطَّاِب، ْبنَ  ُعَمرَ 

                                                            
-)، المكتبـة العصـرية659-640(:انظر: صحيح البخاري، ألبي عبد اهللا محمد بـن إسـماعيل البخـاري، ص )1(

  م).2013-هـ1434بيروت، ط: (
-)، المكتبــة العصــرية961-906النيســابوري، ص:( انظــر: صــحيح مســلم، ألبــي الحســين مســلم بــن الحّجــاج )2(

 م).2012-هـ1433بيروت، ط: (
، ، بـــاب: فضـــل أبـــي بكـــر بعـــد النبـــي أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  )3(

  ).3655ح:(
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 ُموَســـى َأُبـــو بالجنـــة، ففـــي الحـــديث عـــن ســـعيد بـــن المســـيب قـــال: َأْخَبَرِنـــي وقـــد بشـــرهما النبـــي 
،اَألْشعَ  أَ  َأنَّهُ  ِريُّ  َهـَذا، َيـْوِمي َمَعـهُ  َوَألَُكـوَننَّ  ، اللَّـهِ  َرُسـولَ  َألَْلـَزَمنَّ : َفُقْلـتُ  َخـَرَج، ثُـمَّ  َبْيِتـِه، ِفي َتَوضَّ
ــهَ  َخــَرجَ : َفَقــاُلوا ،  النَِّبــيِّ  َعــنِ  َفَســَألَ  الَمْســِجدَ  َفَجــاءَ : َقــالَ   َألُ َأْســ ِإْثــِرهِ  َعَلــى َفَخَرْجــتُ  ُهَنــا، َهــا َوَوجَّ
  اللَّــهِ  َرُســولُ  َقَضــى َحتَّــى َجِريــدٍ  ِمــنْ  َوَباُبَهــا الَبــاِب، ِعْنــدَ  َفَجَلْســتُ  ،)1(َأِريــسٍ  ِبْئــرَ  َدَخــلَ  َحتَّــى َعْنــهُ 

ــَأ، َحاَجَتــهُ  ــِإَذا ِإَلْيــهِ  َفُقْمــتُ  َفَتَوضَّ ــطَ  َأِريــسٍ  ِبْئــرِ  َعَلــى َجــاِلٌس  ُهــوَ  َف  هِ َســاَقيْ  َعــنْ  َوَكَشــفَ  ،)2(ُقفََّهــا َوَتَوسَّ
ُهَما  اللَّـهِ  َرُسـولِ  َبـوَّابَ  َألَُكـوَننَّ  َفُقْلـتُ  الَبـاِب، ِعْنـدَ  َفَجَلْسـتُ  اْنَصـَرْفتُ  ثُمَّ  َعَلْيهِ  َفَسلَّْمتُ  الِبْئِر، ِفي َوَدالَّ
 ،ــْوَم ــَدَفعَ  َبْكــرٍ  َأُبــو َفَجــاءَ  الَي ــاَب، َف  ثُــمَّ  ِرْســِلكَ  َعَلــى: َفُقْلــتُ  َبْكــٍر، َأُبــو: َفَقــالَ  َهــَذا؟ َمــنْ : َفُقْلــتُ  الَب

 َحتـَّى َفَأْقَبْلـتُ . »ِباْلَجنَّـةِ  َوَبشِّـْرهُ  َلـهُ  اْئـَذنْ : «َفَقـالَ  َيْسَتْأِذُن؟ َبْكرٍ  َأُبو َهَذا اللَِّه، َرُسولَ  َيا: َفُقْلتُ  َذَهْبُت،
 َرُســولِ  َيِمــينِ  َعــنْ  َفَجَلــَس  رٍ َبْكـ َأُبــو َفــَدَخلَ  ِباْلَجنَّــِة، ُيَبشِّــُركَ   اللَّـهِ  َوَرُســولُ  اْدُخــْل،: َبْكــرٍ  ِألَِبــي ُقْلـتُ 
ــهُ   اللَّــهِ  ، ِفــي َمَع ــرِ  ِفــي ِرْجَلْيــهِ  َوَدلَّــى الُقــفِّ ــيُّ  َصــَنعَ  َكَمــا الِبْئ ــاَقْيِه، َعــنْ  َوَكَشــفَ  ،  النَِّب  ثُــمَّ  َس

ـأُ  َأِخي َتَرْكتُ  َوَقدْ  َفَجَلْسُت، َرَجْعتُ   - َأَخـاهُ  ُيِريـدُ  - َخْيـًرا ِبفُـَالنٍ  اللَّـهُ  ُيـِردِ  ِإنْ : َفُقْلـتُ  َوَيْلَحُقِنـي، َيَتَوضَّ
 ثُـمَّ  ِرْسِلَك، َعَلى َفُقْلتُ  الَخطَّاِب، ْبنُ  ُعَمرُ : َفَقالَ  َهَذا؟ َمنْ : َفُقْلتُ  الَباَب، ُيَحرِّكُ  ِإْنَسانٌ  َفِإَذا ِبِه، َيْأتِ 
 َلـهُ  اْئـَذنْ : «َفَقـالَ  َيْسـَتْأِذُن؟ لَخطَّـابِ ا ْبـنُ  ُعَمـرُ  َهـَذا: َفُقْلـتُ  َعَلْيـِه، َفَسـلَّْمتُ   اللَّـهِ  َرُسـولِ  ِإَلـى ِجْئتُ 
 اللَّـهِ  َرُسـولِ  َمـعَ  َفَجَلـَس  َفـَدَخلَ  ِباْلَجنَّـِة،  اللَّـهِ  َرُسولُ  َوَبشََّركَ  اْدُخْل،: َفُقْلتُ  َفِجْئتُ  ،»ِباْلَجنَّةِ  َوَبشِّْرهُ 
 ِبُفــَالنٍ  اللَّــهُ  ُيــِردِ  ِإنْ : َفُقْلــتُ  َفَجَلْســُت، َجْعــتُ رَ  ثُــمَّ  الِبْئــِر، ِفــي ِرْجَلْيــهِ  َوَدلَّــى َيَســاِرِه، َعــنْ  الُقــفِّ  ِفــي 
 َعَلــى: َفُقْلــتُ  َعفَّــاَن، ْبــنُ  ُعْثَمــانُ : َفَقــالَ  َهــَذا؟ َمــنْ : َفُقْلــتُ  الَبــاَب، ُيَحــرِّكُ  ِإْنَســانٌ  َفَجــاءَ  ِبــِه، َيــْأتِ  َخْيــًرا

ــْرهُ  َلــهُ  اْئــَذنْ : «َفَقــالَ  َفَأْخَبْرتُــُه،  اللَّــهِ  َرُســولِ  ِإَلــى َفِجْئــتُ  ِرْســِلَك،  »ُتِصــيُبهُ  َبْلــَوى َعَلــى ِباْلَجنَّــِة، َوَبشِّ
 َقـدْ  القُـفَّ  َفَوَجـدَ  َفـَدَخلَ  ُتِصـيُبَك، َبْلـَوى َعَلـى ِباْلَجنَّـةِ   اللَّـهِ  َرُسـولُ  َوَبشَّـَركَ  اْدُخـْل،: َلـهُ  َفُقْلـتُ  َفِجْئُتهُ 

                                                            
 ).1/77حجر، ( الباري، البن فتح بانيها". ِإَلى نسبت َكَأنََّها اْآلن ِإَلى ِباْلَمِديَنةِ  َمْعُروَفة "ِهيَ  أريس): (ِبْئر) 1(
 أبـو الدين لجمال الصحيحين، حديث من المشكل كشف اْلَجاِلس". َعَلْيهِ  ليجلس اْلِبْئر حول يْبنى "َما ):(الُقفّ ) 2(

 – الـــوطن ط: دار البـــواب، حســـين علـــي: تحقيـــق ،)1/413( الجـــوزي، محمـــد بـــن علـــي بـــن الـــرحمن عبـــد الفـــرج
 الرياض.
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ْلُتَهـا« الُمَسـيِّبِ  ْبـنُ  َسـِعيدُ  َقـالَ  اللَّـِه، َعْبـدِ  ْبنُ  َشِريكُ  الَ قَ  .)1(اآلَخرِ  الشَّقِّ  ِمنَ   ِوَجاَههُ  َفَجَلَس  ُمِلئَ   َفَأوَّ
    .)2("»ُقُبوَرُهمْ 

على أبي بكر الصديق وبشر عمر وعثمان بالشهادة، فعن قتـادة أن أنـس  كما أثنى النبي 
ــيَّ  َأنَّ  َحــدََّثُهمْ  بــن مالــك  ــو ُأُحــًدا، َصــِعدَ   النَِّب ــ َبْكــٍر، َوَأُب ــْم، َفَرَجــفَ  َوُعْثَمــانُ  ُر،َوُعَم ــالَ  ِبِه  :َفَق

، َعَلْيكَ  َفِإنََّما ُأُحدُ  "اْثُبتْ    .)3(َوَشِهيَداِن" َوِصدِّيٌق، َنِبيٌّ

  بعض مناقب أبي بكر الصديق :  

أبــا بكــر بهــا، أنــه َســدَّ كــل األبــواب علــى مســجد  ومــن المناقــب الخاصــة التــي َخــصَّ النبــي 
وجعله فـي منزلـة قريبـة منـه وهـي األخـوة والمـودة، وقـد ذكـر هـذه  إال باب أبي بكر، رسول اهللا 

 اللَّـهِ  َرُسـولُ  قـال: "َخَطـبَ  المناقب اإلمام البخاري في الحـديث الـذي يرويـه أبـي سـعيد الخـدري 
،  اللَّـِه"، ِعْنـدَ  َمـا الَعْبـدُ  كَ َذِلـ َفاْختَـارَ  ِعْنـَدُه، َمـا َوَبـْينَ  الـدُّْنَيا َبـْينَ  َعْبـًدا َخيَّـرَ  اللَّهَ  "ِإنَّ : َوَقالَ  النَّاَس 
  اللَّـهِ  َرُسـولُ  َفَكـانَ  ُخيِّـَر، َعْبدٍ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُيْخِبرَ  َأنْ : ِلُبَكاِئهِ  َفَعِجْبَنا َبْكٍر، َأُبو َفَبَكى: َقالَ 
 ُصـْحَبِتهِ  ِفـي َعَلـيَّ  النَّـاسِ  َأَمـنِّ  نْ ِمـ "ِإنَّ :   اللَّـهِ  َرُسـولُ  َفَقـالَ  َأْعَلَمَنـا، َبْكـرٍ  َأُبـو َوَكانَ  الُمَخيََّر، ُهوَ 

 الَ  َوَمَودَّتُـُه، اِإلْسـَالمِ  ُأُخـوَّةُ  َوَلِكـنْ  َبْكٍر، َأَبا َالتََّخْذتُ  َربِّي َغْيرَ  َخِليًال  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َوَلوْ  َبْكٍر، َأَبا َوَماِلهِ 
  .)4(َبْكٍر"" َأِبي َبابَ  ِإالَّ  ُسدَّ  ِإالَّ  َبابٌ  الَمْسِجدِ  ِفي َيْبَقَينَّ 

بالســبق فــي اإلســالم والتصــديق بــه، ودافــع عنــه وجعلــه صــاحبه، فعــن  كمــا شــهد لــه النبــي 
 َأْبـَدى َحتـَّى َثْوِبـهِ  ِبَطـَرفِ  آِخـًذا َبْكرٍ  َأُبو َأْقَبلَ  ِإذْ  ، النَِّبيِّ  ِعْندَ  َجاِلًسا قال: "ُكْنتُ  أبي الدرداء 

                                                            
 .)7/38(حجر،  البن الباري، ُمَقاِبَلُه". فتح "َأيْ  (ِوَجاَهه):) 1(
: "لوكنـت ، بـاب: قـول النبـي أخرجه البخاري في صحيحه، كتـاب: فضـائل أصـحاب النبـي متفق عليه.) 2(

، بـاب: مـن فضـائل عثمـان ). وأخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب: فضـائل الصـحابة 3674متخذًا خليًال"، ح:(
 ).2403، ح:(بن عفان

: "لوكنـــت متخـــذًا ، بـــاب: قـــول النبـــي البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  ) أخرجـــه3(
  ).3675خليًال"، ح:(

: "سـدوا ، بـاب: قـول النبـي أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب: فضـائل أصـحاب النبـي  متفق عليه.) 4(
، بــاب: مــن الصــحابة  ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل3654األبــواب إال بــاب أبــي بكــر"، ح:(

  ). واللفظ للبخاري.2382، ح:(فضائل أبي بكر الصديق 
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ــاأَ : « النَِّبــيُّ  َفَقــالَ  ُرْكَبِتــِه، َعــنْ   اْبــنِ  َوَبــْينَ  َبْيِنــي َكــانَ  ِإنِّــي: َوَقــالَ  َفَســلَّمَ  »َغــاَمرَ  َفَقــدْ  َصــاِحُبُكمْ  مَّ
ــهِ  َفَأْســَرْعتُ  َشــْيٌء، الَخطَّــابِ  ــرَ  َأنْ  َفَســَأْلُتهُ  َنــِدْمُت، ثُــمَّ  ِإَلْي ، َفــَأَبى ِلــي َيْغِف ــيَّ : َفَقــالَ  ِإَلْيــَك، َفَأْقَبْلــتُ  َعَل

 َبْكــٍر؟ َأُبــو َأثَّــمَ : َفَســَألَ  َبْكــٍر، َأِبــي َمْنــِزلَ  َفــَأَتى َنــِدَم، ُعَمــرَ  ِإنَّ  ثُــمَّ  َثَالثًــا، »َبْكــرٍ  اَأَبــ َيــا َلــكَ  اللَّــهُ  َيْغِفــرُ «
 َفَجَثــا َبْكــٍر، َأُبــو َأْشــَفقَ  َحتَّــى َيَتَمعَّــُر،  النَِّبــيِّ  َوْجــهُ  َفَجَعــلَ  َفَســلََّم،  النَِّبــيِّ  ِإَلــى َفــَأَتى َال،: َفَقــاُلوا
َتْيِن، َأْظَلــَم، ُكْنــتُ  َأَنــا َواللَّــهِ  اللَّــِه، َرُســولَ  َيــا: َفَقــالَ  َتْيــِه،ُرْكبَ  َعَلــى  َبَعثَِنــي اللَّــهَ  "ِإنَّ :  النَِّبــيُّ  َفَقــالَ  َمــرَّ
ــْيُكمْ  ــُتمْ  ِإَل ــِه، ِبَنْفِســهِ  َوَواَســاِني َصــَدَق، َبْكــرٍ  َأُبــو َوَقــالَ  َكــَذْبَت، َفُقْل ــُتمْ  َفَهــلْ  َوَماِل ــاِرُكوا َأْن  َصــاِحِبي" ِلــي َت

َتْيِن،   .)1(َبْعَدَها" ُأوِذيَ  َفَما َمرَّ

، وأوذي في بمواقفه المشرِّفة في الجاهلية واإلسالم، فدافع عن النبي  وُعِرف أبو بكر 
ُه  [إِالَّ جرة، وفيه نزل قول اهللا جل وعال: في رحلة اله سبيل اهللا، ورافق النبي  وُه َفَقْد َنَرصَ َتنُْرصُ

َزْن إِنَّ اَهللا َمَعنَا اهللاُ إِْذ َأْخ  ا ِيف الَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه َال َحتْ َفَأْنَزَل اهللاُ َسكِينََتُه َرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا َثاِينَ اْثنَْنيِ إِْذ ُمهَ
ْفَىل َوَكلِمَ  ْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلَِمَة الَِّذيَن َكَفُروا السُّ َدُه بُِجُنوٍد َمل ] ُة اهللاِ ِهَي الُعْلَيا َواهللاُ َعِزيٌز َحكِيمٌ َعَلْيِه َوَأيَّ

  اهللا رسولَ  ،) اثنين ثاني: (بقوله ثناؤه جل عنى : " وٕانماأبو جعفر الطبريقال  ،}40{التوبة:

 في واختفيا  اهللا رسول بقتل همُّوا إذ قريش من هاربين خرَجا اللذين كانا ألنهما ، بكر وأبا
  .)2(الغار"

، وحل معضلة يمة التي قام بها: تثبيت الناس بعد موت النبي ومن أعماله العظ 
، وٕانفاذ جيش أسامة ومحاربة المرتدين، وجمعه للقرآن من الصدور وٕاثباته الخالفة بعد وفاته 
  .)3(مكتوبًا بين السطور

                                                            
: "لــو كنــت متخــذًا ، بــاب: قــول النبــي ) أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل أصــحاب النبــي 1(

  ).3661خليًال"، ح:(
الطبري،  جعفر أبو ي،اآلمل غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن لمحمد القرآن،آي  تأويل في البيان ) جامع2(
  م). 2000 - هـ 1420( األولى،: الرسالة، ط شاكر، مؤسسة محمد أحمد: ، تحقيق)14/257(
-انظــر: االنشــراح ورفــع الضــيق فــي ســيرة أبــو بكــر الصــديق، لعلــي محمــد الصــالبي، دار األنــدلس الجديــدة )3(

مصـــر، ط: -دار المعـــارف م). والصـــديق أبـــو بكـــر، لمحمـــد حســـين هيكـــل،2008-هــــ1429مصـــر، ط: األولـــى (
، 1/373بيـــــروت. والبدايـــــة والنهايـــــة، البـــــن كثيـــــر، (-م). وِصـــــَفة الصـــــفوة، البـــــن الجـــــوزي، دار المعرفـــــة1917(
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  بعض مناقب عمر بن اخلطاب :  

ن جـابر بـن عبـد اهللا فهـي كثيـرة كـذلك، فعـ أما المناقب التي ُخصَّ بها عمر بن الخطاب 
ـــي" : قـــال: قـــال النبـــي  { ـــتُ  َرَأْيتُِن ـــَة، َدَخْل ـــِإَذا الَجنَّ ـــا َف َمْيَصـــاءِ  َأَن ـــَرَأةِ  ،)1(ِبالرُّ ـــي اْم  َطْلَحـــَة، َأِب

 َهـَذا؟ ِلَمـنْ : َفُقْلـتُ  َجاِرَيـٌة، ِبِفَناِئـهِ  َقْصـًرا َوَرَأْيـتُ  ِبَالٌل، َهَذا: َفَقالَ  َهَذا؟ َمنْ : َفُقْلتُ  ،)2(َخَشَفةً  َوَسِمْعتُ 
 اللَّـهِ  َرُسـولَ  َيـا َوُأمِّـي ِبـَأِبي: ُعَمـرُ  َفَقـالَ "  َغْيَرَتكَ  َفَذَكْرتُ  ِإَلْيِه، َفَأْنُظرَ  َأْدُخَلهُ  َأنْ  َفَأَرْدتُ  ِلُعَمَر،: َفَقالَ 

فـي الحـديث بشـارة لعمـر أن لـه قصـرًا فـي الجنـة، كمـا بـيَّن صـفة  ، فذكر النبي )3(َأَغاُر" َأَعَلْيكَ 
  .في الرد على رسول اهللا  رة لعمر بن الخطاب، وكذا أدب عمر الغي

 َشـِرْبُت، َنـاِئٌم، َأَنـا َبْيَنـا "قـال:  وفي حـديث الزهـري قـال: أخبرنـي حمـزة عـن أبيـه: أن رسـول اهللا 
 َفَمـا: َفَقـاُلوا ُعَمـَر، َوْلـتُ َنا ثُـمَّ  َأْظَفـاِري، ِفـي َأوْ  ُظفُـِري ِفـي َيْجـِري الـرِّيِّ  ِإَلـى َأْنظُـرَ  َحتـَّى اللَّـَبنَ  َيْعِني،
ْلَتُه؟   .لعمر أنه ورث العلم عنه  ، وهذه شهادة من النبي )4("»الِعْلمَ : «َقالَ  َأوَّ

 اُألَمــمِ  ِمــنَ  َقــْبَلُكمْ  ِفيَمــا َكــانَ  َلَقــدْ  : "قــال: قــال رســول اهللا  وفــي حــديث أبــي هريــرة 
 ، وال شــك أن هــذا الحــديث فيــه تكــريم لعمــر )5(ُعَمــُر" نَّــهُ َفإِ  َأَحــٌد، ُأمَِّتــي ِفــي َيــكُ  َفــِإنْ  ُمَحــدَُّثوَن،

                                                                                                                                                                          
: ط اإلســـــــــالمي، المكتـــــــــب )،99-3/59شـــــــــاكر، ( لمحمـــــــــود اإلســـــــــالمي، ). والتـــــــــاريخ6/376، 5/264-270

  .)م2000-هـ1421(الثامنة
َمْيَصــاءُ  ِهــيَ  ُســَلْيمٍ  البــر: أم عبــد ابــن قــال ســين،بال "َوُيَقــالُ  (الرَُّمْيَصــاُء):) 1(  اْلَغــْينُ  ِفيــهِ  َواْلَمْشــُهورُ  َواْلُغَمْيَصــاُء، الرُّ

َمْيَصـاءُ  َحـَرامٍ  ُأمُّ  َوُأْخُتَها  نِ اْلَعـيْ  َأْطـَرافِ  ِفـي َيُكـونُ  َيـاِبسٍ  َوَغْيـرُ  َيـاِبٌس  َقـًذى َواْلَغْمـُص  َوالـرَّْمُص  ُمَتَقـاِرٌب، َوَمْعَناُهَمـا الرُّ
  ).16/11الحجاج، للنووي، ( بن مسلم صحيح شرح المنهاج ُسَلْيٍم". ِألُمِّ  َظاِهَرةٌ  َمْنَقَبةٌ  َوَهَذا

 بـــن مســـلم صـــحيح شـــرح الشـــين". المنهـــاج بفـــتح خشـــفة أيضـــاً  ويقـــال وصـــوته المشـــي حركـــة هـــي" :)َخَشـــَفة( )2(
  .)16/11( للنووي، الحجاج،

، بـــاب: مناقـــب عمـــر بـــن كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، متفـــق عليـــه.) 3(
، ). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب: مناقـب الصـحابة 3679، ح:(الَعَدِويِّ  الُقَرِشيِّ  َحْفصٍ  الخطاب َأِبي

  ).2394، ح:(باب: من فضائل عمر
 َحْفـصٍ  ب َأِبـي، باب: مناقب عمر بن الخطا) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي 4(

  ).3681، ح:(الَعَدِويِّ  الُقَرِشيِّ 
، بـــاب: مناقـــب عمـــر بـــن أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  متفـــق عليـــه. )5(

). وأخرجــــه مســــلم فــــي صــــحيحه بنحــــوه، كتــــاب: فضــــائل 3689، ح:(الَعــــَدِويِّ  الُقَرِشــــيِّ  َحْفــــصٍ  الخطــــاب َأِبــــي
  ).2398، ح:(ل عمر، باب: من فضائالصحابة 
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وبيـــان منزلتـــه وعلمـــه وقـــوة إيمانـــه، وممـــا يســـاند هـــذا الحـــديث موافقـــة القـــرآن لعمـــر فـــي عـــدد مـــن 
المواضـع، منهـا: موافقتـه فـي تـرك الصـالة علــى المنـافقين، وموافقتـه فـي أسـرى بـدر، وموافقتـه فــي 

  .)1(حريم الخمراالستئذان، وموافقته في دعائه ت

بالهيبــة، إضــافة إلــى خــوف الشــيطان منــه لقــوة إيمانــه،  كمــا اتســمت شخصــية عمــر 
 ، اللَّــهِ  َرُســولِ  َعَلــى الَخطَّــابِ  ْبــنُ  ُعَمــرُ  : " اْســَتْأَذنَ وفــي ذلــك يقــول ســعد بــن أبــي وقــاص 

ــَدهُ  ــا َصــْوِتِه، َعَلــى َأْصــَواُتُهنَّ  َعاِلَيــةً  َوَيْســَتْكِثْرَنُه، ُيَكلِّْمَنــهُ  ُقــَرْيشٍ  ِمــنْ  ِنْســَوةٌ  َوِعْن  ْبــنُ  ُعَمــرُ  اْســَتْأَذنَ  َفَلمَّ
ــاَدْرنَ  ُقْمــنَ  الَخطَّــابِ  ــَأِذنَ  الِحَجــاَب، َفَب ــهُ  َف ــَدَخلَ   اللَّــهِ  َرُســولُ  َل  َيْضــَحُك،  اللَّــهِ  َوَرُســولُ  ُعَمــرُ  َف

ــا ِســنَّكَ  اللَّــهُ  َأْضــَحكَ : ُعَمــرُ  َفَقــالَ  ِتــي َهــؤَُالءِ  ِمــنْ  َعِجْبــتُ : «  نَِّبــيُّ ال َفَقــالَ  اللَّــِه، َرُســولَ  َي  ُكــنَّ  الالَّ
 ثُـمَّ  اللَّـِه، َرُسـولَ  َيـا َيَهـْبنَ  َأنْ  َأَحـقُّ  َفَأْنـتَ : ُعَمـرُ  َفَقـالَ  »الِحَجـابَ  اْبتَـَدْرنَ  َصـْوَتكَ  َسـِمْعنَ  َفَلمَّا ِعْنِدي،

 ِمـنْ  َوَأْغَلـظُ  َأَفـظُّ  َأْنـتَ  َنَعـْم،: َفُقْلـنَ  ؟  اللَّـهِ  َرُسولَ  نَ َتَهبْ  َوالَ  َأَتَهْبَنِني َأْنُفِسِهنَّ  َعُدوَّاتِ  َيا: ُعَمرُ  َقالَ 
 الشَّـْيَطانُ  َلِقَيـكَ  َمـا ِبَيـِدهِ  َنْفِسـي َوالَّـِذي الَخطَّـاِب، اْبنَ  َيا ِإيًها: « اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ، اللَّهِ  َرُسولِ 
ا َساِلًكا ا َسَلكَ  ِإالَّ  َقطُّ، َفجًّ   .)2("»كَ َفجِّ  َغْيرَ  َفجًّ

موتـه ، فتقـول أم  عـدَ بَ لحيـاء منـه فـي حياتـه بـل تعـدت ذلـك وا ولم تقتصـر هيبـة عمـر 
وأبـي، فلمـا دفـن عمـر معهمـا  : " كنت أدخل بيتي الذي فيـه رسـول اهللا <المؤمنين عائشة 

  .)3(فواهللا ما دخلته إال وأنا مشدودة علي ثيابي حياًء من عمر" 

                                                            
)، دار 41-35انظــر: أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب شخصــيته وعصــره، لعلــي محمــد الصــالبي، ص:( )1(

  م).2002-هـ1423مصر، ط: األولى ( -التوزيع والنشر
، بـــاب: مناقـــب عمـــر بـــن أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  متفـــق عليـــه.) 2(

، ). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتـاب: مناقـب الصـحابة 3683، ح:(الَعَدِويِّ  لُقَرِشيِّ ا َحْفصٍ  الخطاب َأِبي
  ).2396، ح:(باب: من فضائل عمر

) مناقـــب أميـــر المـــؤمنين عمـــر بـــن الخطـــاب ، ألبـــي الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد بـــن الجـــوزي، 3(
ــــدون 223ص:( ــــر فضــــائل فــــي الصــــواب حــــضم). وم1996-ه1416االســــكندرية، ط: ( –)، دار ابــــن خل  أمي

 بـن العزيز )، تحقيق: عبد3/852الحنبلي، ( الِمْبَرد ابن الصالحي، حسن بن ليوسف الخطاب، بن عمر المؤمنين
-هــــ1420( األولـــى،: النبويـــة، ط المدينـــة اإلســـالمية، بالجامعـــة العلمـــي البحـــث المحســـن، عمـــادة عبـــد بـــن محمــد
  م). 2000
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 أن النبــي  {رآهــا، فعــن عبــد اهللا بــن عمــر لرؤيــا  بعمــر  واستبشــر النبــي 
 َأوْ  ،)3(َذُنوًبـــا َفَنـــَزعَ  َبْكـــرٍ  َأُبـــو َفَجـــاءَ  ،)2(َقِليـــبٍ  َعَلـــى َبْكـــَرةٍ  ِبـــَدْلوِ  )1(َأْنـــِزعُ  َأنِّـــي الَمَنـــامِ  ِفـــي قـــال: "ُأِريـــتُ 

ـــوَبْينِ  ـــا َذُن ـــرُ  َواللَّـــهُ  َضـــِعيًفا، َنْزًع ـــُه، َيْغِف ـــمَّ  َل ـــاءَ  ُث ـــرُ  َج ـــنُ  ُعَم ـــ ْب ـــَتَحاَلتْ  ابِ الَخطَّ ـــا َفاْس ـــمْ  ،)4(َغْرًب  َأرَ  َفَل
بـذلك أن عمـر بـن  م النبـي . فعِلـ)8(")7(ِبَعَطـنٍ  َوَضَرُبوا النَّاُس، َرِويَ  َحتَّى )6(َفِريَّهُ  َيْفِري )5(َعْبَقِريًّا

  ِنعم الخليفة للمسلمين والناشر لهذا الدين. الخطاب 

يدًا في بلد رسـوله، وبقيـت سـيرته ومحبتـه خالـدًة ولم يكن هذا حاله في حياته فقط، بل لقي ربه شه
  : حزن عليه الصحابة حزنًا شديدًا، ومما قيل عنه بعد استشهاده و إلى يومنا هذا، 

 َعَلـى َحِصـيًنا ِحْصـًنا َكـانَ  ُعَمـرَ  ِإنَّ  ، حيـث قيـل لـه مـا يبكيـك؟ قـال: "  وهـببـن  زيـدقول   . أ
ْســَالِم، ــا ْنــُه،مِ  َيْخــُرجُ  َوَال  ِفيــهِ  َيــْدُخلُ  اإلِْ  َيــْدُخلُ  َوَال  ِمْنــهُ  َيْخــُرجُ  َفُهــوَ  اْلِحْصــنُ  اْنــَثَلمَ  ُعَمــرُ  َمــاتَ  َفَلمَّ

 .)9("ِفيهِ 
 ُوِضعَ  َلوْ : " بن مسعود اللَِّه  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  َشِقيٍق، َعنْ  اْألَْعَمِش، َعنِ  ُمَعاِوَيَة، َأُبو َحدَّثََنا   . ب

 .)10("ُعَمرَ  ِعْلمُ  َلَرَجحَ  ِكفَّةٍ  ِفي النَّاسِ  ِعْلمُ  عَ َوُوضِ  ِميَزاٍن، ِكفَّةِ  ِفي ُعَمرَ  ِعْلمُ 

                                                            
  ).7/396ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح باليد". َشْرحُ  لدلوا "النزع: جبذ(َأْنِزُع): ) 1(
  ).7/396ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح َشْرحُ  ."البئر غير مطوى" (َقِليٍب):) 2(
  ).7/396ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح ماًء". َشْرحُ  مألى كانت إذا "الدلو (َذُنوًبا):) 3(
  ).7/396ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح ". َشْرحُ الكبير ): "الدلو(َغْرًبا) 4(
 لـيس الـذى: الرجـال مـن وقـويهم ... العبقـري وكبيـرهم قومـه سـيد: كقـولهم قومـه، عبقري هذا: ): "يقال(َعْبَقِريًّا) 5(

  ).7/398ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح شيء". َشْرحُ  فوقه
  ).20/272قوته". التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن، ( ىوَيْقو  عمله، "يعمل (َيْفِري َفِريَُّه):) 6(
  .)1216(:للفيروز أبادي، ص المحيط، القاموس الماِء". على أقاُموا ثم " ُرُوواِبَعَطٍن):  (َوَضَرُبوا) 7(
، بـــاب: مناقـــب عمـــر بـــن أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  متفـــق عليـــه.) 8(

ــ ــَدِويِّ  الُقَرِشــيِّ  َحْفــصٍ  يالخطــاب َأِب ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة 3682، ح:(الَع
باب: من فضائل عمر ،):2392، ح.(  
 بـن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن اهللا عبد شيبة، أبي بن بكر ألبي واآلثار، األحاديث في المصنف ) الكتاب9(

  ).ه1409(األولى: ط الرياض، – الرشد مكتبة الحوت، يوسف لكما: تحقيق ،)6/357( العبسي، خواستي
، )6/357(). و أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة فــي مصــنفه، 4497)، ح:(3/92) أخرجــه الحــاكم فــي المســتدرك، (10(

 ولم يعلقا عليه.
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: "إنمـا كـان مثـل اإلسـالم أيـام عمـر مثـل ُمقِبـل لـم َيـَزل فـي إقبـال،  قول حذيفة بن اليمان   . ت
 .)1(فلما ُقِتل أدبر لم يزل في إدبار"

ا في قلـوب أهـل السـنة، فمكانتهمـ {ومما سبق يخُلص الباحث إلى مكانة أبي بكر وعمر 
عالية تناطح السحاب، وال يمكن لبشر أن يدانيهما بمكانتهما، ويكفي القول بأن الخليفتـين أبـا بكـر 

يتحـــدث  ، كيـــف ال وقـــد كـــان النبـــي الصـــديق وعمـــر بـــن الخطـــاب همـــا ذراعـــي رســـول اهللا 
" : َيُقــولُ   اللَّــهِ  َرُســولَ  قــال: َســِمْعتُ  عنهمــا فــي غيابهمــا بلســانهما، ففــي حــديث أبــي هريــرة 

 َمـنْ : َفَقـالَ  الـذِّْئبُ  ِإَلْيـهِ  َفاْلَتَفـتَ  الرَّاِعـي، َفَطَلَبـهُ  َشاةً  ِمْنَها َفَأَخذَ  الذِّْئُب، َعَلْيهِ  َعَدا َغَنِمهِ  ِفي َراعٍ  َبْيَنَما
ــُبِع، َيــْومَ  َلَهــا  ِإَلْيــهِ  َفاْلَتَفَتــتْ  َلْيَهــا،عَ  َحَمــلَ  َقــدْ  َبَقــَرةً  َيُســوقُ  َرُجــلٌ  َوَبْيَنَمــا َغْيــِري؟ َراعٍ  َلَهــا َلــْيَس  َيــْومَ  السَّ

  النَِّبـيُّ  َقـالَ  اللَّـِه، ُسـْبَحانَ : النَّـاُس  َقـالَ "  ِلْلَحـْرثِ  ُخِلْقتُ  َوَلِكنِّي ِلَهَذا ُأْخَلقْ  َلمْ  ِإنِّي: َفَقاَلتْ  َفَكلََّمْتُه،
: ال وقد قال ابن عباس  ، كيف)2(" { الَخطَّابِ  ْبنُ  َوُعَمرُ  َبْكٍر، َوَأُبو ِبَذِلَك، ُأوِمنُ  َفِإنِّي: «

 ِإالَّ  َيُرْعِنـي َفَلـمْ  ِفـيِهْم، َوَأَنـا ُيْرَفـعَ  َأنْ  َقْبـلَ  َوُيَصـلُّونَ  َيـْدُعونَ  النَّـاُس، َفَتَكنََّفـهُ  َسـِريِرهِ  َعَلـى ُعَمرُ  " ُوِضعَ 
مَ  َطاِلبٍ  َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َفِإَذا َمْنِكِبي، آِخذٌ  َرُجلٌ   َأنْ  ِإَلـيَّ  َأَحـبَّ  َأَحـًدا َخلَّْفـتَ  َمـا: َوَقـالَ  ُعَمَر، َعَلى َفَتَرحَّ
 ِإنِّـي َوَحِسـْبتُ  َصـاِحَبْيَك، َمـعَ  اللَّـهُ  َيْجَعَلـكَ  َأنْ  َألَظُـنُّ  ُكْنـتُ  ِإنْ  اللَّـهِ  َواْيـمُ  ِمْنـَك، َعَمِلـهِ  ِبِمْثـلِ  اللَّـهَ  َأْلَقى
 َوُعَمــُر، َبْكــٍر، َوَأُبــو َأَنــا َوَدَخْلــتُ  َوُعَمــُر، َبْكــٍر، َوَأُبــو َأَنــا َذَهْبــتُ : «َيُقــولُ   النَِّبــيَّ  َأْســَمعُ  َكِثيــًرا ُكْنــتُ 

  ، فيكفي بهذه المنزلة من منزلة.)3(َوُعَمُر" َبْكٍر، َوَأُبو َأَنا َوَخَرْجتُ 

دِّيق والفاروق، وجمعنا اهللا بهما في الفردو    . س األعلى من الجنة، بصحبة نبينارحم اهللا الصِّ


                                                            

 زيـــد، أبـــو البصـــري، النميـــري ريطـــة بـــن عبيـــدة بـــن) زيـــد واســـمه( شـــبة، بـــن لعمـــر شـــبة، البـــن المدينـــة ) تـــاريخ1(
  .)هـ1399: (ط جدة، – أحمد محمود حبيب السيد شلتوت، محمد فهيم: تحقيق ،)3/943(
: "لــو ، بــاب: قــول النبــي أخرجــه البخــاري فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل أصــحاب النبــي  متفــق عليــه.) 2(

، بــاب: فضــائل أبــي ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة 3663كنــت متخــذًا خلــيًال"، ح:(
  ).2388، ح:(لصديقبكر ا

، بـــاب: مناقـــب عمـــر بـــن  أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــيمتفـــق عليـــه.  )3(
ــي ــَدِويِّ  الُقَرِشــيِّ  َحْفــصٍ  الخطــاب َأِب ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة 3685، ح:(الَع

باب: فضائل عمر ،):2389، ح.(  
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  يـــث الثانــاملبح
  ان ـــن عفـان بـة يف عثمـة وأهل السنــدة اإلباضيـــعقي 

  

  وفيه مطلبان: 

  

  عثمان بن عفان املطلب األول: عقيدة اإلباضية يف 

  

  

  

  عثمان بن عفان املطلب الثاني: عقيدة أهل السنة يف 
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  املطلب األول

  عقيدة اإلباضية يف عثمان بن عفان 

م يقـع فـي بغـض الصـحابة الكـرام رضـوان اهللا من العجيب والغريب أن ترى مـن يـّدعي اإلسـال
بالجنــة، وشــهد لهــم بالفضــل  علــيهم، فمــا بالنــا لــو كــان هــؤالء الصــحابة ممــن بشَّــرهم رســول اهللا 

  والمكانة ؟!!

ولـو أنهـم سـاروا فـي سـيرته كمـا فـي  ها لعثمـان بـن عفـان هلكت اإلباضية في طعنها وذمِّ 
  عوا.دَ وا وابتَ لُّ المستقيم والصراط المنير، لكنهم ضَ لكانوا على الطريق  {سيرة أبي بكر وعمر 

ة بكــذبهم وتدليســهم علــى لســان شــيوخهم، بــل تعــدى ذلــك لتكــذيبهم اإلباضــيَّ  علمــاءُ  لــم يكتــفِ 
الــذين رووا األحاديــث الصــحاح، فيقــول الســالمي: "مــا يقــال فــي األحاديــث  صــحابة رســول اهللا 

علي وسبطيه ...؟، الجواب: أكثر هذه األحاديـث التي رواها قومنا في فضائل عثمان بن عفان، و 
  .)1(مكذوب"

ووصــل تدليســهم فــي كلمــاتهم ليوهمــوا القــارئ والســامع بإجمــاع المســلمين علــى ضــالل عثمــان 
 :اهللا رسـول صـحابة قلـوب أن "والواضـح، فيقول صاحب كتاب العرى الوثيقة  حانقـة كلهـا 
 يغـالطهم مغالطات هي وٕانما رجوعه، من ونآيس كلهم وكأنهم منه، يصدر ما وعلى عثمان، على
 عليـه أثنـوا فمـن أرضـه، فـي اهللا شـهود الخلـق فـإن األخـروي، و الـدنيوي حظـه سـوء من وذلك بها،
 علـى عثمـان أحـوال تكـون بـذلك و للشر، أهل كان بشر أحد على أثنوا وٕان للخير، أهل كان خيراً 
األحدوثـة،  سـوء من يستعيذ  الرسول وكان األحاديث، من منه أسوأ بعده يخلف ثم سيء، نمط

 ورطــة فــي وقــع عثمــان أن يــدرك و ، المســلمين إخوانــه قلــوب مــن عثمــان منزلــة العاقــل ... يعلــم
 ســار ولــو كبــرى، جنايــة منصــبه علــى جنــى حيــث وجودهــا، فــي الســبب كــان منصــبه، عــن تبعــده

                                                            
 اإلمــام مكتبـة )،210-6/208الســالمي، ( حميـد بــن اهللا عبـد محمــد أبـو الــدين ، لنـورجوابـات اإلمـام الســالمي )1(

. والعقــــد الثمـــين، ألبـــي عبيـــد حمــــد الســـليمي ، تعليـــق: ســـالم الحــــارثي، )م2010: (ط عمـــان، ســـلطنة– الســـالمي
  سلطنة عمان، بتصرف.  –)، وزارة التراث القومي والثقافة 1/181-182(
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 ولمـا .المضـيق فـي وقـعف التوفيـق حـرم لكن و أمته، على قدر وعال منزلتهما، لنال صاحبيه بسيرة
 ألحداثه، إال ذلك وما إياه، ورفضهم عليه، المسلمين حنق من الحد هذا إلى بعثمان الحال أفضى
 وجـل عـز اهللا فـإن كراهيـة، النـاس فـي لـه وأشـاع البغضـاء، لباس ألبسه ورائه، من األحدوثة وسوء
 أبغضــه إذا بضــدهو  الحــديث، بــذلك صــرح كمــا عبــاده، قلــوب فــي الحــب لــه وضــع عبــداً  أحــب إذا
ويقصـــــد ، )2("إن عثمـــــان بـــــن عفـــــان اتفـــــق المســـــلمون كلهـــــم علـــــى ضـــــالله". ثـــــم يضـــــيف: )1(اهللا"

  بالمسلمين عموم فرقة اإلباضية التي ينتسب لها.

ـــم اإلباضـــية علـــى عثمـــان بـــن عفـــان  ، ِلمـــا ادَّعـــوه مـــن فســـاد وضـــالل وظلـــم منـــه  َنَق
تقيـًا َوِرعـًا آمـرًا بـالمعروف ناهيـًا عـن المنكـر مقيمـًا  وحاشاه الخليفة الثالث مما ُنِسب إليه، فقد كـان

  لحدود اهللا جل وعال.

قــول ســالم الســيابي وهــو أحــد علمــائهم:  وممــا يبــين حقــد اإلباضــية وحملهــم علــى عثمــان 
"أول من سار في المسلمين بسيرة الجورة الظالمين بنـو أميـة، وأولهـم عثمـان بـن عفـان، حيـث واله 

وحكمــوه علــى أنفســهم وقــاموا معــه قيــامهم مــع صــاحبيه، حتــى غيَّــر وبــدَّل، المســلمون علــى أمــرهم 
  )3(وكان عليه من المسلمين ما علم".

فـي توسـعة  وبنوا عليها معتقدهم، ما فعله عثمـان  ومن المواقف التي نسبوها لعثمان 
المســجد، فيــذكر محققهــم محمـــد بــن يوســف اطفـــيش القصــة مــن منظـــوره فيقــول: "زاد عثمــان فـــي 

ووسعه وابتاع من قوم أراضيهم، وأبى آخرون فغصبهم، فصاحوا به فسـيرهم  سجد رسول اهللا م
إلى الحبس، وقال: قد فعل بكم عمر هذا الفعل فلم تصيحوا به". ويزيد معلقًا:" قلت: ليته لم يفعـل 
ا: لكونـــه كطاعمـــة األيتـــام ِمـــن كْســـب فْرِجهـــا الحـــرام، فكـــان عثمـــان واقعـــًا فـــي كبـــائر متعـــددة، منهـــ

  )4(غصب الناس أموالهم وحبسهم بغير حق وهو هتك ألعراضهم".

                                                            
  ).242السيابي، ص:(العرى الوثيقة، لسالم  )1(
  ).247المرجع السابق، ص:( )2(
 ).208المرجع السابق، ص:( )3(
  )، بتصرف.9/267). وهميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (259العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )4(
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وكالم اطفيش ال يستقيم وال يسلم من البغضـاء والكراهيـة التـي أوغـرت صـدره، ففـي توسـعة مسـجد 
أهـــل الـــرأي فـــأجمعوا علـــى هدمـــه وبنائـــه وتوســـعته، فخطـــب  استشـــار عثمـــان  رســـول اهللا 

ل إليــه أهــل الــرأي والشــورى، فحسَّــن النــاس ذلــك بالنــاس بعــد الظهــر وأخبــرهم بمــا وصــ عثمــان 
  .)1(ودعوا له، فأصبح فدعا العمال وباشر ذلك بنفسه

كـــأبي ذر وابـــن مســـعود  أذيَّتـــه لصـــحابة رســـول اهللا  ومـــن المواقـــف التـــي نســـبوها إليـــه 
  ، ولم تثبت قصة واحدة منها في الكتب المعتبرة في السَِّير أو التاريخ.وعمار 

ما أورده محمد  وصحابة رسول اهللا  ك اإلباضية بالطعن في عثمان ومما يؤكد تمسُّ 
بن يوسف اطفيش في كتابه شرح النيل وشفاء الغليل حيث قال: "وأما ما فعله عثمان بأبي ذر 
وابن مسعود وعمار من ضرب أو نفي أو حرم للعطاء ، فظاهر أنه مما ال يفعل مسلم بمسلم، 

َتاًنا َوإِْثًام ُمبِينًاَوالَِّذيَن ُيْؤُذوَن اُملؤْ [ ، )2(" }58{األحزاب:] ِمنَِني َواُملْؤِمنَاِت بَِغْريِ َما اْكَتَسُبوا َفَقِد اْحَتَمُلوا ُهبْ

وكذا قوله في كتابه تيسير التفسير: "إال أنه بعد ست من خالفته لعب بالدين ومال اهللا عز 
  .)3(وجل"

"وعندي أن منعه للحق [أي عثمان] كان  ، فقال:)4(وتبعه في ذلك سالم الحارثي المضيربي
 فابتلي لإلمارة، محباً  كان ، فقال: " وعثمان، وكذا صاحب كتاب العرى الوثيقة)5(خَرفًا وغلبة"

                                                            
 غالـب بـن كثيـر بـن يزيـد بـن جريـر بـن لمحمـد الطبـري، ). وتـاريخ7/60انظر: البداية والنهاية، البن كثير، ( )1(

 بــن عثمــان المــؤمنين أميــر ).هـــ1387(الثانيــة: ط بيــروت، – التــراث دار ،)5/267( الطبــري، جعفــر أبــو اآلملــي،
-ه1424( الثانيـة: ط مصـر،-والنشـر التوزيـع دار ،)13:(ص لعلـي محمـد الصـالبي، وعصـره، شخصيته عفان

 ).م2003
  ).14/360(شرح النيل وشفاء الغليل، لمحمد بن يوسف اطفيش،  )2(
 ).12/556تيسير التفسير، لمحمد بن يوسف اطفيش، ( )3(
: ت(، ُيعـــد مـــن فحـــول مـــؤرخي ُعمـــان فـــي العصـــر الحـــديث هـــو الشـــيخ ســـالم الحـــارثي، الَحـــاِرثي): (ســـالم) 4(

ـــة للعالقـــات نمـــوذج وشـــروحه العمـــاني النضـــر البـــن اإلســـالم دعـــائم . انظـــر: كتـــاب)م2006 -هــــ1427  الُعمانيَّ
 لمهنــا العمــانيين، عنــد التاريخيــة الكتابــة )، المكتبــة الشــاملة اإلباضــية. وتطــور74الســعدي، ص:( مهنــال المغربيــة،

)، المكتبـة الشـاملة 8السعدي، ص:( األوائل، لمهنا المغرب )، المكتبة الشاملة اإلباضية. وأئمة14السعدي، ص:(
  اإلباضية.

  ).193-1/191) العقد الثمين، للسليمي، (5(
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 بهذا وقضت العادة، بذلك جرت كما فيها، يبتلى أن من بد ال اإلمارة أحب من وكل فيها،
 أصل النفوس حب أن ُعلم وقد .هاقدر  فعلى كبيرة أو صغيرة اإلمارة كانت كيفما التجربة،
يوم  الذين وقفوا للدفاع عن عثمان  ، حيث تعدى ذلك ليتَّهم صحابة رسول اهللا )1(شقاها"
  .)2(، فقال: "وكلهم قاتله إال حاشيته وخدمه وخاصته من أهل المطامع"بالطمع  الدار

منين عثمــان بــن عفــان فعجبــًا ألولئــك النفــر الــذين أطلقــوا عنــان ألســنتهم للطعــن فــي أميــر المــؤ 
 ووصـفوه بألفـاظ ال تليــق بـه وهــو الصـحابي الجليــل الـذي قــال عنـه رســول اهللا ،َضــرَّ  : "َمـا 

َتْيِن" الَيــْومِ  َبْعــدَ  َعِمــلَ  َمــا ُعْثَمــانَ  ، وهــو الرجــل الــذي وقــف وقفــات مشــرفة طــوال حياتــه، وهــو )3(َمــرَّ
، أفــال يخجــل أولئــك المتطــاولون علــى )4(َن..."ُعْثَمــا َيــدُ  فقــال: "َهــِذهِ  الــذي بــايع عنــه رســول اهللا 

؟!! حْســُب الصــحابة أنهــم أقمــار ال َينــاُل مــن أحــدهم لســان عابــٍث أو قــول أصــحاب رســول اهللا 
  رضي اهللا عنهم أجمعين.اهتدينا متطاول، هم كالنجوم بأيِّهم اقتدينا 

هم إلــى البــراءة مــن وتلــك االتهامــات التــي ســاقوها وغْيِرهــا التــي تمتلــئ بهــا بطــون كتــبهم دفعــت
فأوجبـت اإلباضـية البــراءة مـن عثمـان بــن عفـان وعلـي بــن أبـي طالــب  أميـر المـؤمنين عثمــان 

وسبطيه الحسن والحسين ومـن معاويـة بـن أبـي سـفيان وعمـرو بـن العـاص وأبـو موسـى األشـعري، 
، كمــا أوجبــت البــراءة مــن كــل مــن شــارك فــي أحــداث الفتنــة فــي  ومــن طلحــة والزبيــر وعائشــة 

  .)5(عصر الصحابة ومن بعدهم وكذا من توقف في البراءة منهم

                                                            
  ).225ثيقة، لسالم السيابي، ص:(العرى الو  )1(
  ).126المرجع السابق، ص:( )2(
)، حســـنه 3701، ح:() أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه، أبـــواب المناقـــب، بـــاب: فـــي مناقـــب عثمـــان بـــن عفـــان 3(

  األلباني.
، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان أبـي عمـرو ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضـائل أصـحاب النبـي 4(

 ).3698:(، حالقرشي 
، 187-1/181). والعقد الثمـين، للسـليمي، (6/208،153،132انظر: جوابات اإلمام السالمي، للسالمي، ( )5(

-121). والعقود الفضية فـي أصـول اإلباضـية، لسـالم بـن حمـد الحـارثي، ص:(219، 208-209، 191-193
-1/139يد محمـد بـن سـعيد الكـدمي، (سلطنة عمان. والمعتبـر، ألبـي سـع -)، وزارة التراث القومي والثقافة 130
 ).م1985-ه1405: (ط عمــــان، ســــلطنة -والثقافــــة القــــومي التــــراث وزارة الحســــن، أبــــو )، تحقيــــق: محمــــد141

 القــومي التــراث )، وزارة37-1/36والجــامع المفيــد مــن أحكــام أبــي ســعيد، ألبــي ســعيد محمــد بــن ســعيد الكــدمي، (
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ـــلو  هـــذا الموقـــف عّالمـــتهم ابـــن جعفـــر األزكـــوي فـــي كتابـــه " الجـــامع " بقولـــه: "وقـــد بـــرئ  أصَّ
، وهو بهذا القول يؤكـد موقـف اإلباضـية علـى )1(المسلمون من عثمان بن عفان قبل أن يحل دمه"

ـــه م لدمـــه بـــل وُيظهـــر اســـتحالله البـــراءة مـــن عثمـــان  ـــذي تســـتحي من ، وهـــو الصـــحابي ال
بالجنــة ، فعجبــًا ألولئــك القــوم الــذين ضــل ســعيهم فــي الحيــاة  المالئكــة والــذي بشــره رســول اهللا 

  الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا.

ــادة وقــاموا بتكفيــر  لــم تقــف اإلباضــية إلــى حــد البــراءة مــن الصــحابة الكــرام  بــل أوغلــوا زي
احب كتاب العرى الوثيقة نقًال عن اطفـيش: "إن أول مـن كفـر النعمـة وجحـد ، فقال صعثمان 

  .)2(حقها عثمان بن عفان ... جعله المسلمون على أنفسهم وأموالهم ودينهم فخانهم في كل ذلك"

ال يعيــذ اإلســالم باغيــًا ... وال الصــحبة  بــالرّدة، فقــال: "إذ كمــا وَصــم الــوارجالني عثمــان 
  .)3(مرتدًا على عقبه"

، فجاء فيه: " وفي كتاب السير والجوابات ما يشير إلى نفس الفكر اإلباضي تجاه عثمان 
ُهْم [ اإليمان خارجًا منه بحكم القرآن،فقتلوه خليعًا من  ْم َلَعلَّ ُْم َال َأْيَامَن َهلُ َة الُكْفِر إِهنَّ َفَقاتُِلوا َأئِمَّ

                                                                                                                                                                          
ديــــوان أبــــي مســــلم البهالنــــي، لناصــــر بــــن ســــالم بــــن عــــديم  .)م1985 -ه1406: (عمــــان، ط ســــلطنة -والثقافــــة

والجـامع البـن  سـلطنة عمـان. -تحقيـق: علـي النجـدي ناصـف، وزارة التـراث القـومي والثقافـة)، 28ص:(الرواحي، 
). وشـــرح النيـــل وشـــفاء 293-3/277). وبيـــان الشـــرع، للكنـــدي، (1/152جعفـــر، لمحمـــد بـــن جعفـــر األزكـــوي، (

الصـــحاري،  العـــوتبي مســـلم بـــن ســـلمة المنـــذر ). والضـــياء، ألبـــي14/342طفـــيش، (الغليـــل، لمحمـــد بـــن يوســـف ا
-ه1415( األولــــــى: ط عمــــــان، ســــــلطنة -والثقافــــــة القــــــومي التــــــراث وزارة هيبــــــة، رزق: تحقيــــــق )،3/73-74(

 ســيدة: تحقيــق ،)315-2/300، 1/373( العلمــاء، مــن لعــدد ُعَمــان، وأئمــة لعلمــاء والجوابــات . والســير)م1995
القــول المتــين، و  ).م1989-ه1410( الثانيــة: عمــان، ط بســلطنة والثقافــة القــومي التــراث وزارة كاشــف، إســماعيل

ســلطنة عمــان،  -)، مكتبــة الضــامري101-100، ص:(الشــماخي العــامريبــن ســعيد بــن قاســم بــن ســليمان لقاســم 
  م).1992-ه1413ط: الثانية (

  ).1/152الجامع البن جعفر، لمحمد بن جعفر األزكوي، ( )1(
  ). بتصرف.9/267). وهميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (232العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )2(
 ).بتصرف.71-70). والقول المتين، لقاسم الشماخي، ص:(1/36الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )3(
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صراحة بكفر عثمان بن عفان خليفة خليفة خليفة  ، وجاء فيه ما أعلنوه)1(" }12{التوبة:] َينَْتُهونَ 

  .)2(فقالوا: "ثم أحدث في الست األواخر أحداثًا كفر بها" رسول اهللا 

لعبد الملك بن  -زعيم اإلباضية –وقال سالم الحارثي في كتابه موردًا رسالة عبد اهللا بن إباض 
... فلو أردنا أن نخبر بكثير من  مروان، جاء فيها: "وبدَّل كالم اهللا، وبدل القول واتبع الهوى

مظالم عثمان لم نحصها إال ما شاء اهللا، وكل ما عددت عليك من عمل عثمان يكفر الرجل أن 
يعمل ببعض هذا، وكان من عمل عثمان أنه كان يحكم بغير ما أنزل اهللا، وخالف سنة نبي اهللا 

ُسوَل ِمْن َبْعدِ [... وقد قال اهللا:  َ َلُه اُهلَدى َوَيتَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اُملْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما َتَوىلَّ  َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ َما َتَبنيَّ
  .)3(" }115{النساء:] َوُنْصلِِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا

فيها تكفيـر  ولم يقتصر األمر على تكفيره وفق آرائهم، بل نسبوا أقواًال لصحابة رسول اهللا 
، وكلها ال تستند إلى سند واضح، بل يلقونها في كتبهم ن عثمان بن عفان بواح ألمير المؤمني

كــاتم ســر  بــال خطــام أو ســند يمكــن االســتناد عليــه أو تتبعــه للحكــم عليــه، فُنِســب قــول لحذيفــة 
. )4(، نســبه إليــه محقــق اإلباضــية محمــد بــن يوســف اطفــيش فقــال:" ُقِتــل وهــو كــافر"رســول اهللا 

  .ة وهذا لم يثُبت عن حذيف

النار وفـق معتقـدهم، فقـالوا: "فحـق  ولم يقفوا حتى هذا الحد بل تعدوا ذلك ليوجبوا لعثمان 
  .)5(إلمام وجبت له النار أن ال يلي من أمور الناس شيئًا"

ثم تمـادى بغضـهم وحقـدهم وتدليسـهم، فـامتألت بطـون كتـبهم بمرويـات وقصـص مكذوبـة عـن 
مبغضـين لــه أشــد الـبغض، ومــن هــذه  ن لعثمــان يظهــرونهم فيهـا كــارهي صـحابة رســول اهللا 

  المرويات والقصص التي وردت في كتبهم ما يلي:

                                                            
 ).1/97السير والجوابات لعلماء وأئمة ُعمان، لمجموعة من العلماء، ( )1(
 ).2/300المرجع السابق، ( )2(
  )، بتصرف.121العقود الفضية في أصول اإلباضية، لسالم الحارثي، ص:( )3(
  ).9/270هميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، ( )4(
 ).1/37السير والجوابات لعلماء وأئمة ُعمان، لمجموعة من العلماء، ( )5(
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 :عبد اهللا بن مسعود  من مواقف عثمان بن عفان  .1
أمــر عبــدًا لــه أســودًا غليظــًا اســمه زمعــة، فأخــذ ابــن مســعود  فتــذكر مرويــاتهم أن عثمــان 

فقــال  <لمســجد، فزجــرتهم عائشــة أخــذًا عنيفــًا وضــرب بــه األرض ودق أضــالعه، وذلــك فــي ا
  لها: اسكتي أو ألمألنها عليك سودانًا.

: استغفر لي، فقال ابـن مسـعود: البن مسعود  كما تذكر كتبهم قول عثمان بن عفان 
  ألن كنت كما أقول ال ينفعك، وحبس عطاءه في كل سنة خمس آالف درهم.

عثمـان وأصـحابه، أنشـدكم فـي مرضـه األخيـر بحضـرة  كما تروي كتبهم قـول ابـن مسـعود 
قــال فــي مواضــع ثــالث: "اللهــم إنــي رضــيت ألمتــي مــن رضــي لهــا  اهللا أتعلمــون أن رســول اهللا 

ابن أم عبد، وسخطت لها من سخط لها ابن أم عبد؟" فقالوا: اللهم نعم، فقال: اللهم ال أرضى لهـا 
  )1(".خليًال عثمان بن عفان، قال ذلك مراراً 

، ومنهـا: "مـا يـوزن لعثمـان يـوم اًال فـي حـق عثمـان بـن عفـان أقو  ونسبوا البن مسعود 
  القيامة ذباب، فقال رجل: ذبابًا، فقال: وال جناح ذباب".

وكذا مـا نسـب لـه بقولـه: "وددت أنـا وعثمـان برمـل عـالج يحثـو علـيَّ وأحثـو عليـه حتـى يمـوت 
  .)2(األعجل. فقيل: إذًا يغلبك. فقال: ال يعين اهللا كافرًا على مؤمن"

فـي  كالمـًا يسـنده إلـى رسـول اهللا  لم يكتف اإلباضـية بـذلك، بـل أسـندوا البـن مسـعود و 
بيتــًا فيــه اثنــى عشــر رجــًال مــنهم ابــن مســعود  الطعــن فــي عثمــان، فيقــول اطفــيش: "دخــل النبــي 

وعثمــان يــذكرون الــدجال، فقــال: والــذي نفســي بيــده إن فــي البيــت ممــا هــو أضــر علــى أمتــي مــن 
  .)3(سعود: ومضوا كلهم ولم يفتن واحد منهم األمة وبقيت أنا وعثمان"الدجال. قال ابن م

 :<عائشة  نم مواقف عثمان بن عفان  .2
المعاد عددًا مـن المواقـف التـي ينسـبها ألم المـؤمنين  داريذكر صاحب كتاب هميان الزاد إلى 

  ، ومنها:في تعاملها مع عثمان  <عائشة 

                                                            
 ).9/269). وهميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (233انظر: العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )1(
  ).9/269هميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، ( )2(
  ).9/269) المرجع السابق، (3(
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 وهذا  اهللا رسول نعال هاتان فقالت وقميصه نعلي رسول اهللا  <رفعت عائشة   . أ
 هذه يقول: "إنما عثمان. وهو تعني مثله أو فرعون فيكم إن سنته، بليت وقد يبلين لم قميصه
 وراء من عود على المصحف من ورقات ورفعت امرأة". عقل وعقلها امرأة رأي ورأيها امرأة

 تصاحب إن اهللا كتاب في ما اقرأ غادر يا فقالت: المنبر، على يخطب وعثمان حجابها
 رسول لعنك لقد فقالت: وحمرها، الرجال سود عليك ألدخلن أو لتنتهين فقال: غادرًا. تصاحب

 لم  قميصه هذا )1(نعثل يا فقالت: جريدة، على قميصه ورفعت لك. استغفر وما  اهللا
 .)2(سنته غيرت حتى يبل
 رعيتك وضيعت أمانتك خنت غادر يا فاجر يا :<عائشة فنادته المسدد في عثمان مر"  . ب

َت [فقال:  كالشاة، لذبحتك يمنعونك الذين الغواة لوال دمك وحالل اِْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َحتْ
ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَام ِمَن اهللاِ َشْيًئا َوِقيَل اْدُخَال النَّارَ  ْنيِ َفَخاَنَتاُمهَ اِخلِنيَ  َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِحلَ ] َمَع الدَّ

 .)3("عثمان يا كذبت رجل: فقال. }10{التَّحريم:

 -نعـــثالً  اقتلـــوا" :< المـــؤمنين أم عـــن عائشـــة ونســـب صـــاحب كتـــاب العـــرى الوثيقـــة القـــول  . ت
  .)4("كفر قد فإنه -تقصد عثمان

أم المــؤمنين، وهــي أســمى مــن أن تقــع فــي مثــل  <وبــديهي رد مثــل هــذه األقــوال، فعائشــة 
بالثـــأر  واألفعـــال، كمـــا أنهـــا كانـــت مـــن أوائـــل مـــن طالـــب علـــي بـــن أبـــي طالـــب  هـــذه األقـــوال

، وقد كانت مع طلحة والزبير في ذلك، ولـو كانـت ممـن أحلـت دم والقصاص من قتلة عثمان 
  .فإنها لن تكون من أولئك األوائل الذين طالبوا بالقصاص من قتلته  عثمان 

                                                            
 وعيب منه نيل إذا  عثمان وكان اللحية، طويل كان رجل اسم: ونعثل. الِضباع من "الذكرُ  :الَنْعَثُل)) (1(

 العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح .الشيخ" ِمشيةُ  وهي الَنْقَثَلِة، مثل لَنْعَثَلُة،وا. لحيته لطول الرجل بذلك شبه
 العلم عطار، دار الغفور عبد أحمد: ، تحقيق)5/1832(الفارابي،  الجوهري حماد بن إسماعيل نصر ألبي

 م). 1987 -  هـ 1407( الرابعة: بيروت، ط – للماليين
 ).9/269الطفيش، () هميان الزاد إلى دار المعاد، 2(
  ).270-9/269) المرجع السابق، (3(
). وبعــد البحــث والتقصــي والنظــر لــم أجــد مــن ذكــر هــذا الحــديث 387العــرى الوثيقــة، لســالم الســيابي، ص:( )4(

  المنسوب إلى عائشة غير السيابي.
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 : أبي ذر الغفاري  نم موقف عثمان  .3
: "واهللا لعثمــــان شــــر مــــن ذلــــك قولــــه فــــي حــــق عثمــــان  اطفــــيش إلــــى أبــــي ذر  نســــب

  .)1(الحمار"
، وأصح ما )2(إلى الربذة {كما كثرت القصص واألكاذيب في قصة نفي عثمان ألبي ذر 

َبَذةِ  َمَرْرتُ : َقالَ  َوْهٍب، ْبنِ  َزْيدِ  ورد في هذه القصة هي ما جاء في صحيح البخاري َعنْ   َفِإَذا ِبالرَّ
: ِفي َوُمَعاِوَيةُ  َأَنا َفاْخَتَلْفتُ  ِبالشَّْأِم، ُكْنتُ : " َقالَ  َهَذا؟ َمْنِزلكَ  َأْنَزَلكَ  َما: َلهُ  َفُقْلتُ  ، َذرٍّ  ِبَأِبي َأَنا
ُهْم بَِعَذاٍب َألِيمٍ [ ْ َة َوَال ُينِْفُقوَهنَا ِيف َسبِيِل اهللاِ َفَبرشِّ َهَب َوالِفضَّ  َقالَ "  }34{التوبة:] َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ

 ِإَلى َوَكَتبَ  َذاَك، ِفي َوَبْيَنهُ  َبْيِني َفَكانَ  َوِفيِهْم، ِفيَنا َنَزَلتْ : " َفُقْلتُ  الِكَتاِب، َأْهلِ  ِفي َنَزَلتْ : ُمَعاِوَيةُ 
 َكَأنَُّهمْ  َحتَّى النَّاُس  َعَليَّ  رَ َفَكثُ  َفَقِدْمُتَها، الَمِديَنةَ  اْقَدمِ  َأنِ : ُعْثَمانُ  ِإَليَّ  َفَكَتبَ  َيْشُكوِني،  ُعْثَمانَ 

ْيَت، ِشْئتَ  ِإنْ : ِلي َفَقالَ "  ِلُعْثَمانَ  َذاكَ  َفَذَكْرتُ  َذِلَك، َقْبلَ  َيَرْوِني َلمْ   الَِّذي َفَذاكَ « َقِريًبا، َفُكْنتَ  َتَنحَّ
، ومن هذا الحديث يتضح بطالن )3(»ْعتُ َوَأطَ  َلَسِمْعتُ  َحَبِشيًّا َعَليَّ  َأمَُّروا َوَلوْ  الَمْنِزَل، َهَذا َأْنَزَلِني

، ولمزيد تفصيل في المسألة يمكن العودة  {ما ورد من قصص تظهر نفي عثمان ألبي ذر 
لكتاب "أمير المؤمنين عثمان بن عفان" لعلي الصالبي، تحت عنوان " حقيقة العالقة بين أبي 

  .)4(" {ذر الغفاري وعثمان بن عفان 
 :على عثمان بن عفان  من القول ما نسب لحذيفة  .4

بقولــه: "قــال حذيفــة: واهللا مــا يعــدو  أورد صــاحب كتــاب هميــان الــزاد مــا نســبه إلــى حذيفــة 
عثمان أن يكون فاجرًا في دينه أخرق في معيشته"، وقال: "وددت أن ما فـي كنـانتي مـن سـهم فـي 

  .)5(فقال: "ُقِتل وهو كافر" بطنه"، كما نسب إليه المؤلف نفسه تكفيره لعثمان 
                                                            

 ).9/268هميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، ( )1(
ــذة) 2( َب ــ معروفــة ): "َقْريــة(الرَّ  واألثــر، لمجــد الحــديث غريــب فــي النهايــة الِغفــاِري". َذرّ  أبــي َقْبــر بهــا المدينــة ْربُق

األثيـــر،  ابـــن الجـــزري الشـــيباني الكـــريم عبـــد ابـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن محمـــد بـــن المبـــارك الســـعادات أبـــو الـــدين
 -ه1399(ط: بيـــروت، - العلميــة المكتبــة الطنــاحي، محمــد محمــود - الــزاوى أحمــد طــاهر: ، تحقيــق)2/183(

  م).1979
  ).1406أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الزكاة، باب: ما ُأدِّي زكاته فليس بكنز، ح:( )3(
  .)299-290 :(ص للصالبي، عفان، بن انظر: عثمان )4(
  ).9/270هميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، ( )5(
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 :عمار بن ياسر  نم موقف عثمان  .5
وأورد اإلباضية كالمًا ال يخرج من أناس حديثي عهد بإسـالم فضـًال عـن أن يكونـوا مـن كبـار 

، فقال مـؤلفهم: "قـال عثمـان لعمـار  {الصحابة ونسبوه إلى عثمان بن عفان وعمار بن ياسر 
عمـار: فأنـت ابـن الهاويـة، فنـزل إليـه بن ياسر، إذ دفنتموه ولـم تعلمـوني يـا ابـن السـوداء، فقـال لـه 

، كما أورد علماؤهم قصًصـا أخـرى لمواقـف يزعمونهـا بـين عمـار وعثمـان )1(وجعل يضربه ويطأه" 
  .كلها يقصدون بها اإلساءة لعثمان  {

 :أبي بن كعب  نم موقف عثمان  .6
بنـي ، فكتبـوا: "كتـب عثمـان لـبعض ولم يختلف نهج اإلباضية في التشنيع على الصـحابة 

معيط ليأخذوا من بيت المال ما شاءوا فدخل عليه أبي بن كعب وقـال لـه : أنـت الـذي تصـك إلـى 
بيت مال المسلمين يا ابن الهاويـة يـا ابـن النـار الحاميـة، هلكـت وأهلكـت، فقـال لـه: لـوال أنـك شـيخ 

  .)2(وليس فيك موضع للعقوبة لعاقبتك"
 :ى عثمان من القول عل ما ُنِسب لمحمد بن سلمة األنصاري  .7

  .)3("ما رأيت يومًا أقر للعين وال شابه بيوم بدر قط من يوم قتل عثمان"
  ، ومنها: أقواًال تطعن في رسول اهللا  ولم يكتفوا بذلك، بل نسبوا لعثمان 

أخـــذك ســـارقًا ومـــا منعـــه عـــن قطـــع يـــدك إال قرابتـــك  قـــول عثمـــان لعلـــي: "أن رســـول اهللا  .1
 .)4(منه"

كــان يــؤثر بنــي هاشــم وأبــو بكــر بنــي تمــيم وعمــر بنــي عــدي، فــواهللا  قولــه: "أن رســول اهللا  .2
 .)5(ألُخصَّن بني أمية رغم األنوف..."

، بــل تعــدى ذلــك كــذبهم علــى النبــي ولــم يقتصــر كــذبهم وتدليســهم علــى صــحابة رســول اهللا 
  .)1(: "إن عثمان فرعون هذه األمة"، فنسبوا له قوله في عثمان محمد 

                                                            
  ).9/269دار المعاد، الطفيش، ( ). وهميان الزاد إلى233العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )1(
  ).9/269). وهميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (233) العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:(2(
  ).9/270) هميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (3(
 ).9/268) المرجع السابق، (4(
 ).9/270) المرجع السابق، (5(
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وقولـه وكتابتـه لمثـل مـا وصـل إليـه اإلباضـية كمـا أسـلف الباحـث، فإنـه  إن الذي يصل بتفكيره
سيكون مهيًأ ليصل إلى نقطة أخرى أكثـر انغماسـًا فـي الضـالل وأكثـر بعـدًا عـن الحـق، بـل وأكثـر 

، ) )2تعديًا على الحق وأهله، وهـذا مـا دفـع جمهـور اإلباضـية لتصـويب قتـل عثمـان بـن عفـان 
 حق وقتله وخلعه وعزله كيكة وباطلة، عبَّر عنها الوارجالني بقوله: "بل وتبرير ذلك باستنتاجات ر 

 األبشــار ضــربه:  الفجــرة علــى األمانــة. والثانيــة الخونــة اســتعمال:  األربــع: أوالهــا الحــرم النتهاكــه
 حـــين:  فيهـــا. الرابعـــة وٕاســـرافه األمـــوال تبـــذيره:  األخيـــار. والثالثـــة الصـــحابة مـــن األســـتار وهتكـــه
:  األربــع الحــرم منــه فــانتهكوا وامتنــع، فــأبى ينخلــع أن فطلبــوه ديــنهم، علــى فــاتهموه خيانتــه ظهــرت
 حرمـة مـن انخلـع حـين اإلسـالم وحرمـة ، الحـرام الشـهر وحرمـة ، الصـحبة وحرمـة ، األمانة حرمة
 الصـحبة وال ، فاسـقاً  الحـرام الشـهر وال ، خائناً  اإلمامة وال ، باغياً  اإلسالم يعيذ ال إذ ، الحرم هذه

، ألهذا وصلت به السذاجة؟! أن يتحدث عـن أميـر المـؤمنين عثمـان بـن عفـان )3(عقبه" على مرتداً 
  ثم يقذفـه بـالبغي والخيانـة والفسـق ثـم الـردة!!!، كبـرت كلمـة تخـرج مـن أفـواههم إن يقولـون إال

  كذبًا.

غــاء وواصــل اإلباضــية تشــويههم للحقــائق وتبريــرهم لمــا فعــل أســالفهم بــأن وصــفوا أولئــك الغو 
 أحدوثــة عثمــان وقتلــوه بــأنهم "جنــود اهللا" ، فقــال الســيابي: "وأصــبح الــذين خرجــوا علــى عثمــان 

 فتنـادوا عدوانـه، قتالـه إلـى وقـادهم إخوانـه، عليـه فأسـف األرض، أقطـار جميـع فـي المسلمين سمر
 المدينـــة بأهـــل وٕاذا وغيرهمـــا، والعـــراق مصـــر مـــن اهللا جنـــود وجـــاء ذاك، إذ اإلســـالم عواصـــم مـــن

 وٕامـا اعتـزاًال، إمـا: األعـداء حصار عثمان فحصروا بصولتهم، يعتزون و بثورتهم، يرحبون المنورة
  .)4(اقتتاًال" وٕاما امتثاًال،

ــيهم،  بهــذا التسلســل الفكــري الُمَمــنهج يســير أتبــاع اإلباضــية ليشــوهوا عقــول النــاس ويلبســوا عل
 ،عثمــان بــن عفــان  اهللا ويقنعــوهم بضــالل أميــر المــؤمنين والخليفــة الثالــث صــاحب رســول 

                                                                                                                                                                          
 ).9/269الطفيش، (هميان الزاد إلى دار المعاد،  )1(
  ).1/62). واالستقامة، للكدمي، (187-1/183) العقد الثمين، للسليمي، (2(
  ).71-70). والقول المتين، لقاسم الشماخي، ص:(1/36الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )3(
  ).224) العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:(4(
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فكان واجبًا علـى أهـل السـنة والجماعـة أن تشـحذ الهمـم وأن تصـحح المفـاهيم وأن تنشـر الحـق فـي 
كـــل ميـــدان، حتـــى تبقـــى صـــخرُة الـــدفاع عـــن اإلســـالم والصـــحابة الكـــرام صـــلبًة تتكســـر عليهـــا كـــل 

  الدسائس واألكاذيب والمفتريات.
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  املطلب الثاني

  عثمان بن عفان  عقيدة أهل السنة يف

اتسمت عقيدة أهل السنة والجماعة بالثبات، وأبرز مظاهر هذا الثبـات هـو ثبـاتهم فـي مـوقفهم 
، فلــم يطعنــوا فــيهم ولــم َيِضــلوا بــاالفتراءات علــيهم، وفــي الحــديث عــن تجــاه صــحابة رســول اهللا 

وطوائــف ِفــَرق  يتبــين هــذا المبــدأ؛ حيــث زلَّ  فــي الحــديث عــن عثمــان  عثمــان بــن عفــان 
عديـــدة، كلهـــا جنحـــت عـــن طريـــق الحـــق والصـــواب، وأْعَمـــت البغضـــاء بصـــيرة هـــؤالء فأصـــبحوا ال 
ينظـــرون إلـــى الصـــحابة وتـــاريخهم إال مـــن خـــالل نظـــارة ســـوداء قاتمـــة ال يـــرون فيهـــا نـــوَر وفضـــَل 

، ولم يثُبـت فـي هـذه المحنـة إال الغربـاء الـذين تمسـكوا بكـالم ربهـم وأحاديـث صحابِة رسول اهللا 
كمـا فأعطوا كل ذي حق حقه ولم يبخسوا أحدًا فضله ومكانته، فهم أهل الحـق والهـدى،  بيهم ن

 َتَكلَّـمَ  َمنْ  آِخرَ  َوَكانَ  َفَتَكلَُّموا ُمَعاِوَيَة، ِإَماَرةِ  ِفي )1(ِبِإيِلَياءَ  ُخَطَباءُ  عن أبي األشعث قال: "َقاَمتْ جاء 

                                                            
وهـــي مـــن المـــدائن العظيمـــة الخطـــاب،  بـــن عمـــر عهـــد فـــي الســـما هـــذا ، جـــاءبيـــت المقـــدسمدينـــة  (ِإيِلَيـــاَء):)ِ 1(

ن، وقيــل معناهــا بيــت وخارجهــا بســاتين وكــروم ومــزارع وأشــجار وزيتــو ، وهــي جليلــة، وماؤهــا مــن األمطــار، القديمــة
 »ُأوْرَشـِليم« ُيَسـمُّوَنَها َواْلَيهُـودُ  اْلَيـْوَم، اءُ إيِلَيـ ُتْعـَرفُ  َوَال  اْلقُـْدِس، َمِديَنـةَ  ُتَسـمَّى اْألَْقَصـى اْلَمْسـِجدُ  ِبَها الَِّتي اهللا، َواْلَمِديَنةُ 

فُـوهُ  َعَرِبـيٌّ  َكْنَعاِنيٌّ  اْسمٌ  َوُهوَ   َواْلَمْسـَجدُ  - اْلَيـْومَ  - َواْلقُـْدُس  »السَّـْبعِ  ِبْئـرِ « ِفـي »ِبيْرِشـيَبعْ « َكَقـْوِلِهمْ  َوُهـوَ  »ُأوْرُسـَلْيمٌ « َحرَّ
ــ اِالْحــِتَاللِ  َتْحــتَ  اْألَْقَصــى ،اْلَيُه ــدْ  وِديِّ ــامَ  َوَق ــَهاِيَنةِ  َأْوَغــادُ  َق ــهِ  الصَّ ــمَّ  ِبِإْحَراِق ــَم، ُث ــْومَ  َوُهــمْ  ُرمِّ ــاٍت  ُيْجــُرونَ  اْلَي  َتْحــتَ  َحْفِريَّ

، )31(ص: المـنجم، الحسـين بن إلسحاق مكان، كل في المشهورة المدائن ذكر في المرجان َأَساَساِتِه. انظر: آكام
 اهللا عبـد عبيـد ألبـي والمواضـع، الـبالد أسماء من استعجم ما . ومعجم)ه1408(األولى: ط بيروت، -الكتب عالم
 نزهــة . و)هـــ1403( الثالثــة،: ط بيــروت، -الكتــب عــالم )،1/217( األندلســي، البكــري محمــد بــن العزيــز عبــد بــن

 ، عـــالم)1/358( االدريســـي، بالشـــريف المعـــروف اهللا، عبـــد بـــن محمـــد بـــن لمحمـــد اآلفـــاق، اختـــراق فـــي المشـــتاق
 محمـد بـن علـي بـن الـرحمن عبـد الفـرج أبـو الـدين لجمال القدس، هـ). وفضائل1409األولى(: ط بيروت، -الكتب

ـــــق ،)68:(ص الجـــــوزي، ـــــدكتور: تحقي ـــــل ال ـــــور، ســـــليمان جبرائي ـــــاق دار جب ـــــدة اآلف ـــــروت، -الجدي ـــــة،: ط بي  الثاني
 شــمائل ابــن الحــق، عبــد بــن المــؤمن لعبــد والبقــاع، األمكنــة أســماء علــى االطــالع م). ومراصــد1980-هـــ1400(

 هـــــ). وخريــــدة1412األولــــى(: ط بيــــروت، الجيــــل، دار ،)1/138( الــــدين، صــــفيّ  الحنبلــــي، البغــــدادي، القطيعــــي
 ثـــم المعـــري القرشـــي، البكـــري الـــوردي، بـــن المظفـــر بـــن عمـــر حفـــص أبـــو الـــدين لســـراج الغرائـــب، وفريـــدة العجائـــب
-هــــ1428األولـــى(: ط القـــاهرة، - اإلســـالمية الثقافـــة مكتبـــة زنـــاتي، محمـــود أنـــور: تحقيـــق ،)1/372( الحلبـــي،
 بـن عطيـة بـن حمـود بـن زايـر بـن زوير بن غيث بن لعاتق النََّبِويَِّة، السِّيَرةِ  ِفي اْلُجْغَراِفيَّةِ  اْلَمَعاِلمِ  م). ومعجم2008
 - هــــــ 1402األولـــــى (: ط المكرمـــــة، مكـــــة والتوزيـــــع، للنشـــــر مكـــــة دار ،)292:(ص الحربـــــي، الـــــبالدي صـــــالح
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 َيـْذُكرُ   اهللاِ  َرُسـولَ  َسـِمْعتُ  ُقْمـُت، َمـا  اهللاِ  َرُسـولِ  ِمـنْ  َسـِمْعُتهُ  َحِديثٌ  َلْوَال : َفَقالَ  َكْعٍب، ْبنُ  ُمرَّةُ 
ــةً  َبَهــا، ِفْتَن ــٌع، َرُجــلٌ  َفَمــرَّ  َفَقرَّ ــالَ  ُمتَقنَّ ــذٍ  َهــَذا: "َفَق ــا َهــَذا: َفُقْلــتُ  ،"َواْلُهــَدى اْلَحــقِّ  َعَلــى َوَأْصــَحاُبهُ  َيْوَمِئ  َي

  .)1(ُهَو ُعْثَماُن" َفِإَذا ،"َهَذا: "َفَقالَ  ِإَلْيِه، ِبَوْجِههِ  َوَأْقَبْلتُ  اِهللا؟، َرُسولَ 

 ي حــديثفــكمــا جــاء ، ومــن ســار علــى دربهــم، وذلــك لصــبرهم علــى الفــتن فهــؤالء هــم النــاجون
 َمـْوِتي،: - َمـرَّاتٍ  ثَـَالثَ  - َنَجـا َفَقـدْ  ثَـَالٍث، ِمنْ  َنَجا قال: "َمنْ  عبد اهللا بن حوالة أن رسول اهللا 

اُل،   .)2(ُمْعِطيِه" ِباْلَحقِّ  ُمْصَطِبرٍ  َخِليَفةٍ  َوَقْتلُ  َوالدَّجَّ

مـــن أفضـــل النـــاس فـــي قومـــه  مكانـــة مميـــزة فـــي اإلســـالم وقبلـــه، فقـــد كـــان  لعثمـــان ف
عــريض الجــاه ثــرّي شــديد الحيــاء، لــم يشــرب خمــرًا ولــم يســجد لصــنم أو يقتــرف فاحشــة قــط، وكــان 

هاجر الهجرتين، وتزوج اثنتين من بنـات النبـي محبوبًا في قومه، وهو رابع من أسلم من الرجال، و 
 )3(.  

؛ فقـــد َقـــِدم المســـلمون علـــى )4(فـــي اإلســـالم كثيـــرة وبـــارزة، منهـــا حفـــر بئـــر ُروَمـــة ومناقبـــه 
 ِدَالءِ  َمــــعَ  َدْلــــَوهُ  ِفيَهــــا َفَيْجَعــــلُ  ُروَمــــةَ  ِبْئــــرَ  َيْشــــَتِري َمــــنْ " : "المدينــــة والمــــاء العــــذب قليــــل، فقــــال 

                                                                                                                                                                          
 الـدار القلـم، )، دار270، 40ص: ( ُشـرَّاب، حسـن محمـد بن لمحمد والسيرة، السنة في األثيرة م). والمعالم1982
 هـ).1411( األولى: ط بيروت، -دمشق - الشامية

أخرجـــه أحمـــد فـــي مســـنده، كتـــاب: مســـند الشـــاميين، بـــاب: حـــديث كعـــب بـــن مـــرة الســـلمي أو مـــرة بـــن كعـــب،  )1(
م). حـــديث 2001-ه1421يب األرنـــاؤوط وآخـــرون، مؤسســـة الرســـالة، ط: األولـــى ()، تحقيـــق: شـــع18068ح:(

 صحيح.
). حــديث 16973) أخرجــه أحمــد فــي مســنده، كتــاب: مســند الشــاميين، بــاب: حــديث عبــد اهللا بــن حوالــة، ح:(2(

  حسن.
  ).17-16انظر: عثمان بن عفان، للصالبي، ص:( )3(
المـيم، وهـي بئـر مـن آبـار المدينـة المنـورة، وماؤهـا أعـذب مـاء  فـتحو  الـواو، وسـكون الـراء، : بضمُروَمة) بئر) (4(

 مــن:  اهللا رســول وقيــل أنهــا كانــت لرجــل مــن غفــار، فقــال ماءهــا، المســلمين يبيــع ليهــودىّ  ملكــاً  بــالعقيق، وكانــت
نظـر: ألفـا. ا بعشـرين عنـه اهللا رضـى عثمـان فاشتراها الجّنة؟ في مشرب بها وله للمسلمين، فيجعلها رومة، يشترى

 عبــد ). والبلــدان، ألبــي1/299). ومعجــم البلــدان، للحمــوي، (1/141مراصــد االطــالع، لصــفي الــدين البغــدادي، (
 الكتـب، الهـادي، عـالم يوسـف: ، تحقيـق)83(ص: الفقيـه، بـابن المعروف الهمداني إسحاق بن محمد بن أحمد اهللا

  م). 1996-هـ1416األولى،(: بيروت، ط
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، فاشتراها عثمان وجعلهـا للغنـي والفقيـر وابـن السـبيل، وقـال )1(اْلَجنَِّة؟" ِفي ِمْنَها َلهُ  َخْيرٍ بِ  اْلُمْسِلِمينَ 
 ُْعْثَمانُ  َفَحَفَرَها ،)2(الَجنَُّة" َفَلهُ  ُروَمةَ  ِبْئرَ  َيْحِفْر  : "َمن .   

ة تبـوك نـادى فـي و التجهيز لغز  تجهيز جيش العسرة؛ فلما أراد رسول اهللا  ومن مناقبه 
العطـاء األكبـر فـي التجهيـز،  أغنياء المسلمين ليساهموا في تجهيز الجيش، وقـد كـان لعثمـان 

رغم ما كان يمر به المسلمون من عسرة وضيق، إال أن عثمان المعطاء لم يبخل بماله فـي سـبيل 
ًا، اهللا، فيقول ابن شهاب الزهري: "َقدَّم عثمان لجيش العسرة في غزوة تبـوك تسـعمائة وأربعـين بعيـر 

فـي جـيش العسـرة بعشـرة آالف دينـار  وستين فرسًا أتم بها األلف، وجاء عثمان إلى رسـول اهللا 
َتْيِن" الَيـْومِ  َبْعـدَ  َعِمـلَ  َمـا ُعْثَمـانَ  َضرَّ  صبَّها بين يديه، فجعل الرسول يقلِّبها بيده ويقول: "َما ، )3(َمـرَّ

  .)4(ُعْثَمانُ  َفَجهََّزهُ  »َجنَّةُ ال َفَلهُ  الُعْسَرةِ  َجْيَش  َجهَّزَ  َمنْ : «َوَقاَل 

فــي ســبيل اهللا؛ توســعة المســجد النبــوي  ومــن أعمــال الخيــر التــي قــدَّمها عثمــان بــن عفــان 
 ِفــي ِمْنَهــا َلــهُ  ِبَخْيــرٍ  اْلَمْســِجدِ  ِفــي َفَيِزيــُدَها فُــَالنٍ  آلِ  ُبْقَعــةَ  َيْشــَتِري َمــنْ  : "حتــى يتســع ألهلــه، فقــال 

  .عثمان فاشتراها  )5(اْلَجنَِّة؟"

ـــــره رســـــول اهللا  ومـــــن فضـــــائل عثمـــــان  ـــــره  أن بشَّ بالشـــــهادة علـــــى بلـــــوى تصـــــيبه، وبشَّ
  .)1(بالجنة

                                                            
 )، وصححه األلباني.3608ه، كتاب: األحباس، باب: وقف المساجد، ح:(أخرجه النسائي في سنن )1(
، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان أبـي عمـرو أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضـائل أصـحاب النبـي  )2(

  ). معلقًا.648، ص:(القرشي 
)، حســـنه 3701، ح:(أخرجـــه الترمـــذي فـــي ســـننه، أبـــواب المناقـــب، بـــاب: فـــي مناقـــب عثمـــان بـــن عفـــان  )3(

 محمـــد اهللا وصـــي. د: )، تحقيـــق1/516األلبـــاني. وانظـــر: فضـــائل الصـــحابة، ألبـــي عبـــد اهللا أحمـــد بـــن حنبـــل، (
م). وصـــحيح التوثيـــق فـــي ســـيرة وحيـــاة ذي 1983 – هــــ1403( األولـــى: بيـــروت، ط – الرســـالة عبـــاس، مؤسســـة

م). وعثمــان بــن 1996-هـــ1417طنطــا، ط: األولــى (-)، دار الصــحابة26النــورين، لمجــدي فتحــي الســيد، ص:(
  ). 38عفان، للصالبي، ص:(

، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان أبـي عمـرو ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضـائل أصـحاب النبـي 4(
  ). معلقًا.648، ص:(القرشي 

  )، صححه األلباني.3608) أخرجه النسائي في سننه، كتاب: األحباس، باب: وقف المساجد، ح:(5(
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ـــاقي  وشـــهد النبـــي  ـــم عثمـــان علـــى ب ـــم عمـــر ث بترتيـــب أفضـــلية الصـــحابة أبـــي بكـــر أوًال ث
 ِبـَأِبي َنْعـِدلُ  الَ   النَِّبـيِّ  َزَمـنِ  ِفـي ُكنَّـا : "{، وهذا ما دل عليه حديث ابـن عمـر الصحابة 

 . وفـي روايـة: ")2(َبْيـَنُهْم" ُنَفاِضـلُ  الَ  ، النَِّبـيِّ  َأْصـَحابَ  َنْتـُركُ  ثُـمَّ  ُعْثَمـاَن، ثُمَّ  ُعَمَر، ثُمَّ  َأَحًدا، َبْكرٍ 

ـــكَ  َوَيْســـَمعُ  ـــيُّ  َذِل ـــُرهُ" َوَال  ، النَِّب مخالفـــة هـــذا الفهـــم الـــذي فهمـــه  ، ولـــو كـــان يريـــد النبـــي )3(ُيْنِك
  هم بذلك ولم يقّره.الصحابة ألشار علي

 َأُبـو ِبـُأمَِّتي ُأمَِّتـي : " َأْرَحمُ بحيائه في الجاهلية واإلسالم، فقال فيه  وقد اتصف عثمان 
 َبْكـرٍ  َأَبـا قـاال: "َأنَّ  {، وعن عائشة وعثمـان )4(َعفَّاَن ..." ْبنُ  ُعْثَمانُ  َحَياءً  َبْكٍر ... َوَأْصَدُقُهمْ 

 َوُهـوَ  َبْكـرٍ  ِألَِبـي َفـَأِذنَ  َعاِئَشـَة، ِمـْرطَ  َالِبٌس  ِفَراِشِه، َعَلى ُمْضَطِجعٌ  َوُهوَ   اهللاِ  َرُسولِ  َعَلى اْسَتْأَذنَ 
 َفَقَضـى اْلَحـالِ  ِتْلـكَ  َعَلـى َوُهـوَ  َلـهُ  َفـَأِذنَ  ُعَمـُر، اْسـَتْأَذنَ  ثُـمَّ  اْنَصـَرَف، ثُـمَّ  َحاَجتَـُه، ِإَلْيهِ  َفَقَضى َكَذِلَك،

 َعَلْيــكِ  اْجَمِعــي: «ِلَعاِئَشــةَ  َوَقــالَ  َفَجَلــَس، َعَلْيــهِ  اْســَتْأَذْنتُ  ثُــمَّ : ُعْثَمــانُ  َقــالَ  َصــَرَف،انْ  ثُــمَّ  َحاَجتَــُه، ِإَلْيــهِ 
 ِألَِبـي َفِزْعـتَ  َأَركَ  َلـمْ  َمـاِلي اهللاِ  َرُسـولَ  َيا: َعاِئَشةُ  َفَقاَلتْ  اْنَصَرْفُت، ثُمَّ  َحاَجِتي، ِإَلْيهِ  َفَقَضْيتُ  »ِثَياَبكِ 
ـــٍر، ـــرَ  َبْك ـــا ، { َوُعَم ـــاَن؟ َفِزْعـــتَ  َكَم ـــالَ  ِلُعْثَم ـــانَ  ِإنَّ : « اهللاِ  َرُســـولُ  َق ، َرُجـــلٌ  ُعْثَم ـــيٌّ ـــي َحِي  َوإِنِّ

  .)5("»َحاَجِتهِ  ِفي ِإَليَّ  َيْبُلغَ  َال  َأنْ  اْلَحاِل، ِتْلكَ  َعَلى َلهُ  َأِذْنتُ  ِإنْ  َخِشيُت،

أن  <ن عائشـة ، فعن أم المـؤمنيأن المالئكة تستحي من عثمان  وقد أخبر النبي 
كــان جالســًا فــي بيتــه كاشــفًا عــن فخذيــه، فــدخل عليــه أبــو بكــر وعمــر وهــو علــى حالتــه،  النبــي 

  .)6("»اْلَمَالِئَكةُ  ِمْنهُ  َتْسَتِحي َرُجلٍ  ِمنْ  َأْسَتِحي َأَال : «فلما دخل عليه عثمان غطى عن فخذيه قائالً 

                                                                                                                                                                          
 ).2403). وصحيح مسلم، ح:(3674،3675،3695،3699ر: صحيح البخاري، ح:(انظ )1(
، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان أبـي عمـرو أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضـائل أصـحاب النبـي  )2(

  ).3697، ح:(القرشي 
)، 12/285نــي، (القاســم الطبرا أبــو الشــامي، اللخمــي مطيــر بــن أيــوب بــن أحمــد بــن المعجــم الكبيــر، لســليمان )3(

  الثانية.: القاهرة، ط – تيمية ابن السلفي، مكتبة المجيد عبد بن )، تحقيق: حمدي13132ح:(
، ثَاِبٍت، ْبنِ  َوَزْيدِ  َجَبٍل، ْبنِ  ُمَعاذِ  أخرجه الترمذي في سننه، أبواب المناقب، باب: َمَناِقِب  )4(  ْبـنِ  ُعَبْيـَدةَ  َوَأِبـي َوُأَبـيٍّ

  . صححه األلباني.)3790، ح:( الَجرَّاحِ 
  ).2402، ح:(، باب: فضائل عثمان ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة 5(
 ).2401، ح:(، باب: فضائل عثمان ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة 6(
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ك آمــرًا لــه بالصــبر والثبــات بــذل كثــرت الفــتن، وقــد أخبــره النبــي  فــي آخــر أيــام حياتــه 
 َلْيـتَ  َأوْ  - ِلـي اْدعُ «: "قالـت: قـال رسـول اهللا  <على الحق حتى يلقاه شهيدًا، فعن عائشة 

.  »َال : «َقــالَ  ُعَمــُر؟: ُقْلــتُ .  »َال : «َقــالَ  َبْكــٍر؟ َأُبــو: ُقْلــتُ : َقاَلــتْ  »َأْصــَحاِبي ِمــنْ  َرُجــًال  - ِعْنــِدي
ـــكَ  اْبـــنُ : ُقْلـــتُ  ؟ َعمِّ : َفَقـــالَ  ُعْثَمـــاُن، َفَجـــاءَ : َقاَلـــتْ  »َنَعـــمْ : «َقـــالَ  َفُعْثَمـــاُن؟: ُقْلـــتُ .  »َال : «َقـــالَ  َعِلـــيٌّ

ـا: َقـالَ  َيَتَغيَُّر، ُعْثَمانَ  َوَلْونُ  ُعْثَماَن، ِإَلى ُيِسرُّ   النَِّبيُّ  َفَجَعلَ : َقالَ  ، »ُقوِمي«  الـدَّارِ  َيـْومُ  َكـانَ  َفَلمَّ
  .)1(َعَلْيِه" َنْفِسي َصاِبرٌ  َفَأَنا َأْمًرا، ِإَليَّ  َعِهدَ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  َال،: َقالَ  تَُقاِتُل؟ َأَال : ُقْلَنا

 النَِّبيَّ  َأنَّ  ، <َعاِئَشَة  لعثمان، فَعنْ  بيان لشيء من ُمسارَّة النبي  <وفي حديث عائشة 
  َ2(َلُهْم" َتْخَلْعهُ  َفَال  َخْلِعهِ  َعَلى َأَراُدوكَ  ِإنْ فَ  َقِميًصا، ُيَقمُِّصكَ  اللَّهَ  َلَعلَّ  ِإنَّهُ  ُعْثَمانُ  َيا :َقال(.  

لـم يخلـع  شهيدًا صائمًا يتلو كتاب ربه بين يديه، صابرًا على عهد رسول اهللا  وقضى 
قميصـــًا قمصـــه اهللا إيـــاه، ولـــم يـــأمر أحـــدًا بإراقـــة الـــدماء فـــي ســـبيل حمايتـــه، فكـــان رحمـــه اهللا نعـــم 

سـنة نبيـه، جمعنـا اهللا بـه وأبـو بكـر وعمـر فـي الفـردوس األعلـى الصحابي الـذي يمتثـل كـالم ربـه و 
  من الجنة.

 موقــف المــدافعين والمنــافحين عــن الخليفــة الثالــث عثمــان بــن عفــان  ووقــف الصــحابة 
في كـل محفـل وفـي كـل موقـف، فمنـذ تعـرض للحصـار وقـف الصـحابة ليقـاتلوا دفاعـًا عنـه فنهـاهم 

، فـــأخرج اإلمـــام بوجـــه مـــن يثيـــر الشـــبهات عليـــه  عـــن ذلـــك، حتـــى بعـــد استشـــهاده بـــزمن وقفـــوا
 اْبـــنُ  ُهـــوَ  ُعْثَمـــانُ  َحـــدَّثََنا َعَواَنـــَة، َأُبـــو َحـــدَّثََنا ِإْســـَماِعيَل، ْبـــنُ  ُموَســـى البخـــاري فـــي صـــحيحه: "َحـــدَّثََنا

 الَقــْوُم؟ َهــؤَُالءِ  َمــنْ : َفَقــالَ  ُجُلوًســا، َقْوًمــا َفــَرَأى الَبْيــَت، َحــجَّ  ِمْصــرَ  َأْهــلِ  ِمــنْ  َرُجــلٌ  َجــاءَ : َقــالَ  َمْوَهــٍب،
ــاُلوا ــَرْيٌش، َهــؤَُالءِ  َفَق ــْيخُ  َفَمــنِ : َقــالَ  ُق ــيِهْم؟ الشَّ ــاُلوا ِف ــا: َقــالَ  ُعَمــَر، ْبــنُ  اللَّــهِ  َعْبــدُ : َق  ِإنِّــي ُعَمــَر، اْبــنَ  َي
 َعـنْ  َتَغيَّـبَ  َأنَّـهُ  َتْعَلـمُ : َقـالَ  َعـْم،نَ : َقـالَ  ُأُحـٍد؟ َيـْومَ  َفـرَّ  ُعْثَمانَ  َأنَّ  َتْعَلمُ  َهلْ  َفَحدِّْثِني، َشْيءٍ  َعنْ  َساِئُلكَ 

: َقـالَ  َنَعـْم،: َقـالَ  َيْشـَهْدَها؟ َفَلـمْ  الرِّْضـَوانِ  َبْيَعـةِ  َعـنْ  َتَغيَّـبَ  َأنَّـهُ  َتْعَلـمُ : َقـالَ  َنَعْم،: َقالَ  َيْشَهْد؟ َوَلمْ  َبْدرٍ 
ـا َلـَك، ُأَبـيِّنْ  َتَعـالَ : ُعَمرَ  اْبنُ : َقالَ  َأْكَبُر، اللَّهُ   َلـُه، َوَغَفـرَ  َعْنـهُ  َعَفـا اللَّـهَ  َأنَّ  َفَأْشـَهدُ  ُأُحـٍد، َيـْومَ  ِفـَراُرهُ  َأمَّ

                                                            
  )، صححه الذهبي.4543) أخرجه الحاكم في المستدرك، ح:(1(
). صــححه 3705، ح:( َعفَّــانَ  ْبــنِ  ُعْثَمــانَ  َمَناِقــِب  اب المناقــب، بــاب: ِفــي) أخرجــه الترمــذي فــي ســننه، أبــو 2(

  األلباني.
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ــا  اللَّــهِ  َرُســولُ  َلــهُ  َفَقــالَ  َمِريَضــًة، َوَكاَنــتْ  ، اللَّــهِ  َرُســولِ  ِبْنــتُ  َتْحتَــهُ  َكاَنــتْ  َفِإنَّــهُ  َبــْدرٍ  َعــنْ  َتَغيُُّبــهُ  َوَأمَّ
» : َّــا »َوَســْهَمهُ  َبــْدًرا، دَ َشــهِ  ِممَّــنْ  َرُجــلٍ  َأْجــرَ  َلــكَ  ِإن ْضــَواِن، َبْيَعــةِ  َعــنْ  َتَغيُُّبــهُ  َوَأمَّ  َأَحــدٌ  َكــانَ  َفَلــوْ  الرِّ
 َبْعـدَ  الرِّْضـَوانِ  َبْيَعـةُ  َوَكاَنـتْ  ُعْثَمـانَ   اللَّـهِ  َرُسـولُ  َفَبَعثَ  َمَكاَنُه، َلَبَعَثهُ  ُعْثَمانَ  ِمنْ  َمكَّةَ  ِبَبْطنِ  َأَعزَّ 
 َعَلـى ِبَهـا َفَضـَربَ . »ُعْثَمـانَ  َيـدُ  َهـِذهِ : «الُيْمَنـى ِبَيِدهِ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَقالَ  َمكََّة، ىِإلَ  ُعْثَمانُ  َذَهبَ  َما

  .)1(َمَعَك" اآلنَ  ِبَها اْذَهبْ  ُعَمرَ  اْبنُ  َلهُ  َفَقالَ  »ِلُعْثَمانَ  َهِذهِ : «َفَقالَ  َيِدِه،

ي يسيرون ة والجماعة الذف الثابت ألهل السنوهو الموق فهذا هو موقف الصحابة الكرام 
[الَِّذيَن وقف الذي يبينه قول اهللا تعالى عليه منذ عهد الصحابة الكرام إلى يومنا هذا، وهذا الم

َعْل ِيف  ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاِإليَامِن َوَال َجتْ َنا اْغِفْر َلنَا َوِإلِ ِذيَن  ُقُلوبِنَا غِ َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ ال لِلَّ
َنا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم]   . }10{احلرش: َآَمنُوا َربَّ

 

                                                            
، بـاب: مناقـب عثمـان بـن عفـان أبـي عمـرو ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضـائل أصـحاب النبـي 1(

  ).3698، ح:(القرشي 
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  املطلب األول

  عقيدة اإلباضية يف علي بن أبي طالب 

مــن يطعــن فيــه تجــد بالتنــاقض، فتــارة  اتســم موقــف اإلباضــية تجــاه أميــر المــؤمنين علــي 
فــإن القــارئ  البيــان تخصــيصره، ولــو أراد الباحــث مــه ويــوقِّ يعظِّ مــن يمدحــه و  ســمعت ويكفِّــره، وتــارة

ة روا للنـاس بصـورة مقبولـحو االعتدال " الظاهري " حتى يظهَ رى في الُكتَّاب المعاصرين ميًال نسيَ 
  شكًال وٕان كانت مختلفة مضموًنا.

يســـتنتج مـــن خاللهـــا أن اإلباضـــية ال للعلمـــاء إباضـــيين  أقـــواالً يـــذُكر علـــي يحيـــى معمـــر  فهـــذا
: "هـو رهم محمد اطفيش قوله عـن علـي ل عن قطب اإلباضية ومفسِّ تطعن في الصحابة، فينقُ 

  .)1(ل"ب وزهد، وعقل وعلم وشجاعة وعدْ سَ فضائله من نَ  رِ وال يحتاج إلى ذكْ  من ُشِهر،

ــ ل مــن َتــقولــه: "وأمــا علــي بــن أبــي طالــب فلقــد قَ نفســه  طفــيشالك تــرى العجــب حينمــا تقــرأ لكنَّ
مـنهم حرقـوص وعمـار  لهـم بالجنـة علـى لسـان رسـول اهللا  اً مشهود ل رجاالً تَ المسلمين كثيًرا، وقَ 
ـــ، فقطـــع )2("أمـــر بقتـــل هـــؤالء ... مـــا بالنـــار، وعلـــيٌّ لجنـــة ولقاتلهالمشـــهود لهمـــا با ر اإلباضـــية مفسِّ

ومـن الجـدير اإلشـارة إلـى أن ما أمر بقتل حرقوص،  جزاءَ  لعلي بن أبي طالب بالنار اطفيش 
  ل، فكيف يكون عليٌّ هو القاتل له؟!!ا ُقتِ لمَّ  كان يقاتل في جيش علي  عمار 

علـي بـن أبـي طالـب  التناقض الذي يلمسه فَيِصففيش يستعجب من ل في كالم اطإن المتأمِّ 
  اللهـــم إال إن كـــان ناقـــل اإلباضـــية !ثـــم يتهمـــه بالقتـــل بـــل ويقطـــع لـــه بالنـــارابتـــداًء بالعـــدل ،!

المعاصر يضع غشاوة على عينيه وال يأخذ من كتب أسالفه إال ما يخدم رؤيته وفكرتـه التـي يريـد 
  أن يسقطها على عقول الناس.

 سبقهم يكن اطفيش وحده المجترئ على اهللا تعالى بأن يقطع ألحد من الناس بالنار، بل ول
ثم رجع على  ،م الرجال فهو كافرن حكَّ م بأن مَ كَ في ذلك الوارجالني فقال: " وأما علي فقد حَ 

                                                            
  ).1/295اإلباضية بين الفرق اإلسالمية، لعلي يحيى معمر، ( )1(
  ).237). والعرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:(9/270ميان الزاد إلى دار المعاد، الطفيش، (ه )2(
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 أنكر من له، وقاتلتَ عقبه، وقال: من لم يرض بالحكومة كافر، فقاتل من رضي بالحكومة وقَ 
 فقاتلناهم علينا وابغَ  إخواننا : (فقال واعتذر الصحابة، من أواب آالف أربعة وقتل له،تَ وقَ  الحكومة

ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا [ واحداً  مؤمناً  لتَ قَ  فيمن - وجل عز - اهللا قال فقد)  َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
 -  بخته سوء من - اهللا فحَرمه  }93{النساء:] دَّ َلُه َعَذاًبا َعظِيًام فِيَها َوَغِضَب اهللاُ َعَلْيِه َوَلَعنَُه َوَأعَ 

 اإلسالم أهل في وتورط بأسه، من الشرك أهل فسلم العراقين، الفتنة دار ضهوعوَّ  الحرمين،
  .)1(بنفسه"

كمـا  ،)2(ومـن تبعـه كما أعلنت اإلباضية براءتهم من أمير المؤمنين علـي بـن أبـي طالـب 
: "أهــل البــراءة، عثمــان وعلــي، وابنــاه الحســن والحســين، وطلحــة، فقــال )3(العــوتبيجــاء علــى لســان 

وجميــع مــن رضــي بحكومــة الحكمــين ... وجميــع الكــافرين مــن األولــين واآلخــرين، وكــل مخــالف 
مـن  يقول صاحب كتاب بيان الشـرع فـي ذلـك: "وبرئنـا بعـد النبـي و  ،)4(للمسلمين بقول أو فعل"

أهــل القبلــة، عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وطلحــة والزبيــر،  أهــل القبلــة الــذين هــم مــن
ومعاويـة بــن أبــي ســفيان، وعمـرو بــن العــاص، وأبــو موســى األشـعري، وجميــع مــن رضــي بحكومــة 

                                                            
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )1(
-1/181). والعقــــد الثمــــين، للســــليمي، (153،205-6/148) انظــــر: جوابــــات اإلمــــام الســــالمي، للســــالمي، (2(

). والمعتبــر، ألبــي ســعيد 130-121ة، لســالم الحــارثي، ص:(). والعقـود الفضــية فــي أصــول اإلباضــي189، 182
). والســـير والجوابـــات 37-1/36). والجـــامع المفيـــد مـــن أحكـــام أبـــي ســـعيد، للكـــدمي، (141-1/139الكـــدمي، (

). والقـــــول المتـــــين، لقاســـــم الشـــــماخي، 315-2/300، 1/200لعلمـــــاء وأئمـــــة ُعمـــــان، لمجموعـــــة مـــــن العلمـــــاء، (
-1/69). واالسـتقامة، للكـدمي، (68-1/67حيد بنور التوحيد، لسعيد الغيثي، (). وٕايضاح التو 101-100ص:(
). وتفســير القــرآن، لمحمــد 1/37). والــدليل والبرهــان، للــوارجالني، (1/47). والبعــد الحضــاري، للجعبيــري، (133

  ).3/356بن يوسف اطفيش، (
 بـين عـاش ينسـب، وٕاليهمـا صـحار، ينـواح إحـدى عوتب، أهل من مسلم بن سلمة المنذر أبو هو (العوتبي): )3(

 فقيــه فهـو اإلباضـية البـارزين، علمـاء مــن األزد، كـان مـن طاحيـة بنـي مــن وهـو الهجـري، والسـادس الخـامس القـرن
 ثــروة المــذهب، تــرك علمــاء غيــر مــن اآلخــرين إنتــاج علــى والتفــتح األصــالة بــين قراءاتــه فــي يجمــع ونســابة، ولغــوي
 ألـف األنساب موضوع ، وفي”اإلبانة“ معجم ألف اللغة ، وفي”الضياء“ الفقهية موسوعته: آثاره فمن طائلة، علمية
م فـي كتـب اإلباضـية، سـوى مـا وجـده فـي الموقـع المشـار لَ ولم يقف الباحث على ترجمة لهذا العَ  .”األنساب“ كتاب

  .http://www.taddart.org/?p=6591انظر: موقع تادارت مركز الدراسات اإلباضية  إليه أدناه.
  )، بتصرف.74-3/73الضياء، للعوتبي، ( )4(
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الحكمـــين... وأتبـــاعهم وأشـــياعهم، ومـــن تـــوالهم علـــى كفـــرهم وجـــورهم مـــن أهـــل البـــدع وأصـــحاب 
د الفضـية فـي أصـول اإلباضـية: "فمـن يتـولَّ عثمـان صـاحب كتـاب العقـو ، ومثله مـا قالـه )1(الهوى"

]  السـياق عليـه يـدل كمـا تـوالهم ومـن ومعاويـة طالـب أبـي بـن علـي معـه بمـن ويقصـد[ ومن معـه 
 وقلوبنـا، وألســنتنا، بأيـدينا، أعـداء، ولهـم بـراء، مـنهم بأنـا ورسـله، وكتبـه، ومالئكتـه، اهللا، نشـهد فإنا

 عنـــد بـــذلك نحاســـب بعثنـــا، إذا عليـــه ونبعـــث متنـــا، ذاإ عليـــه ونمـــوت عشـــنا مـــا ذلـــك علـــى نعـــيش
  .)2(اهللا"

هــي ديــن يــدينون بــه، فقــال قاســم الشــماخي:  فيمــا اعتبــرت اإلباضــية أن البــراءة مــن علــي 
"ونــدين بــالبراءة مــن جميــع أعــداء اهللا مــن األولــين واآلخــرين، وبــالبراءة ممــن تبــرأ منــه أئمتنــا مــن 

ـــاعهم ـــة البـــاري جـــل وعـــال ... وممـــن دان  األئمـــة المشـــهورين فـــي الشـــر وأتب ... وممـــن دان برؤي
بــالخروج مــن النــار... ونــدين بتصــويب أهــل النهــروان الــذي رفضــوا الحكومــة علــى علــي بــن أبــي 

  .)3(طالب والبراءة ممن قتلهم"

، انحيـاده عـن سـبيل مـا كـان عليـه مـن حجـة وقد أظهرت اإلباضية أن سبب براءتهم منه 
، فقال كاتبهم الكـدمي: "علـي بـن أبـي طالـب حـاد  -على حد زعمهم – اهللا، وما ارتكب من ذنوب

، وقــال صــاحب كتــاب العقــد الثمــين: "فأهــل األحــداث )4(عــن ســبيل مــا كــان عليــه مــن حجــة اهللا "
المضلة في عصر الصحابة ومن بعدهم ومن قبلهم إنما نبرأ منهم بسبب ما أحدثوا من المعاصـي 

  .)5(يها، والبراءة منهم بسببها"التي أوجب ربنا تعالى مفارقتهم عل

                                                            
). 1/373)، بتصـرف. وانظــر: الســير والجوابـات، لعــدد مــن العلمــاء، (293-3/277بيـان الشــرع، للكنــدي، ( )1(

  ).302-1/297وقاموس الشريعة، لجميل السعدي، (
  ).121العقود الفضية في أصول اإلباضية، لسالم الحارثي، ص:( )2(
  )، بتصرف.101-10اسم الشماخي، ص:(القول المتين، لق )3(
  )، بتصرف.137-1/133االستقامة، للكدمي، ( )4(
  )، بتصرف.187-1/183) العقد الثمين، للسليمي، (5(
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كمـــا اعتبـــروا أن أهـــل النهـــروان وعلـــى رأســـهم عبـــد اهللا بـــن وهـــب الراســـبي هـــم الُمِحقُّـــون ومـــن 
فيقول كاتبهم الشماخي: "وندين بتصويب أهـل النهـروان ، )1(قاتلهم هم المبطلون، ويترضون عليهم

  .)2(الذي رفضوا الحكومة على علي بن أبي طالب"

ووصـفوه بصـفات ال تليـق بـه،  تَّاب اإلباضية علـى أميـر المـؤمنين علـي وتطاول بعض كُ 
فوصفوه بالضعف والَخَبل، كما وصفوه بميله إلى الدنيا وطمعه في الخالفة، فيقول سـالم السـيابي: 
"إنمـــا الرَّجـــل ُيخـــَدع باألكاذيـــب فـــيظن الصـــدق، وعنـــدما يقـــع فـــي األمـــر يحتـــار ... وكـــان مغرًمـــا 

هـا فلــم تسـتقم لــه، وعاصـت عليــه، ولـم يســتقر قـرار، فــال فتـوح وال قــرار للمســلمين بالخالفـة فــابتلي ب
: "إال أن حبه الخالفة أوقعه في ما وقع فيه من بالئهـا من أول يوم ..." ثم يضيف عن علي 

قوله: "وقد تعمـد قـتلهم بـإغراء مـن  )4(أيضاً  الشماخي بهم، كما نقل عن كات)3(فلم يهتدي لسياستها"
، ويقصـد بـذلك )5(قيس صـنيع معاويـة بـن أبـي سـفيان وعمـرو بـن العـاص وأشـياعهما" األشعث بن

  استطاعوا خداع علي ودفعه لقتل أهل النهروان وحاشاهم عن ذلك. أن هؤالء الصحابة 

مــوقفين: أولهمــا كــان  وبهــذا يــرى الباحــث أن اإلباضــية وقفــت تجــاه أميــر المــؤمنين علــي 
، وثانيهمـــا لمـــا رفضـــوا التحكـــيم انقلبـــوا عليـــه فكّفـــروه علـــي قبـــل قضـــية التحكـــيم فقـــد كـــانوا مـــع 

 المصــادر إن قولــه: " )6(وا منــه وحكمــوا لــه بالنــار، فيــذكر الكاتــب اإلباضــي مســعود مزهــوديؤ وتبــر 
                                                            

). والسـير والجوابـات 1/189). والعقد الثمين، للسـليمي، (6/153انظر: جوابات اإلمام السالمي، للسالمي، ( )1(
 ).1/69). واالستقامة، للكدمي، (315-2/300علماء، (لعلماء وأئمة ُعمان، لمجموعة من ال

  )، بتصرف.101-10القول المتين، لقاسم الشماخي، ص:( )2(
  )، بتصرف.51،186انظر: العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )3(
ــدِ  بــنِ  ُســَلْيَمانَ  بــنِ  َقاِســمِ  بــنِ  َســِعيدٍ  بــنُ  هــو قاِســمُ  (قاســم الشــماخي):) 4(  بــنِ  ِإْبــَراِهيمَ  بــنِ  َيْحَيــى بــنِ  ُعَمــرَ  بــنِ  ُمَحمَّ

، ُمَفكِّـرٌ  الشَّـمَّاِخيُّ  ِسـيَفاو بـنِ  َعاِمرِ  بنِ  ُموَسى أِديـٌب، إباضـي المـذهب وكـان حلقـة الوصـل  وكاِتـبٌ  ُمْصـِلحٌ  الَعـاِمِريُّ
 فــي اســةللدر  إليهــا أبــوه َقــِدمَ  أنْ  بعــد م)،1857-هـــ1274ســنة ( ِمْصــرَ  بقــاِهَرةِ  بــين إباضــية المشــرق والمغــرب، ُوِلــدَ 

هــ). 1334األزهر، له العديد من المؤلفـات، أشـهرها: القـول المتـين، وسـرد الحجـة علـى أهـل الغفلـة، تـوفي:( جامع
موقــع ). و 17-1قاســم بــن ســعيد الشــماخي رائــد الصــحافة اإلباضــية، لســلطان بــن مبــارك الشــيباني، ص:( انظــر:

  .) http://istiqama.net/olama/olama.htmاالستقامة ( أشعة من الفكر اإلباضي: 
  ).71القول المتين، لقاسم الشماخي، ص:( )5(
فــي الجزائــر، اهــتم بالكتابــة عــن  باتنــة، بجامعــة التــاريخ، بقســم اإلســالمي التــاريخ : أســتاذمزهــودي) (مســعود) 6(

المغـرب،  بـالد إلـى هـالل بنـي هجـرة حتـى اإلسـالم انتشـار منـذنفوسة  اإلباضية والدفاع عنهم، ومن مؤلفاته: جبل
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 وينفـرد اإلباضـية مـن األسـرى مـع األغلـب ابـن قسـاوة علـى وتجمع تتفق اإلباضية وغير اإلباضية
 مـــن أحـــب مـــن بعـــض األميـــر ليـــدع: رجالـــه بعـــض لـــه قـــال": بقولـــه ذلـــك تؤكـــد بروايـــة النـــويري

 فـي تقولـون مـا: "فقـال بعضـهم فأحضـر هللا، ذلـك أن علـم سـأله فإذا اعتقاده عن ويسأله مشائخهم،
 علـى فجمـيعكم: إبـراهيم فقـال ،رهيكفِّـ لـم مـن النـار فـي ،كـافر إنـه نقـول: فقـال طالـب، أبي بن علي
ن موقـف اإلباضـية األخيـر مـن أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي ، وبهذا يتبي)1("نعم: فقالوا الرأي؟ هذا

  .طالب 

فقـــال  ، بـــن أبـــي طالـــب وممـــا يؤكـــد مـــوقفهم ذاك هـــو دفـــاعهم عـــن ابـــن ملجـــم قاتـــل علـــي
العقد الثمين: "وابن ملجم إنما قتل نفًسا واحدة، وعلي قتل أربعـة آالف نفـس مؤمنـة كتاب صاحب 

  .)2(في موقف واحد إال قليًال ممن نجا منهم"

شاعر الخوارج عمران بن ومدحوه وأثنوا على فعله، فهذا شعرًا  قي ابن ملجمبالشَّ  واغنَّ وتبل 
  ، فقال: أ فيها على علي بن أبي طالب تجرَّ صاغ أبياتًا  )3(حطان

  

  إال ليبلغ من ذي العرش رضواًنا  يا ضربة من تقي ما أراد بها
  )4(ميزاًنا أوفى البرية عند اهللا  إني ألذكره حيًنا فأحسبه

  

                                                                                                                                                                          
الرسـتمية. انظـر: جبـل نفوسـة منـذ انتشـار اإلسـالم حتـى  الدولـة سـقوط غايـة إلى اإلسالمي الفتح من نفوسة وجبل

 وعالقتـه نفوسـة )، المكتبـة الشـاملة اإلباضـية. وجبـل1هجرة بني هالل إلى بالد المغرب، لمسعود مزهودي، ص:(
مفتــــاح،  معيــــوف لصــــالح الهجــــري، الثالــــث القــــرن أواخــــر إلــــى الهجــــري الثــــاني القــــرن منتصــــف مــــن تمية،بالرســــ
 اإلباضية. الشاملة )، المكتبة275ص:(

 ).1/120جبل نفوسة منذ انتشار اإلسالم حتى هجرة بني هالل إلى بالد المغرب، لمسعود مزهودي، ( )1(
  ).187-1/183) العقد الثمين، للسليمي، (2(
هــو عمــران بــن حطــان الدوســي البصــري، مــن رؤســاء الخــوارج ومــن الشــعراء المفلقــين،  (عمــران بــن حطــان): )3(

  ).3/177هـ). اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (84توفي سنة:(
ســعيد. واالســتيعاب فــي  بــور الدينيــة، الثقافــة ، مكتبــة)5/234( المقدســي، طــاهر بــن والتــاريخ، للمطهــر ) البــدء4(

 القرطبــــي، النمــــري عاصــــم بــــن البــــر عبــــد بــــن محمــــد بــــن اهللا عبــــد بــــن يوســــف عمــــر األصــــحاب، ألبــــيمعرفــــة 
. والبدايــة )م 1992 - هـــ 1412( األولــى: ط بيــروت، -الجيــل دار البجــاوي، محمــد علــي: )، تحقيــق3/1129(

 ).329-7/328والنهاية، البن كثير، (
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بـــذلك أهـــل الســـنة  ، وخالفـــتم مـــن الطعـــن فـــي علـــي لَ لـــم تْســـهـــذا هـــو حـــال اإلباضـــية ف
بالترضي التام لهم وٕاثبات فضـلهم ومكـانتهم  الثابت تجاه صحابة رسول اهللا  والجماعة بموقفهم

  على بقية الناس قاطبة.
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  املطلب الثاني

  عقيدة أهل السنة يف علي بن أبي طالب 

كنهجهم فيمن سـبقه مـن ، هل السنة والجماعة في موقفهم تجاه علي بن أبي طالب نهج أ
ــَير زيــادة عــن غيــره مــن ســردوا لــه  وقــد ،الخلفــاء مــن الفضــائل والمــآثر التــي أوردهــا أصــحاب السِّ

أي آخـــر  -الصـــحابة، ويعلـــل ذلـــك الحـــافظ ابـــن حجـــر فيقـــول: "وكـــان الســـبب فـــي ذلـــك أنـــه تـــأخر
ــ ،-الخلفــاء الراشــدين ع االخــتالف فــي زمانــه وخــرج مــن خــرج عليــه، فكــان ذلــك ســبًبا النتشــار ووق

ن الصــحابة ردًّا علــى مــن خالفــه، فاحتــاج أهــل الســنة إلــى بــثِّ ن كــان بيــنهم ِمــن كثــرة َمــمناقبــه ِمــ
  .)1(فضائله، فكثر الناقل لذلك"

دوا وأور  وأفرد اإلمام البخاري واإلمـام مسـلم فـي صـحيحيهما باًبـا خاًصـا فـي فضـائل علـي 
، كمــا أورد بقيــة أصــحاب الكتــب الســتة فيــه عــدًدا مــن األحاديــث التــي تبــيِّن شــيًئا مــن فضــائله 

  ، ويمكن بيان شيء من هذه الفضائل من خالل النقاط التالية:فضائل عن علي 

  :عند رسول اهللا  / منزلة علي أوالً 

 اللَّـهِ  َرُسـولَ  "َأنَّ : روى اإلمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بـن أبـي وقـاص   . أ
  َــْبَيانِ  ِفــي َأُتَخلُِّفِنــي: َفَقــالَ  َعِليًّــا، َواْســَتْخَلفَ  َتُبــوَك، ِإَلــى َخــَرج  َتْرَضــى َأالَ : َقــالَ  َوالنَِّســاِء؟ الصِّ
  .)2(َبْعِدي" َنِبيٌّ  َلْيَس  َأنَّهُ  ِإالَّ  ُموَسى، ِمنْ  َهاُرونَ  ِبَمْنِزَلةِ  ِمنِّي َتُكونَ  َأنْ 

 منــه ونــازل بــه متصــل  وأنــه  ومكانتــه مــن رســول اهللا يبــيِّن فضــائل علــي هــذا الحــديث 
 الخصــال إال أنــه ال نبــوة شــيء مــن فــي تشــبيه بينهمــا وفيــه ، موســى مــن  هــارون كمنزلــة

                                                            
  ).7/71فتح الباري، البن حجر، ( )1(
رجــــه البخــــاري فــــي صــــحيحه، كتــــاب: المغــــازي، بــــاب: غــــزوة تبــــوك وهــــي غــــزوة العســــرة، أخ متفــــق عليــــه. )2(

، بــاب: مناقــب علــي بــن أبــي ). والبخــاري مختصــًرا فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل أصــحاب النبــي 4416ح:(
، ). وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصـحابة 3706، ح:(طالب القرشي الهاشمي أبي الحسن 

 ). واللفظ للبخاري.2404، ح:(علي بن أبي طالب  باب: من فضائل
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فقــد انقطــع الــوحي، يقــول القاضــي عيــاض: "فيــه مــن فضــائل علــي ومنزلتــه مــا ال يحــط مــن  بعــده
  .)1( على استخالفه بعده ..."منزلة غيره، وليس في قوله هذا دليل 

 علــى أن هــذا دليــل علــى اســتخالف النبــي  مــن الرافضــة واســتدل بهــذا الحــديث أهــل الزيــغ
  من بعده، وهذا استدالل باطل من وجوه:  لعلي بن أبي طالب 

ــا بــه وحــده، بــل   بــن أبــي طالــب لعلــي أن اســتخالف النبــي  .1 علــى المدينــة لــم يكــن خاصًّ
فــي غــزوة الخنــدق  فاســتخلف ابــن أم مكتــوم  الصــحابة الكــرام  شــاركه فــي ذلــك غيــره مــن

بثبـوت الخالفـة لهـم السـتخالف ، ولـم يقـل أحـد لمـا سـافر لغـزوة ذات الرقـاع واستخلف عثمان 
 لهم في حياته. النبي 

بـأن الرسـول هو لتطييـب خـاطره وقلبـه؛ ِلَمـا أشـاعه المنـافقون   هذا لعلي أن قول النبي  .2
 فجاء قول النبي يان والنساء؛ ألنه يبغضهخلفه مع الصب ،  تطييبًا لخاطر علي  ودفعًا

   .)2(لهذه الشائعات

  :لعلي، ودعاؤه على من عادى عليًّا  ثانًيا/ مواضع دعاء النبي 

بإذهاب الرجس عنه والتطهر، فروى اإلمام مسلم في صحيحه  لعلي  النبي  ءدعا  . أ
 َأْسَوَد، َشْعرٍ  ِمنْ  ،)4(ُمَرحَّلٌ  )3(ِمْرطٌ  َوَعَلْيهِ  َغَداةً   النَِّبيُّ  قالت: " َخَرجَ  <عن عائشة 

 َجاءَ  ثُمَّ  َفَأْدَخَلَها، َفاِطَمةُ  َجاَءتْ  ثُمَّ  َمَعُه، َفَدَخلَ  اْلُحَسْينُ  َجاءَ  ثُمَّ  َفَأْدَخَلُه، َعِليٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َفَجاءَ 
                                                            

 بــن مســعود بــن الحســين محمــد السـنة، ألبــي . وانظــر: شــرح)7/411(، ِللَقاِضــى ِعَيــاض ،َشـْرُح َصــِحيح ُمْســِلمِ ) 1(
 الشــــاويش، المكتــــب زهيــــر محمــــد-األرنــــاؤوط شــــعيب :)، تحقيــــق14/113الشــــافعي، ( البغــــوي الفــــراء بــــن محمــــد

 الصــــحيح، البــــن الجــــامع لشــــرح م). والتوضــــيح1983 - هـــــ1403( الثانيــــة،: روت، طبيــــ دمشــــق، - اإلســــالمي
  ).7/74). وفتح الباري، البن حجر، (20/309الملقن، (

ــــَرق2( الثانيــــة،  )، ط:52اإلســــالمي، لمحمــــد حســــن بخيــــت، ص:( والمعاصــــرة فــــي التــــاريخ القديمــــة ) انظــــر: الِف
  م).2003–هـ1424(
الصـــحيحين، البـــن الجـــوزي،  حـــديث مـــن المشـــكل ِبـــِه". كشـــف يـــؤتزر َخـــز وأَ  صـــوف مـــن "كَســـاء (ِمـــْرٌط): )3(
)1/121.(  
ـل): وقصـد بهـا تصـاوير القـدور، والصـواب (ُمَرحَّلٌ ) 4( ) أي: موشَّـى، عليـه تصـاوير الرحـال، وجـاءت بالجيم(مرجَّ

  ).6/594، للقاضي عياض، (َشْرُح َصِحيح ُمْسِلمِ األول. انظر: 
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َام ُيِري[ :َقال ثُمَّ  َفَأْدَخَلُه، َعِليٌّ  َرُكْم َتْطِهًرياإِنَّ ْجَس َأْهَل الَبْيِت َوُيَطهِّ  ]ُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ
 .)1(" }33{األحزاب:

بأن يحفظه اهللا جل وعال وأهل البيت من  لعلي  ففي هذا الحديث دعاء من النبي 
ْثمَ "الرجس، والمقصود بالرجس هو   . )2( "ُمُروَءةً  ُيْسَتْقَذرُ  َما َوُكلَّ  اإلِْ

ـدٍ  ْبـنُ  َعِلـيُّ  ، فـروى اإلمـام ابـن ماجـه: "َحـدَّثََنا علـى مـن عـادى علًيـا  ودعا النبـي   . ب  ُمَحمَّ
ــادُ  َأْخَبَرِنــي: َقــالَ  اْلُحَســْينِ  َأُبــو َحــدَّثََنا: َقــالَ   َعــنْ  ُجــْدَعاَن، ْبــنِ  َزْيــدِ  ْبــنِ  َعِلــيِّ  َعــنْ  َســَلَمَة، ْبــنُ  َحمَّ

ِتــهِ  ِفــي  اللَّــهِ  َرُســولِ  َمــعَ  َأْقَبْلَنــا: َقــالَ  َعــاِزٍب، نِ ْبــ اْلَبــَراءِ  َعــنِ  ثَاِبــٍت، ْبــنِ  َعــِديِّ  ، الَِّتــي َحجَّ  َحــجَّ
َالةَ  َفَأَمرَ  الطَِّريِق، َبْعضِ  ِفي َفَنَزلَ  ، ِبَيدِ  َفَأَخذَ  َجاِمَعًة، الصَّ  ِبـاْلُمْؤِمِنينَ  َأْوَلـى َأَلْسـتُ : «َفَقـالَ  َعِليٍّ
 َفَهـَذا: «َقـالَ  َبَلـى،: َقـاُلوا »َنْفِسـِه؟ ِمـنْ  ُمـْؤِمنٍ  ِبُكـلِّ  َأْوَلى َأَلْستُ : «َقالَ  َبَلى،: َقاُلوا »َأْنُفِسِهْم؟ ِمنْ 
 .)3("»َعاَداهُ  َمنْ  َعادِ  اللَُّهمَّ  َواَالُه، َمنْ  َوالِ  اللَُّهمَّ  َمْوَالُه، َأَنا َمنْ  َوِليُّ 

 ، فقال عمر بنوبيان منزلته من النبي  وهذا حديث في بيان فضل اإلمام علي 
َوَأْمَسْيَت  َأْصَبْحتَ  َطاِلٍب، َأِبي اْبنَ  َيا َهِنيًئا  لمَّا لقيه: " في هذه المنزلة لعلي  الخطاب 

  .)4(َوُمْؤِمَنٍة" ُمْؤِمنٍ  ُكلِّ  َمْوَلى
لها  على خالفة علي  ولكن ال يفهم من الحديث أنه نص من النبي  بعد موته كما أوَّ

  لوجوه: وذلك بعض الفرق كالشيعة الروافض، 
المعنى اللغوي ال يمكن حمله على اإلمامة لعدم وجود قرينة تدل عليه، يقول الهروي:  .1

 َوَأْمثَاُلُه، ِمْنها النَّاِصرُ  وله معان أخر... َوَحِبيُبَنا، َسيُِّدَنا  َوعلي اْلَمْحُبوبِ  ِبَمْعَنى اْلَمْوَلى"

                                                            
  ).2424، ح:( ، باب: فضائل أهل البيتكتاب: فضائل الصحابة  أخرجه مسلم في صحيحه، )1(
 القـاري، الهـروي المال الدين نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن لعلي المصابيح، مشكاة شرح المفاتيح ) مرقاة2(
  ، بتصرف.)م2002 - هـ1422( األولى،: ط لبنان، – بيروت الفكر، دار ،)9/2962(
، نه، المقدمة، باب: في فضائل أصحاب رسـول اهللا، فضـل علـي بـن أبـي طالـب أخرجه ابن ماجه في سن )3(

 )، صححه األلباني.116ح:(
 بتصرف. ،)9/3944( للقاري، المفاتيح، ) مرقاة4(
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ا َكْوِنهِ  َعنْ  َفَخَرجَ  َماَمِة، اْألَْوَلى ِبَمْعَنى َأنَّهُ  ُسلِّمَ  َوَلوْ  َصِريًحا نَ َيُكو  َأنْ  َعنْ  َفْضًال  َنصًّ  ِباإلِْ
  .)1("اْلَمالُ  ِبهِ  َفاْلُمَرادُ 

ية له ، ولكن الوالهو الخليفة مباشرة بعد الرسول  ًا الحديث ال يستلزم أن يكون علي .2
كر ذلك تنعقد باجتماع من يعتد به، وهو ما حدث مع الخلفاء الثالث الذين سبقوه، ويذ

َمامَ  ُهوَ  َيُكونَ  َأنْ  َلِزمَ  إن" الهروي فيقول:  ِمْنهُ  اْلَمْقُصودُ  َيُكونَ  َأنْ  َفَتَعيَّنَ ،  ُوُجوِدهِ  َمعَ  اإلِْ
 ِبهِ  َتدُّ ُيعْ  َمنْ  ِإْجَماعِ  ِالْنِعَقادِ  َعَلْيهِ  الثََّالَثةِ  اْألَِئمَّةِ  َتْقِديمُ  ُيَناِفيهِ  َفَال  َلُه، اْلَبْيَعةِ  َعْقدُ  ُيوَجدُ  ِحينَ 
  .)2("َعِليٍّ  ِمنْ  َحتَّى

بعد وفاته، ولو كان  للنبي  من الصحابة أو غيره  د نص صريح بخالفة عليلم يرِ  .3
هناك نص في ذلك لما غفل عنه الصحابة كلهم، فيقول الهروي في بيان بطالن استدالل 

 َعنِ  وِتهِ ُسكُ على غيره من الصحابة: "  الرافضة بهذا الحديث على أحقية خالفة علي
 ِفيهِ  َنصَّ  َال  َأنَّهُ  ِمْنهُ  َعِلمَ  ِبَأنَّهُ  ُمْسَكةٍ  َأْدَنى َلهُ  َمنْ  َعَلى َقاضٍ  ِخَالَفِتهِ  َأيَّامِ  ِإَلى ِبهِ  اِالْحِتَجاجِ 

 َوَال  َعَلْيهِ  َيُنصَّ  َلمْ   ِبَأنَّهُ  َنْفُسهُ  َصرَّحَ   َعِليًّا َأنَّ  َمعَ  اة النبي َوفَ  َعِقبَ  ِخَالَفِتهِ  َعَلى
 .)3("َغْيِرهِ  َعَلى

  مؤشر لسالمة إيمان المرء: ثالثًا/ ُحبُّ علي 

 اْلَحبَّـَة، َفَلـقَ  :" َوالَّـِذي فروى اإلمام مسلم في صحيحه عن زر بن حبيش قال : قال علي   . أ
ـــيِّ  النَِّبـــيِّ  َلَعْهـــدُ  ِإنَّـــهُ  النََّســـَمَة، َوَبـــَرأَ   ِإالَّ  ُيْبِغَضــــِني َوَال  ُمـــْؤِمٌن، الَّ إِ  ُيِحبَِّنـــي َال  َأنْ : «ِإَلـــيَّ   اْألُمِّ

 .)4(ُمَناِفٌق"
وحبه له ومواقفه  ، فإنه لقربه من النبي وفي هذا الحديث بيان منقبة من مناقب علي 

مقياسًا لمحبة المؤمنين أجمعين، وذلك ما أكده اإلمام  التي تدل على ذلك كان حبه 
 َرُسولِ  ِمنْ  ُقْرَبهُ   َطاِلبٍ  َأِبي ْبنِ  َعِليِّ  نْ مِ  َوَعَرفَ  النووي في شرحه للحديث حين قال: "

                                                            
 ، بتصرف.)9/3944( المفاتيح، للقاري، ) مرقاة1(
 ، بتصرف.)9/3944( ) المرجع السابق،2(
 ، بتصرف.)9/3944( ) المرجع السابق،3(
يَمـــانِ  ِمـــنَ   َوَعِلـــيٍّ  اْألْنَصـــارِ  ُحـــبَّ  َأنَّ  َعَلـــى أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب: اإليمـــان، بـــاب: الـــدَِّليلِ  )4(  اإلِْ

  ).131النَِّفاِق، ح:( َعَالَماِت  ِمنْ  َوُبْغِضِهمْ  َوَعَالَماِتِه،
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ْسَالمِ  ُنْصَرةِ  ِفي ِمْنهُ  َكانَ  َوَما َلهُ   النَِّبيِّ  َوُحبِّ   اللَّهِ   اْألَْنَصارَ  َأَحبَّ  ثُمَّ  ِفيهِ  َوَسَواِبِقهِ  اإلِْ
ةِ  َدَالِئلِ  ِمنْ  َذِلكَ  َكانَ  ِلَهَذا َوَعِليًّا ْسَالمِ  ِبُظُهورِ  ِلُسُروِرهِ  ِإْسَالِمهِ  ِفي هِ َوِصْدقِ  ِإيَماِنهِ  ِصحَّ  اإلِْ
 ِبهِ  َواْسُتِدلَّ  َذِلكَ  ِبِضدِّ  َكانَ  َأْبَغَضُهمْ  َوَمنْ   َوَرُسوَلهُ  َوَتَعاَلى ُسْبَحاَنهُ  اللَّهَ  ُيْرِضي ِبَما َواْلِقَيامِ 
 . )1(َسِريَرِتِه" َوَفَسادِ  ِنَفاِقهِ  َعَلى

  :ي بن أبي طالب رابًعا/ فتح خيبر على يد عل

 ، اهللاِ  َرُسولَ  َأنَّ  روى اإلمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سهل بن سعد 
ـــالَ  ـــْومَ  َق ـــرَ  َي ـــةَ  َهـــِذهِ  "َألُْعِطـــَينَّ  :َخْيَب ـــَتحُ  َرُجـــًال  الرَّاَي ـــى اهللاُ  َيْف ـــِه، َعَل ـــهُ  َوَرُســـوَلهُ  اهللاَ  ُيِحـــبُّ  َيَدْي  اهللاُ  َوُيِحبُّ

ـا َقـالَ  ُيْعَطاَهـا، َأيُّهُـمْ  َلْيَلـَتُهمْ  َيُدوُكونَ  النَّاُس  َباتَ فَ : َقالَ  َوَرُسوُلُه"  َرُسـولِ  َعَلـى َغـَدْوا النَّـاُس  َأْصـَبحَ  َفَلمَّ
 َيْشـَتِكي اهللاِ  َرُسـولَ  َيـا ُهـوَ : َفَقـاُلوا َطاِلـبٍ  َأِبـي ْبـنُ  َعِلـيُّ  َأْيـنَ  َفَقـالَ  ُيْعَطاَها، َأنْ  َيْرُجونَ  ُكلُُّهمْ  ، اهللاِ 

 َلـمْ  َكـَأنْ  َحتـَّى َفَبـَرَأ، َلـهُ  َوَدَعـا َعْيَنْيـِه، ِفـي  اهللاِ  َرُسـولُ  َفَبَصـقَ  ِبـِه، َفـُأِتيَ  ِإَلْيِه، َفَأْرِسُلوا َقالَ  ِه،َعْيَنيْ 
 َعَلـى "اْنفُـذْ : الَ َفَقـ ِمْثَلَنـا، َيُكوُنـوا َحتـَّى ُأَقاِتُلُهمْ  اهللاِ  َرُسولَ  َيا: َعِليٌّ  َفَقالَ  الرَّاَيَة، َفَأْعَطاهُ  َوَجٌع، ِبهِ  َيُكنْ 

ْسـَالِم، ِإَلـى اْدُعهُـمْ  ثُـمَّ  ِبَسـاَحِتِهْم، َتْنـِزلَ  َحتَّى ِرْسِلَك،  ِفيـِه، اهللاِ  َحـقِّ  ِمـنْ  َعَلـْيِهمْ  َيِجـبُ  ِبَمـا َوَأْخِبـْرُهمْ  اإلِْ
  .)2(النََّعِم" ُحْمرُ  َلكَ  َيُكونَ  َأنْ  ِمنْ  َلكَ  َخْيرٌ  َواِحًدا َرُجًال  ِبكَ  اهللاُ  َيْهِديَ  َألَنْ  َفَواهللاِ 

 عامة، بشارتين: بشرى ، وهو يتضمنوالحديث فيه منقبة كبيرة لعلي بن أبي طالب 
 اهللا يحب: "قوله فهي الخاصة وأما" يديه على اهللا يفتح: "قوله فهي العامة أما خاصة، وبشرى
 ؛ ألن، ويستدل الباحث على أن هذا الحديث من فضائل علي "ورسوُله اهللاُ  ويحبه ورسوَله

با لهذا الحديث تحت عنوان مناقب علي بن أبي طالب    .اإلمامين البخاري ومسلم قد بوَّ

                                                            
  ).2/64الحجاج، للنووي، ( بن مسلم صحيح شرح ) المنهاج1(
إلى اإلسـالم والنبـوة،  اري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، باب: دعاء النبي أخرجه البخ متفق عليه. )2(

، بــاب: فــي فضــائل علــي بــن أبــي طالــب ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة 2942ح:(
):2406، ح.(  
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  بأنه أعلم الصحابة بالقضاء: لعلي بن أبي طالب  خامًسا/ شهادة عمر بن الخطاب 

ــا: "  ُعَمــرُ  روى اإلمــام البخــاري فــي صــحيحه عــن ابــن عبــاس قــال: َقــالَ  ، َأْقَرُؤَن  َوَأْقَضــاَنا ُأَبــيٌّ
  .)1(ِليٌّ ..."عَ 

وباقي  َعلّي"، إظهار لسعة علمه، وهي شهادة من عمر بن الخطاب  "وأقضانا: َقْوله
 أعلمَنا يقول شارح كتاب البخاري في معناها: "أي: بأنه أعلمهم بالقضاء، الصحابة لعلي 

  .)2(َطالب" أبي بن َعليّ  ِباْلقَضاءِ 
  دة:اهيالش  لعلي  سادًسا/ بشارة النبي

 ُهَرْيـَرَة، َأِبـي ، ففـي صـحيح مسـلم َعـنْ بالشهادة، وهي من دالئـل نبوتـه  رسول اهللا بشره 
، َوُعْثَمـــاُن، َوُعَمـــُر، َبْكـــٍر، َوَأُبـــو ُهـــوَ  ِحـــَراءٍ  َعَلـــى َكـــانَ  ، اهللاِ  َرُســـولَ  َأنَّ  َبْيـــُر، َوَطْلَحـــُة، َوَعِلـــيٌّ  َوالزُّ

ْخَرُة، َفَتَحرََّكتِ  ، ِإالَّ  َعَلْيكَ  َفَما اْهَدأْ : « اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  الصَّ   .)3(»َشِهيدٌ  َأوْ  ِصدِّيٌق، َأوْ  َنِبيٌّ

، فقـال:" ســمعت  يعلـم يقيًنــا كيـف ســتكون خاتمتـه لمـا حدَّثــه بـه رســول اهللا  وقـد كـان علــي 
فيسـيل دمهــا  -وأشــار إلـى صـدغيه –يقـول:" إنــك سُتضـَرب ضـربة هاهنـا  الصـادق المصـدوق 

  .)4(صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود" حتى يخضب لحيتك، ويكون

، متأثًرا بجرحـه بعـد أن قـام ه 40في الحادي والعشرين من رمضان عام  استشهد علي و 
  .)1(الشقي عبد الرحمن بن ملجم بضربه بالسيف المسموم بعد صالة الفجر

                                                            
] ...َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخْريٍ ِمنَْها  َما َننَْسْخ ِمْن َآَيةٍ [: َقْوِلهِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التفسير، َباُب: )1(

 ).4481، ح:( }106{البقرة:
 الغيتــابي حســين بــن أحمــد بــن موســى بــن أحمــد بــن محمــود محمــد عمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، ألبــي )2(

 بيروت. – العربي التراث إحياء ، دار)18/91( العيني، الدين بدر الحنفي
، {، بـــــاب: مـــــن فضـــــائل طلحـــــة والزبيـــــر اب: فضـــــائل الصـــــحابة ) أخرجـــــه مســـــلم فـــــي صـــــحيحه، كتـــــ3(

 ).2417ح:(
 الخراســاني، علــي بــن شــعيب بــن أحمــد الــرحمن عبــد ألبــيخصــائص أميــر المــؤمنين علــي بــن أبــي طالــب، ) 4(

ه)، 1406األولــى(: الكويــت، ط – المعــال مكتبــة ،أحمــد ميــرين البلوشــي )، تحقيــق: 164، 163النســائي، ص:(
  ).625لي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(صححه المحقق. وع
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هم وبعيـُدهم، كبيـُرهم ، قريبُ  َحِزن الصحابة حزًنا شديًدا على استشهاد علي بن أبي طالب 
  وصغيُرهم، ألنهم فقدوا فقيًها عالًما ال يمكن لألمة أن تعوضه.

، مخـالفين بـذلك وبهذا َيتَّضح موقف أهـل السـنة وعقيـدتهم تجـاه الخلفـاء الراشـدين األربعـة 
كل الفـرق التـي نسـبت نفسـها إلـى اإلسـالم ثـم طعنـت فـي الصـحابة أو تبـرأت مـنهم، أو غالـت فـي 

  وصلت لدرجة وضعهم في مرتبة أعلى من األنبياء والرسل.حبهم حتى 

َوَكَذلَِك [ :ويبقى منهج أهل السنة والجماعة الوسِطّي هو المنهج القويم الذي قال اهللا فيه
ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ ، وبهذا }143{البقرة:] َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

يرى الباحث أن موقف أهل السنة والجماعة المتمثل بالثبات في آرائهم تجاه الخلفاء الراشدين 
األربعة بإثبات فضائلهم ودورهم ومكانتهم وأنهم خير القرون هو الموقف الصائب، ودونه ضالل 

  وزيغ عن طريق الحق.

ابة أجمعـين، واجمعنـا بهـم فـي فاللهم ارَض عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمـان وعلـي وعـن الصـح
  الفردوس األعلى من جنات النعيم والحمد هللا رب العالمين.

  

 
  

                                                                                                                                                                          
 ). والمعرفـة152-5/143). وتـاريخ الطبـري، للطبـري، (323-7/321انظر: البداية والنهاية، البـن كثيـر، ( )1(

 العمــري، ضــياء أكــرم: تحقيــق ،)3/316( الفســوي، الفارســي جــوان بــن ســفيان بــن يعقــوب يوســف ألبــي والتــاريخ،
 الـدينوري، داود بـن أحمد حنيفة ألبي الطوال، واألخبار .م)1981 -هـ1401(الثانية :ط بيروت، الرسالة، مؤسسة

. وعلي )م1960( األولى: ط القاهرة، - العربية الكتب إحياء عامر، دار المنعم عبد: تحقيق ،)214-213(ص:
  ).633-625بن أبي طالب، للصالبي، ص:(
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   لثالفصل الثا

ن ــأم املؤمنيي ـف ةــل السنــة وأهــدة اإلباضيــعقي
  ة ـــابـض الصحـة وبعـــعائش

  مباحث:  أربعةوفيه 

  <ني عائشة أم املؤمناملبحث األول / عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف 

  

  

   بعض الصحابةاملبحث الثاني / عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف 
  

  

  من اخلالف بني الصحابة املبحث الثالث / عقيدة اإلباضية وأهل السنة 
  

  

  عند اإلباضية وأهل السنة  املبحث الرابع/ حكم سب الصحابة 
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  املبحث األول

  <ئشة أم املؤمنني عاعقيدة اإلباضية وأهل السنة يف 
  

  وفيه مطلبان:

  

  

  

  <عائشة  أم املؤمننيعقيدة اإلباضية يف  :املطلب األول

  

  

  

  

  <أم املؤمنني عائشة  عقيدة أهل السنة يف :املطلب الثاني
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  املطلب األول

  <أم املؤمنني عائشة عقيدة اإلباضية يف 
تبهم إبـــراهيم كـــا تقيَّـــأمـــن ألســـنة اإلباضـــية وأقالمهـــم، فقـــد  <م أم المـــؤمنين عائشـــة لَ لـــم تْســـ

واصـفًا إياهـا بأنهـا مـن رؤوس الفـتن، فقـال: "وأكبـر الرؤسـاء فـي هـذه  <بحق عائشـة  )1(بيوض
، )2(الفتن هم: اإلمام عثمان في فتنة الدار، واإلمام علـي وطلحـة والزبيـر وعائشـة فـي فتنـة الجمـل"

ا مـن كبـار وصـنَّفوه ممـن خـرج علـى اإلمـام علـّي  < ولم تكتف اإلباضـية بـذلك بـل عـدُّوها 
 -، فقــــال صــــاحب كتــــاب دراســــة فــــي الفكــــر اإلباضــــي: "فالــــذين يســــتحقون هــــذا االســــم)3(الخــــوارج
، أكثـــر ِمـــن ســـواهم، هـــم: أم المـــؤمنين عائشـــة، وطلحـــة، والزبيـــر ... بـــل وهـــم الخـــوارج -الخـــوارج

الكبـــار؛ ألنهـــم مصـــدر كـــل الفـــتن والمصـــائب التـــي حاقـــت بالمســـلمين بتمـــردهم وعصـــيانهم وعـــدم 
  .)4(على ما أجمع عليه أصحاب النبي وأصحاب أصحابه والتابعون" قبولهم

 اإلباضـــية عنـــد هـــذا الحـــد، بـــل ذهـــب علمـــاؤهم التهـــام عائشـــة وطلحـــة والزبيـــر  تقـــفولـــم 
بشقهم عصا المسلمين ونكثهم العهود وسفكهم الدماء وٕاظهـارهم الفسـاد ُمـدَّعين إجمـاع األمـة علـى 

رحه إلى إيجاب النـار لهـم وتحـريم الجنـة علـيهم، إال َمـن قتالهم، حتى وصل بعضهم باستدالله وط
                                                            

-هــ1313( سـنة اإلباضـية ورؤوسـها، ولـد هـو الشـيخ إبـراهيم بـن عمـر بيـوض، مـن شـيوخ (إبراهيم بيـوض): )1(
البلـد، حفـظ القـرآن مـن صـغره، أصـبح  أعيـان مـن يعـد ووالـده بـالقرارة، الحكم عائلة من والدة أحضان في م)1899

عضًوا في حلقة العزابة في قريته منذ صغره، حتى انتخب رئيًسا لها في األربعين من عمره، وقد برز في مجاالت 
والثورة، حتى في التأليف الديني والفكر، فكانت لـه عـدة مؤلفـات، منهـا: فضـل الصـحابة  عدة كاإلصالح والسياسة

والرضا عنهم، وفتاوى اإلمام الشيخ بيوض، إضافة إلى مئات األشـرطة الصـوتية للـدروس التـي كـان يلقيهـا. تـوفي 
ـــا عمـــي، ص:(م). انظـــر: 1981-ه1401ســـنة ( ـــراهيم بيـــوض، لمحمـــد باب ـــة17-3ترجمـــة إب الشـــاملة  )، المكتب

  اإلباضية.
 بهــون بــن يوســف بــن بهــون: )، تحقيــق50فضــل الصــحابة والرضــا عــنهم، إلبــراهيم بــن عمــر بيــوض، ص:( )2(

  .)م1996-هـ1417: (ط الجزائر،)/غرداية( القرارة-الحياة معهد أوجانة، حميد
لعبــــد اهللا القحطــــاني، ). وموقعــــة النهــــروان وأهــــواء المــــؤرخين، 1/37انظــــر: الــــدليل والبرهــــان، للــــوارجالني، ( )3(

)، المكتبــة 96)، المكتبـة الشـاملة اإلباضـية. ودراســة فـي الفكـر اإلباضـي، لعمــر بـن الحـاج بـا، ص:(22، 2ص:(
ــــا الســــعدي، ( ــــة، لســــالم الســــيابي، 1/148الشــــاملة اإلباضــــية. والشــــيخ عمــــروس ومنهجــــه، لمهن ). والعــــرى الوثيق

  ).372ص:(
  )، بتصرف.96حاج با، ص:(دراسة في الفكر اإلباضي، لعمر بن ال )4(
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فقتالـه  <طلحة والزبير وعائشـة أم المـؤمنين  -علي–، فيقول الوارجالني: "ثم قاَتَل )1(تاب منهم
حــق عنــد اهللا تعــالى لشــقهم عصــا األمــة، ونكــثهم الصــفقة، فســفكوا الــدماء، وأظهــروا الفســاد، فحــل 

لجنـــة، فكانـــت عـــاقبتهم إلـــى النـــار والبـــوار، إال مـــا كـــان مـــن أم لعلـــي قتـــالهم، وحـــرم اهللا علـــيهم ا
  .)2(المؤمنين التائبة فمن تاب تاب اهللا عليه"

بمــا ســفكوه  وينقــل كــاتبهم الكــدمي فــي إجمــاع األمــة علــى محاربــة طلحــة والزبيــر وعائشــة 
، فيقول: "وكفى من الحجة في محاربة من صحت سـعادته  -حسب معتقدهم–من دماء أنصارهم 

مــا أجمعــت عليــه األمــة مــن محاربــة طلحــة والزبيــر وعائشــة أم المــؤمنين  عــن لســان رســول اهللا 
  .)3(على ذلك الذي حاربوهم عليه، وسفكوا على ذلك دماء أنصارهم وأعوانهم"

في تأويل آيات القرآن وفق  <وذهب الوارجالني إلى القول بتساهل أم المؤمنين عائشة 
 فيه، وقعت فيما وقعت حين < عائشة المؤمنين أم : " وصنيعاألحداث التي تعترضها، فيقول

ُثمَّ َأْوَرْثنَا الكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا [ :تعالى اهللا قول تأويل في العذر في تتساهل جعلت
اِت بِإِ  ٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِاَخلْريَ } 32{فاطر:] ْذِن اهللاِ َذلَِك ُهَو الَفْضُل الَكبِريُ َفِمنُْهْم َظاِمل

 :فقالت رجعت وقعت فلما ،)سابق وسابقنا ناج، ومقتصدنا ظالم، ظالمنا( :مرة أول فقالت
  .)4(")سابق وسابقنا ناج، ومقتصدنا له، مغفور ظالمنا(

لمـــؤمنين التـــي أظهـــرت تطـــاولهم علـــى أم ا الســـابقة ولـــم يلبـــث علمـــاء اإلباضـــية بعـــد مـــواقفهم
قد تابت ممـا دخلـت فيـه، وبـذلك  <بأن أم المؤمنين عائشة  القولحتى ذهبوا إلى  <عائشة 

قبلــــوا توبتهــــا وأظهــــروا لهــــا االحتــــرام واإلجــــالل وترضــــوا عنهــــا فــــي كتــــبهم، ومثــــال ذلــــك مــــا قالــــه 
. حسـب زعمـه، فقـال: ".. <الوارجالني بكتابه الدليل والبرهان مظهرًا توبـة أم المـؤمنين عائشـة 

                                                            
). واالســــتقامة، 415). والعــــرى الوثيقــــة، لســــالم الســــيابي، ص:(1/37انظــــر: الــــدليل والبرهــــان، للــــوارجالني،( )1(

  ).1/95للكدمي، (
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )2(
  ).1/95االستقامة، للكدمي، ( )3(
  ).2/74الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )4(
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 ، وكــذا مــا قالــه الســيابي: "وعنــدما)1(إال مــا كــان مــن أم المــؤمنين التائبــة فمــن تــاب تــاب اهللا عليــه"
 فـي عظيمـةٌ  سـيدةٌ  خروجهـا، وهـي حـال عليـه كانـت عمـا رجعـت أمرهـا، من خطأ على أنها عرَفت

 علـى متأسـفة متلومـة نادمـة آيبـة تائبـة ورجعـت مخطئـة، أنهـا علمـت حين َعَلناً  تابت وقد اإلسالم،
 لــه، انقــادوا مــا سـرعان عرفــوه إذا الحــقِّ  وأهـل َغرََّهــا، َمــنْ  علـى عاتبــة الخــروج، مـن منهــا َصــَدرَ  مـا

، وقد انتشر )2(لها" المختدعين فعل من متأوهة فعلها، على حزينة باكية ذاك إذ وهي به، وتمسكوا
لد الوهيبي مـن ، ومن ذلك ما أظهره اإلباضي خا< في كتبهم الترضي على أم المؤمنين عائشة

، كمـا َنَسـب )3( ، فقـال: "فالسـيدة الجليلـة عائشـة أم المـؤمنين تقـول ..."<ترٍض وٕاجالل لعائشة 
  .)4(إليها غير واحد من أئمة اإلباضية بعض اآلراء في مسائل التفسير والعقيدة والفقه

ن عائشــة وقــد نقــل صــاحب كتــاب العــرى الوثيقــة عــدًدا مــن األقــوال التــي نســبها إلــى أم المــؤمني
  تمدح فيها أهل النهروان من الخوارج ، ومن هذه األقوال: <

  5(" < عائشة قالت ذلك ومثل ، الجنة النهروان قاتل يرى ال الحسن : وعناطفيش"قال(. 
 اهللا رســول عــن راويــة المــؤمنين أم عائشــة فيــه قالــت الــذي هــو هــذا حصــين بــن "زيــد " : َِّإن 

 ُكلَّهُـمْ  اهللاُ  َلَكـبَُّهمْ  الَمْغـِربِ  وَ  الَمْشـِرقِ  َأْهـلُ  ِفيـهِ  اْشـَتَركَ  َلـوْ  ُحَصـْينِ  َبـنْ  َزْيـدَ  ِبـهِ  ُطِعـنَ  الِذي الرُّْمحَ 
 .)6("النَّارِ  ِفي
 اهللاِ  َرُسـولَ  َأنَّ  َأْشـَهدُ : " < المـؤمنين أم عائشـة فيـه قالـت الـذي هـو هـذا زهيـر بـن "حرقوص 
 ــا  ِمــنْ  الَبــابِ  َهــَذا ِمــنْ  َيــْدُخلُ  َمــنْ  وَّلُ أَ " : اهللا رســول قــال:  قالــت ، قتلــه خبــر جاءهــا َلمَّ

                                                            
  ).1/37دليل والبرهان، للوارجالني، (ال )1(
  ).374العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )2(
  ).129أشراط الساعة النص والتاريخ، لخالد الوهيبي، ص:( )3(
). 129). وأشـــراط الســـاعة الـــنص والتـــاريخ، لخالـــد الـــوهيبي، ص:(19/258انظـــر: شـــرح النيـــل، الطفـــيش، ( )4(

مســـألة  79). و10/279). وتيســـير التفســـير، الطفـــيش، (4/294الكنـــدي، ( والتفســـير الميســـر، لســـعيد بـــن أحمـــد
  ).21). وشرح غاية المراد في االعتقاد، لعبد اهللا القنوبي، ص:(4للنساء فقط، ألحمد الخليلي، ص:(

  ).237العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )5(
  ).280المرجع السابق، ص:( )6(
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 َفـــَدَخلَ  ،-المقالـــة تلـــك أي -الثَّـــاِني الَيـــْومِ  ِفـــي َقـــالَ  ثُـــمَّ  ُزَهْيـــِر، ْبـــنُ  ُحْرقُـــوُص  َفـــَدَخلَ  الَجنَّـــة َأْهـــلِ 
 .)1("ُحْرُقوُص  َفَدَخلَ  الثَّالثِ  الَيْومِ  ِفي َأْيضاً  َقاَلَها ثُمَّ  ُحْرُقوُص 

هذه األقوال وردت بغيـر سـند يضـبطها، ولـم يخرجهـا صـاحب الكتـاب ويالحظ الباحث أن كل 
ولـم يـذكر لهـا مصــدرًا، وعليـه فإنهـا ضـعيفة ابتــداًء مـا لـم يـأِت مــا يقويهـا مـن األحاديـث الصــحاح، 
فكيف بها إن ورد مـا ينافيهـا؟!!، وقـد أورد الباحـث ممـا ينـافي هـذه األقـوال المنسـوبة ألم المـؤمنين 

عند الحديث عن أبرز شخصيات فرقة الخوارج،  :منها الرسالة،من  ، في عدة مواضع<عائشة
، كمــا تقــدم، وعنــد  {وكــذا عنــد الحــديث عــن موقــف أهــل الســنة والجماعــة مــن عثمــان وعلــي 

ب ِسـن الباحث زيف مـا نُ بيَّ  <الحديث عن موقف أهل السنة والجماعة من أم المؤمنين عائشة 
  ضع والمواقف.إليها من أقوال وأفعال في كثير من الموا

  

 
  

                                                            
  ).281، ص:(العرى الوثيقة، لسالم السيابي )1(
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  لثانياملطلب ا

  { أم املؤمنني عائشةيف  أهل السنةعقيدة 

أم رومــان بنـــت عـــامر  مهـــاأو  { عبـــد اهللا بــن أبـــي قحافــة أبــي بكـــر الصــديق تعائشــة بنـــ
وحبيبتــه، صــاحبة شخصــية ثقافيــة واســعة تكونــت منــذ نشــأتها  زوجــة رســول اهللا وهــي  ،الكنانيــة

الـذي خرجـت  العرب وأنسابهم، ومـن عيشـها فـي بيـت رسـول اهللا  في بيت أبي بكر العاِلم بأيام
أكثــــر نســــاء النبــــي فقهــــًا بإجمــــاع جمهــــور  <منــــه أســــس سياســــة الدولــــة اإلســــالمية، وكانــــت 

 ِبآَيـةٍ  َأْعَلـمَ  َكـانَ  َقـطُّ  َأَحـداً  َرَأْيـتُ  َفَمـا َعاِئَشـَة، َصـِحْبتُ  َلَقـدْ  ، فقـد قـال عـروة بـن الزبيـر: ")1(المسلمين
ــ  َوالَ  ِبَنَســٍب، َوالَ  الَعــَرِب، َأيَّــامِ  ِمــنْ  ِبَيــْومٍ  َوالَ  َلــُه، َأْرَوى َوالَ  ِبِشــْعٍر، َوالَ  ِبُســنٍَّة، َوالَ  ِبَفِرْيَضــٍة، َوالَ  ْت،ُأْنِزَل
، وكان األحنف بن قيس سيد بنـي تمـيم وأحـد بلغـاء )2(" .ِمْنَها ِطبٍّ  َوالَ  ِبَقَضاٍء، َوالَ  ِبَكَذا، َوالَ  ِبَكَذا،

 الَكـَالمَ  َسـِمْعتُ  َفَمـا َبْعـَدُهْم، َوالُخَلَفاءِ  َوَعِليٍّ  َوُعْثَماَن، َوُعَمَر، َبْكرٍ  َأِبي ُخطَبةَ  َسِمْعتُ  يقول: "العرب 
  .)3(َعاِئَشَة " ِفيِّ  ِمنْ  ِمْنهُ  َأْحَسنَ  َوالَ  َأْفَخمَ  َمْخُلْوقٍ  َفمِ  ِمنْ 

ن المكثــرين فــي الروايــة ألفــين ومــائتين وعشــرة أحاديــث، وهــي مــ وروت عائشــة عــن النبــي 
  .) )4، وقد حفظت القرآن الكريم كله في حياة المصطفى عنه 

واضـحة بيِّنـة كالشـمس فـي رابعـة النهـار، وال  <إن عقيدة أهل السنة والجماعة في عائشة 
فضـائلها فـي أصـح الكتـب عنـد أهـل السـنة بعـد كتـاب اهللا جـل وعـال، فقـد  مـن ذْكـرِ ذلك على أدلَّ 

ن البخاري ومسلم فـي صـحيحيهما بابـًا خاصـًا يـذكران فيـه فضـائل أم المـؤمنين عائشـة أفرد اإلماما
  في النقاط التالية: <، ويمكن إجمال ما ورد من فضائلها <

                                                            
  ).2/135انظر: سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )1(
  ).2/183المرجع السابق، ( )2(
  ).2/191) المرجع السابق، (3(
 ).2/139انظر: المرجع السابق، ( )4(
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 ويتزوجها: بصورتها ليخطبها النبي  #نزول جبريل  .1
 ْلَمَنـامِ ا ِفـي : "ُأِريتُـكِ أنهـا قالـت، قـال رسـول اهللا  <فأورد اإلمام مسلم بسنده عن عائشة 

 َوْجِهــكِ  َعــنْ  َفَأْكِشــفُ  اْمَرَأتُــَك، َهــِذهِ : َفَيُقــولُ  َحِريــٍر، ِمــنْ  )1(َســَرَقةٍ  ِفــي اْلَمَلــكُ  ِبــكِ  َجــاَءِني َلَيــاٍل، ثَــَالثَ 
  .)2(ُيْمِضِه" اِهللا، ِعْندِ  ِمنْ  َهَذا َيكُ  ِإنْ : َفَأُقولُ  ِهَي، َأْنتِ  َفِإَذا

به اإلمام  نزل  #، حيث أن جبريل <اب فضل عائشة في ب مسلموهذا الحديث قد بوَّ
  غيرها.  ، وهذا لم يكن مع أحد من زوجاته يحمل صورتها ليتزوجها النبي 

 يقرئها السالم: #جبريل  .2
قالـت: قـال رسـول  <أن عائشة  أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سلمة 

ــ ُيْقِرُئــكِ  ِجْبِريــلُ  َهــَذا َعــاِئَش، يومــًا: "َيــا اهللا  ــَالمُ  َوَعَلْيــهِ : َفُقْلــتُ  "،َالمَ السَّ  َوَبَرَكاتُــُه، اللَّــهِ  َوَرْحَمــةُ  السَّ
  .) -")3 اللَّهِ  َرُسولَ  ُتِريدُ - َأَرى الَ  َما َتَرى

 عليها جبريل سالم ٕان، و <بوَّب اإلمام البخاري لهذا الحديث تحت عنوان فضل عائشة 
  ًال عن سائر نساء المسلمين.، فضبين زوجات النبي  عظيماً  فضالً  لها أن على يدل

 :زمنها نساءعلى سائر  ميزها النبي  .3
 قــال: ســمعت رســول اهللا  أورد البخــاري ومســلم فــي صــحيحيهما عــن أنــس بــن مالــك 

  .)4(الطََّعاِم" َساِئرِ  َعَلى الثَِّريدِ  َكَفْضلِ  النَِّساِء، َعَلى َعاِئَشةَ  يقول: "َفْضلُ 

، وٕان كانــت هــذه األفضــلية تتفــاوت مــع مــن ورد <ا وهــذا الحــديث يبــين شــيئًا مــن فضــائله
ذكــرهن فــي القــرآن كآســيا امــرأة فرعــون ومــريم بنــت عمــران، و مــن ورد فيهــا نــص صــريح بمكانتهــا 

                                                            
  ).15/202( للنووي، الحجاج، بن مسلم صحيح شرح : "هي الشقق البيض من الحرير". المنهاج(َسَرقة) )1(
 ).2438، ح:(<، باب: فضل عائشةي صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة أخرجه مسلم ف )2(
، <، بـاب: فضـل عائشـة أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب: فضـائل أصـحاب النبـي  متفق عليـه.) 3(

  ).2447، ح:(<، باب: فضل عائشة ). وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب: فضائل الصحابة 3768ح:(
، <، بـاب: فضـل عائشـة صـحيحه، كتـاب: فضـائل أصـحاب النبـي  أخرجـه البخـاري فـيمتفق عليـه. ) 4(

، <، بـــاب: فضـــل عائشـــة ). وأخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه كتـــاب: فضـــائل الصـــحابة 3770-3769ح:(
 ).2446ح:(
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، فكـل لهـا أفضـليتها مـن وجـه يميزهـا عـن غيرهـا، وفضلها كخديجة بنت خويلد، وفاطمـة ابنتـه 
 نَسـاء علـى: َأي) النَِّسـاء علـى ،< َشـة،َعائِ  فضل وفي هذا يقول شارح صحيح البخاري: "(َوإِن

 الثَِّريــد ِبفضــل َفضــلَها شــبه ، ِألَنَّــهُ  اْألَْفَضــِليَّة، علــى يــدل َمــا ِفيــهِ  َوَلــْيَس  اْلَفِضــيَلة ِفــي اْألمــة َهــِذه
 َيْومِئـٍذ، أطعمـتهم أجـل َوَكـانَ  اإلسـاغة، وسـهولة المؤونـة تيسـير مـن ِفيـهِ  لمـا الطََّعـام مـن َغيره على
  .)1(َوجه" كل من َلَها اْألَْفَضِليَّة َتْسَتْلِزم َال  اْلِخَصال ِذههَ  وكل

 فراشها دون غيرها من نسائه: وعلىفي بيتها، وهو  النبي  علىالوحي ينزل كان  .4
ْونَ  النَّـاُس  َكـانَ  أخرج البخاري في صحيحه عن هشام بن عروة عن أبيه قال: "  ِبَهـَداَياُهمْ  َيَتَحـرَّ

ــْومَ  ــَة، َي ــاْجَتَمعَ : َعاِئَشــةُ  َقاَلــتْ  َعاِئَش ــى َصــَواِحِبي َف ــَلَمَة، ُأمِّ  ِإَل ــا: َفُقْلــنَ  َس ــَلَمَة، ُأمَّ  َي ــاَس  ِإنَّ  َواللَّــهِ  َس  النَّ
ْونَ   رَ َيــْأمُ  َأنْ   اللَّــهِ  َرُســولَ  َفُمــِري َعاِئَشــُة، ُتِريــُدهُ  َكَمــا الَخْيــرَ  ُنِريــدُ  َوإِنَّــا َعاِئَشــَة، َيــْومَ  ِبَهــَداَياُهمْ  َيَتَحــرَّ
 ، ِللنَِّبــيِّ  َســَلَمةَ  ُأمُّ  َذِلــكَ  َفــَذَكَرتْ : َقاَلــتْ  َداَر، َمــا َحْيــثُ  َأوْ  َكــاَن، َمــا َحْيــثُ  ِإَلْيــهِ  ُيْهــُدوا َأنْ  النَّــاَس 
ـا َعنِّـي، َفـَأْعَرَض  َذاكَ  َلـهُ  َذَكْرتُ  ِإَليَّ  َعادَ  َفَلمَّا َعنِّي، َفَأْعَرَض : َقاَلتْ   َلـهُ  َكـْرتُ ذَ  الثَّاِلثَـةِ  ِفـي َكـانَ  َفَلمَّ
ــا: «َفَقــالَ  ــْؤِذيِني الَ  َســَلَمةَ  ُأمَّ  َي ــا الــَوْحيُ  َعَلــيَّ  َنــَزلَ  َمــا َواللَّــهِ  َفِإنَّــهُ  َعاِئَشــَة، ِفــي ُت  اْمــَرَأةٍ  ِلَحــافِ  ِفــي َوَأَن
  .)2("»َغْيِرَها ِمْنُكنَّ 

وا بهداياهم وفضلها، فتقليب قلوب الناس ليتحرَّ  < وفي هذا الحديث بيان لمكانة عائشة
من البشر، كما أن نزول الوحي على النبي  د أحدٍ يَ د اهللا تبارك وتعالى وليس بِ يَ يوم عائشة هو بِ 

  وهو في بيت عائشة دليل على السكينة والطمأنينة والراحة التي يلقاها رسول اهللا  في
  .بيتها

                                                            
 لشـــرح ). وانظـــر: التوضـــيح15/309) عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري، ألبـــي محمـــد الغيتـــابي الحنفـــي، (1(

  ).7/441ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح . وَشْرحُ )19/490( ن،الملق الصحيح، البن الجامع
 ).3775، ح:(<، باب: فضل عائشة ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي 2(
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 رها:وهو في ِحجْ  ُقِبض رسول اهللا يرتاح إليها وْيسُكَن في بيتها وقد  كان النبي  .5
لمــا كــان فــي مرضــه جعــل يــدور فــي نســائه،  أخــرج البخــاري فــي صــحيحه أن رســول اهللا 

ـا: «َعاِئَشـةُ  َقاَلـتْ  ،َعاِئَشـةَ  َبْيـتِ  َعَلـى ِحْرًصـا »َغـًدا؟ َأَنـا َأْينَ  َغًدا؟ َأَنا َأْينَ « ":َوَيُقولُ   َيـْوِمي َكـانَ  َفَلمَّ
  .)1("»َسَكنَ 

: َيُقـــولُ  َلَيَتَفقَّـــدُ  ، اهللاِ  َرُســـولُ  َكـــانَ  ِإنْ  ت: "قالـــ <أورد اإلمـــام مســـلم بســـنده عـــن عائشـــة 
 َسـْحِري َبـْينَ  اهللاُ  َقَبَضهُ  َيْوِمي َكانَ  َفَلمَّا: َقاَلتْ  َعاِئَشَة، ِلَيْومِ  اْسِتْبَطاءً  »َغًدا؟ َأَنا َأْينَ  اْلَيْوَم؟ َأَنا َأْينَ «

  .)2(َوَنْحِري"

يسأل عن يومه استبطاًء  فكان  ،عند النبي  < والحديث فيه بيان لمكانة عائشة
ويقول ، )3(عندها" يكون أن على وحرصه فيها، لمحبته ليوم عائشة، يقول القاضي عياض: "هذا

  .)4(ِإيَّاَها" حبه َوشدَّة َفضلَها على َدِليل َهَذا ابن الجوزي في شرح الحديث: "َوِفي
لمـــؤمنين بعـــد مقتـــل دورًا فـــي محاولـــة اإلصـــالح بـــين ا <وقـــد كـــان ألم المـــؤمنين عائشـــة 

، وقـــد )5(، وقـــد كانـــت تقـــول: "إن عثمـــان ُقِتـــل مظلومـــًا واهللا ألطـــالبن بدمـــه"عثمـــان بـــن عفـــان 
اجتمعـــت بأمهـــات المـــؤمنين وعـــدد مـــن كبـــار الصـــحابة فـــي مكـــة لالتفـــاق علـــى الطريقـــة األنســـب 

واضـحة ، وقد اتفقوا على الخـروج للبصـرة ومهمـتهم لإلصالح وتطبيق حد اهللا في قتلة عثمان 
والتي تتمثل في المطالبة بدم عثمان واإلصالح وٕاعالم الناس بما فعل الغوغـاء واألمـر بـالمعروف 
والنهــي عــن المنكــر، وأن هــذا المطلــب هــو إلقامــة حــد مــن حــدود اهللا وأنــه إذا لــم يؤخــذ علــى أيــدي 

صـورونها فسيكون كل إمام معرضـًا للقتـل مـن أمثـال هـؤالء، وأمـا الطريقـة التـي يت قتلة عثمان 
فهي الدخول إلى البصـرة ثـم الكوفـة، واالسـتعانة بأهلهـا علـى قتلـة عثمـان مـنهم أو مـن غيـرهم، ثـم 
يدعون أهل األمصار األخرى لذلك حتى يضيقوا الخناق على قاتلي عثمان الموجـودين فـي جـيش 
علــي فيأخــذونهم بأقــل قــدر ممكــن مــن الضــحايا، لكــن األمــر ســار علــى غيــر مــا هــو مخطــط لــه، 

                                                            
  ).3774، ح:(<، باب: فضل عائشة ) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي 1(
  ).2443، ح:(<، باب: فضل عائشة فضائل الصحابة  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: )2(
  ).7/451ُمْسِلِم، للقاضي عياض، ( َصِحيح ) َشْرحُ 3(
  ).4/314) كشف المشكل من حديث الصحيحين، البن الجوزي، (4(
 ).4/459تاريخ الطبري، للطبري، ( )5(
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عـــدد مـــن ارتقـــى تطاع الـــدخالء مـــن الســـبئية والغوغـــاء أن يشـــعلوا فتيـــل الحـــرب بـــين الفئتـــين و واســـ
  .)1(، والتي سميت بمعركة الجملالصحابة في هذه الوقعة األليمة

ومـــن النصـــوص الصـــحيحة التـــي تؤكـــد خـــروج أم المـــؤمنين لإلصـــالح، مـــا رواه الطبـــري أن 
عنـد قـدومها البصـرة يسـألها  <ى عائشـة عثمان بن حنيف والي البصرة في زمن علي أرسل إل

 اْلَغْوَغـاءَ  ِإنَّ  اْلَخَبـرَ  ِلَبِنيـهِ  ُيَغطِّـي َوال اْلَمْكُتومِ  ِباَألْمرِ  َيِسيرُ  ِمْثِلي َما عن سبب قدومها، فقالت: "َواللَّهِ 
 ِفيــــهِ  َوآَوْوا اَألْحـــَداَث، ِفيـــهِ  َوَأْحـــَدُثوا  اهللا َرُســـولِ  َحـــَرمَ  َغــــَزْوا اْلَقَباِئـــلِ  َوُنـــزَّاعَ  اَألْمَصـــارِ  َأْهـــلِ  ِمـــنْ 

 )2( ِتـَرةٍ  ِبـال اْلُمْسـِلِمينَ  ِإَمـامِ  َقْتـلِ  ِمـنْ  َنـاُلوا َمـا َمـعَ  َرُسـوِلِه، َوَلْعَنـةَ  اللَّـهِ  َلْعَنـةَ  ِفيـهِ  َواْسَتْوَجُبوا اْلُمْحِدِثيَن،
 اْلَحـَراَم، َوالشَّـْهرَ  اْلَحـَراَم، اْلَبَلـدَ  َوَأَحلُّـوا اْلَحـَراَم، َمـالَ الْ  َواْنَتَهُبوا َفَسَفُكوُه، اْلَحَرامَ  الدَّمَ  َفاْسَتَحلُّوا ُعْذٍر، َوال

ُقـــوا ـــوَد، اَألْعـــَراَض  َوَمزَّ ـــاُموا َواْلُجُل ـــْومٍ  َدارِ  ِفـــي َوَأَق ـــاِمِهمْ  َكـــاِرِهينَ  َكـــاُنوا َق يَن، َضـــارِّينَ  ِلُمَق  َغْيـــرُ  ُمِضـــرِّ
 َهؤُالءِ  َأَتى َما ُأْعِلُمُهمْ  اْلُمْسِلِمينَ  ِفي َفَخَرْجتُ  يأمنون، َوال ِتَناعٍ امْ  َعَلى َيْقِدُرونَ  ال ُمتَِّقيَن، َوال َناِفِعينَ 
 َكِثيـرٍ  ِفـي َخْيـرَ  ال: «وَقـَرأت َهـَذا" ِإْصـالحِ  ِفـي َيـْأُتوا َأنْ  َلهُـمْ  َيْنَبِغـي َوَما َوَراَءَنا، النَّاُس  ِفيهِ  َوَما اْلَقْومُ 
ــنْ  اِإلْصــالحِ  ِفــي َنــْنَهُض  »النَّــاسِ  َبــْينَ  ِإْصــالحٍ  َأوْ  َمْعــُروفٍ  َأوْ  َقةٍ ِبَصــدَ  َأَمــرَ  َمــنْ  ِإالَّ  َنْجــواُهمْ  ِمــنْ   ِممَّ
ِغيرَ  ، اهللا رسول وأمر وجل َعزَّ  اللَّهُ  َأَمرَ   َمْعـُروفٍ  ِإَلـى َشـْأُنَنا َفَهـَذا َواألُْنَثى، َوالذََّكرَ  َواْلَكِبيرَ  الصَّ

ُكمْ  ِبِه، َنْأُمُرُكمْ    .) 3(".َتْغِييِرهِ  َعَلى َوَنُحثُُّكمْ  َعْنُه، َنْنَهاُكمْ  ْنَكرٍ َومُ  َعَلْيِه، َوَنُحضُّ

 -والــي الكوفــة– كتبــت إلــى أبــي موســى األشــعري  <ومــا رواه ابــن حبــان أن عائشــة 
 النَّـاس َبـين َحةصـلِ مُ  تُ ْجـرَ خَ  َوقـد علمـت قـد َمـا ُعْثَمـان قتـل مـن َكـانَ  قد َفِإنَّهُ  : "في زمن علي 

                                                            
خالفــة الراشــدة، لعبــد الــرحمن ). ودراســات فــي عهــد النبــوة وال546-4/442انظــر: تــاريخ الطبــري، للطبــري، ( )1(

م). وعلــي بــن 1999-ه1419صــنعاء، ط: األولــى(-)، الناشــر: دار الفكــر المعاصــر419-417الشــجاع، ص:(
  ).472-457أبي طالب، للصالبي، ص:(

ُكْم َأْعَامَلُكمْ [اهللا:  قول مأخوذ من ومعناها النقص الترة : أصل(ترة)) 2( : َيُقوُل: َعْن ُمَجاِهدٍ  }35{حممد: ]َوَلْن َيِرتَ
 المخزومي، القرشي المكي التابعي جبر بن مجاهد الحجاج مجاهد، ألبي . تفسير»َلْن َيْنُقَصُكْم َأْعَماَلُكمْ «

: مصر، ط -الحديثة اإلسالمي الفكر النيل، دار أبو السالم عبد محمد الدكتور: )، تحقيق606(ص:
  م).1989-هـ1410األولى،(

  ).461). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(4/462تاريخ الطبري، للطبري، ( )3(
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ـــ ـــ ْر َفُم ـــبَ قِ  نَم ـــالقَ  كَ َل ـــي رارب ـــاِزلهمْ  ِف َضـــا َمَن ـــْأِتيهم َحتَّـــى بالعافيـــة َوالرِّ ـــا َي  َأمـــر َصـــَالح مـــن يحبـــونَ  َم
  .)1(اْلَبَوار" ِبَأْنفِسِهم َوَأحلُّوا اْلَجَماَعة فارقوا ُعْثَمان قتلة َفِإن اْلُمسلمين

ــْه، "َأيْ : َوَقــالَ  َعَلْيَهــا، َفَســلَّمَ  <لعائشــة  {ولمــا أرســل علــي بالقعقــاع بــن عمــرو   َمــا ُأمَّ
، َأيْ  :َقاَلتْ  اْلَبْلَدَة؟ َهِذهِ  َأْقَدَمكِ  َوَما َأْشَخَصكِ  ، وبعـد انتهـاء الحـرب يـوم )2(النَّـاِس" َبـْينَ  ِإْصـالحٌ  ُبَنيَّ

فقـــــال لهـــــا: "غفـــــر اهللا لـــــِك، قالـــــت: ولـــــك، مـــــا أردت إال  <الجمـــــل جـــــاء علـــــي إلـــــى عائشـــــة 
  .)3(اإلصالح"

منين فـي الخـروج إلـى المدينـة فـي أمـر عثمـان، ولكـنهن وقد ذكر ابن كثير اتفاق أمهـات المـؤ 
، وقـد خرجـت )4(رفضن الخـروج عنـد تغيـر الوجهـة نحـو البصـرة، فقلـن: ال نسـير إلـى غيـر المدينـة

حين خرجت للبصـرة، وفـي ذلـك معنـى مـن معـاني  <أمهات المؤمنين مودعات للسيدة عائشة 
  .)5(المعاونة والتشجيع لها على أمرها

مـن طعـن علـى عثمـان هـو  <احث أن كل ما قيل عن أم المـؤمنين عائشـة وبهذا يرى الب
ـــراء  ـــه أم المـــؤمنين بســـبب خروجهـــا للبصـــرة، فهـــو محـــض افت غيـــر صـــحيح ، وكـــذا مـــا ُطِعنـــت ب

  وأكاذيب ال ترقى لاللتفات إليها وسط األنوار المبهجة التي وردت في سياق هذا المطلب.

  

 

                                                            
، لمحمـــد بـــن حبـــان بــن أحمـــد بـــن حبـــان بــن معـــاذ بـــن َمْعبـــَد، التميمــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، الُبســـتيالثقــات،  )1(
    م).1973- ه1393األولى(: الهند، ط الدكن آباد بحيدر العثمانية المعارف )، دائرة2/282(
  ).462. وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:()4/488تاريخ الطبري، للطبري، ( )2(
  ).462). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(1/206الحنبلي، ( أحمد بن الحي الذهب، لعبد ) شذرات3(
 ).7/241انظر: البداية والنهاية، البن كثير، ( )4(
  ).466) علي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(5(
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  يـــانـث الثـــاملبح

   ةــابـبعض الصحة يف ــل السنـة وأهــباضيدة اإلــعقي
  

  :بـــة مطالـــثالثه ــوفي

 

  { عقيدة اإلباضية وأهل السنة يف طلحة والزبري :ولاملطلب األ

  

  

  أبي موسى األشعري يف وأهل السنة عقيدة اإلباضية  :ثانياملطلب ال

  

  

معاويــة وعمــرو بــن يف  أهــل الســنةاإلباضــية وعقيــدة : املطلــب الثالــث
  {لعاصا
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  ألولاملطلب ا

  {طلحة والزبري يف وأهل السنة عقيدة اإلباضية 

: عقيدة اإلباضية يف طلحة بن عبيد اهللا    :{ )2(والزبري بن العوام )1(أوالً

عمــن ســبقهم  {لــم يختلــف اإلباضــية فــي مــوقفهم تجــاه الصــحابيَّْين الجليلــْين طلحــة والزبيــر
ــن ذكرنــا فــي الحــديث  باضــيةُ وعــادة مــا يجمــع اإل ،اهللا عــنهموعائشــة رضــي  يكعثمــان وعلــ آنفــاً  ممَّ

ثــم  امبتــدئين بإنكــار فضــائلهم اوقــد تــدرَّجوا فــي الحــديث عنهمــ ذين الصــحابيين، والحكــم مــا بــين هــ
  .)3(بالكفر والخلود في النار اانتهاًء بالحكم عليهم االطعن عليهم

يــث مكذوبــة، فيجيــب فــأنكرت اإلباضــية فضــائل كثيــر مــن الصــحابة الكــرام بــزعمهم أنهــا أحاد
ه له بالقول: "مـا يقـال فـي األحاديـث التـي رواهـا قومنـا فـي فضـائل  شيخهم السالمي على سؤال ُوجِّ
عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــب، وســبطيه، وابــن أبــي ســفيان معاويــة، ووزيــره عمــرو بــن 

دة نســـف ، فبكلمـــة واحـــ)4(العـــاص، وطلحـــة والزبيـــر ...؟ فأجـــاب: أكثـــر هـــذه األحاديـــث مكـــذوب"
فضــائل الصــحابة مــن قاموســه، ولــم يكلِّــف نفســه البحــث فــي أســانيد الرجــال، ألنــه يعتبــر أن علــم 
الجــرح والتعــديل لــيس لــه أي قيمــة، ولــم تكــن إجابتــه تلــك بعيــدة عــن الخــط الــذي تنتهجــه فرقتــه فــي 

                                                            
  .هذه الرسالةمن  )153انظر: ترجمة طلحة بن عبيد اهللا، ص:( )1(
  .هذه الرسالة) من 160انظر: ترجمة الزبير بن العوام، ص:( )2(
). والضـياء، 3/47) و(1/37). والدليل والبرهان، للـوارجالني، (293-3/277بيان الشرع، للكندي، (انظر:  )3(

اســم الشــماخي، والقــول المتــين، لق). 210-6/208جوابــات اإلمــام الســالمي، للســالمي، (). و 74-3/73للعــوتبي، (
). 182-1/181والعقــــد الثمــــين، للســــليمي، (). 1/232). والعــــرى الوثيقــــة، لســــالم الســــيابي، (101-100ص:(

 طرقهــــا الحــــاوي الشــــريعة ). وقــــاموس315-2/300) و(1/101،373والســــير والجوابــــات، لعــــدد مــــن العلمــــاء، (
 وزارة وآخـــرون، شـــلبي لحفـــيظا عبـــد: تحقيـــق )،302-1/297الســـعدي، ( الفـــي بـــن خمـــيس بـــن لجميـــل الوســـيعة،
ديــــوان أبــــي مســــلم البهالنــــي، لناصــــر بــــن ســــالم بــــن عــــديم الرواحــــي، و عمــــان.  ســــلطنة -والثقافــــة القــــومي التــــراث
ــــد اهللا القحطــــاني، ص:(). 25-18ص:( ). ودراســــة فــــي الفكــــر 22-2وموقعــــة النهــــروان وأهــــواء المــــؤرخين، لعب

  ). 96اإلباضي، لعمر بن الحاج با، ص:(
  )، بتصرف.210-6/208إلمام السالمي، للسالمي، () جوابات ا4(
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ن من قلوب أتباعهم، وما هذه إال خطوة أولى في طريٍق يسلكونه ويسيرو  إماتة حب الصحابة 
  عليه.

، بالممـاألة علـى دم عثمـان بـن عفـان  {توجه علمـاء اإلباضـية التهـام طلحـة والزبيـر 
طلحــة والزبيــر وغيرهمــا مــن أهــل الشــورى قــد  -يقصــد عليــاً –فقــال الــوارجالني: "ومــع أن صــاحبيه 

، وظـــاهر مـــن كالمـــه أنـــه يـــتهم )1(نـــدموا وتـــابوا وجـــادوا بـــأرواحهم تنصـــًال ممـــا عملـــوا فـــي عثمـــان"
بيين بــأنهم كــانوا ممــن شــارك فــي فتنــة مقتــل عثمــان ولــو غلفهــا بقولــه أنهــم أظهــروا التوبــة الصــحا

والندم وجادوا بأرواحهم، ودليل ذلك من جاء بعده من اإلباضية تأكيدًا وتبيانًا على كالمه، فيذهب 
ورى كـل أحدهم ويطعن في أهل الشورى بمـيلهم إلـى الـدنيا واْلِتفـاِتهم إليهـا، فيقـول: "وكـان أهـل الشـ
، ويـأتي )2(واحد منهم يرفع لها رأسه ويودها، ولذلك قصروا فيها، فقصرت بها الخطى عن واجبهـا"

آخـــر ليلصـــق بالصـــحابيين وأم المـــؤمنين عائشـــة مســـمى الخـــوارج، فيقـــول: "فالـــذين يســـتحقون هـــذا 
كبــار؛ االســم أكثــر ِمــن ســواهم، هــم: أم المــؤمنين عائشــة، وطلحــة، والزبيــر ... بــل وهــم الخــوارج ال

ألنهم مصدر كل الفتن والمصـائب التـي حاقـت بالمسـلمين بتمـردهم وعصـيانهم وعـدم قبـولهم علـى 
، وهــذه خطــوة أخــرى فــي الطريــق )3(مــا أجمــع عليــه أصــحاب النبــي وأصــحاب أصــحابه والتــابعون"

  .الذي ينتهجونه تجاه تشويه صحابة رسول اهللا 

، فاتهموهمــا بشــق عصــا األمــة وســفكهم {ثــم انتقلــوا للطعــن فيهمــا بمــا ينفــر النــاس منهمــا 
، فيقــول شــيخهم الــوارجالني -علــى زعمهــم–للــدماء وٕاظهــارهم للفســاد، واســتحلوا قتالهمــا وأمثالهمــا 

فقتالـه حـق عنـد اهللا  <طلحـة والزبيـر وعائشـة أم المـؤمنين  -يقصد علـي–اإلباضي: " ثم قاَتَل 
، )4(، وأظهروا الفسـاد، فحـل لعلـي قتـالهم"تعالى لشقهم عصا األمة، ونكثهم الصفقة، فسفكوا الدماء

ثم واصلوا إْفَكهم وُسـموَمهم بقـولهم عـن الصـحابة األجـالء بـأنهم حـادوا عـن الطريـق التـي وضـحها 
ونكثوا العهد، فيقول الكدمي اإلباضي: "علي بن أبي طالب حـاد عـن سـبيل مـا  لهم رسول اهللا 

                                                            
  ).3/47) الدليل والبرهان، (1(
  ).1/232) العرى الوثيقة، لسالم السيابي، (2(
  )، بتصرف.96دراسة في الفكر اإلباضي، لعمر بن الحاج با ، ص:( )3(
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )4(
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بـن عفــان وطلحـة والزبيـر ومعاويــة بـن أبــي كـان عليـه مــن حجـة اهللا ... وكــذلك القـول فـي عثمــان 
، ومــا هــذا إال خطــوة أخــرى فــي الطريــق الــذي يســير عليــه اإلباضــية فــي مــنهجهم تجــاه )1(ســفيان"

  .صحابة رسول اهللا 

لـم يكـن هنـاك حـرج عنـدهم بـالتبرؤ  {ولما واصـلت اإلباضـية طعنهـا علـى طلحـة والزبيـر 
ء فـي كتـاب السـير والجوابـات: "والمسـلمون يبـرؤون منهما بما نسبوه إليهمـا مـن أفعـال وأقـوال، فجـا

، و فـــي موضـــع آخـــر: "فنكـــث طلحـــة والزبيـــر بيعـــة علـــي ...، فهـــرب الزبيـــر وثبـــت )2(مـــن الزبيـــر"
، بــل تعــدوا ذلــك للتبــرؤ مــن )3(طلحــة فقتــل فــي المعركــة، وُقتــل الزبيــر فــارًّا، فبــرئ المســلمون منهمــا"

ن، فقــال كــاتبهم الكنــدي: " ونبــرأ مــن عــدو اهللا عــدد كبيــر مــن الصــحابة ومــن تــبعهم مــن المســلمي
وأتباعــه مــن الفراعنــة وغيــرهم مــن أئمــة الكفــر، وأتبــاع أهــل الطــاغوت مــن لــدن  -لعنــه اهللا–إبلــيس 

مـن أهـل القبلـة الـذين هـم مـن أهـل القبلـة، عثمـان بـن  آدم إلى يومنا هذا ... وبرئنا بعـد النبـي 
ومعاويـة بـن أبـي سـفيان، وعمـرو بـن العـاص، وأبـو عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحـة والزبيـر، 

موســى األشــعري، وجميــع مــن رضــي بحكومــة الحكمــين... وأتبــاعهم وأشــياعهم، ومــن تــوالهم علــى 
، وسـاوى اإلباضـي صـاحب كتـاب الضـياء بـين )4(كفرهم وجورهم من أهل البـدع وأصـحاب الهـوى"

فـي منزلــة البــراءة  علهـم جميعــاً ومـن جــاء بعـدهم وبــين الكفــار فـي الحكــم فج صـحابة رســول اهللا 
ولم يستثن أحدًا منهم، فقال: "أهل البراءة، عثمان وعلي، وابناه الحسن والحسـين، وطلحـة، وجميـع 
مـن رضــي بحكومــة الحكمــين ... وجميـع الكــافرين مــن األولــين واآلخـرين، وكــل مخــالف للمســلمين 

ومعـامالتهم مـا ذهـب إليـه كـاتبهم  ، ويؤكد هذا القـول الـذي يعتمدونـه فـي أحكـامهم)5(بقول أو فعل"
فقال: "وندين بالبراءة من جميع أعداء اهللا من األولين واآلخرين، وبالبراءة ممن  الَعاِمِريُّ  الشَّمَّاِخيُّ 

تبــرأ منــه أئمتنــا مــن األئمــة المشــهورين فــي الشــر وأتبــاعهم ... وممــن دان برؤيــة البــاري جــل وعــال 

                                                            
  تصرف.)، ب137-1/133االستقامة، للكدمي، ( )1(
  ).1/101السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، لعدد من العلماء، ( )2(
  )، بتصرف.315-2/300المرجع السابق، ( )3(
). 1/373)، بتصـرف. وانظــر: الســير والجوابـات، لعــدد مــن العلمــاء، (293-3/277بيـان الشــرع، للكنــدي، ( )4(

  ).302-1/297وقاموس الشريعة، لجميل السعدي، (
  )، بتصرف.74-3/73ء، للعوتبي، (الضيا )5(
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نــدين بتصــويب أهــل النهــروان الــذي رفضــوا الحكومــة علــى ... وممــن دان بــالخروج مــن النــار... و 
، ثــم شــرعوا يبــررون مــوقفهم مــن البــراءة فجعلوهــا علــى )1(علــي بــن أبــي طالــب والبــراءة ممــن قــتلهم"

كل من اقترف ذنبًا أو معصيًة في نظرهم سواء من الصـحابة أو مـن جـاء بعـدهم، فيقـول صـاحب 
المضلة في عصر الصحابة ومن بعدهم ومن قـبلهم كتاب العقد الثمين اإلباضي: "فأهل األحداث 

إنمــا نبــرأ مــنهم بســبب مــا أحــدثوا مــن المعاصــي التــي أوجــب ربنــا تعــالى مفــارقتهم عليهــا، والبــراءة 
  .)2(منهم بسببها"

ولمــا وصــلت اإلباضــية بخطواتهــا الواحــدة تلــو األخــرى إلــى مــا وصــلت إليــه مــن البــراءة مــن 
علــى طــريقتهم، وجــدوا أن الطريــق إلــى الجــزم بــالخلود فــي  الصــحابة الكــرام ومــن بعــدهم ممــن لــيس

النـــار أصـــبح ســـالكًا بعـــدما مهـــدوه بطعـــنهم فـــي الصـــحابة الكـــرام وردهـــم الفضـــائل التـــي وردت فـــي 
 حقهم، فجاء كالم الوارجالني ليظهر حقيقة ما يخفيـه اإلباضـية تجـاه خيـرة صـحابة رسـول اهللا 

فقتاله حق عند اهللا تعالى  <بير وعائشة أم المؤمنين طلحة والز  -يقصد علي–فقال: " ثم قاَتَل 
لشقهم عصا األمة، ونكثهم الصفقة، فسفكوا الدماء، وأظهروا الفساد، فحـل لعلـي قتـالهم، وحـرم اهللا 

، فكيـف بـالوارجالني وهـو يتألـه علـى اهللا تعـالى )3(عليهم الجنة، فكانـت عـاقبتهم إلـى النـار والبـوار"
الجنة ، ويجزم لهم بالنار؟!!، فعجبًا لتلـك العقـول التـي ترضـى   ويحرم على صحابة رسول اهللا

  لنفسها أن تسير مع منهج وطريقة هؤالء، نسأل اهللا العفو والعافية.

  :{ثانيًا: عقيدة أهل السنة يف طلحة والزبري 

 :عقيدة أهل السنة في طلحة بن عبيد اهللا  .1
سـعد بـن تـيم بـن مـرة بـن كعـب بـن هو طلحة بن عبيد اهللا بن عثمان بن عمـرو بـن كعـب بـن 

، ِمــن أوائــل َمــن أســلم علــى يــد أبــو )1(، يكنَّــى بــأبي محمــد المــدني)4(لــؤي بــن غالــب القرشــي التْيمــيّ 

                                                            
  )، بتصرف.101-10القول المتين، لقاسم الشماخي، ص:( )1(
  )، بتصرف.187-1/183) العقد الثمين، للسليمي، (2(
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )3(
ن إبـــراهيم )، تحقيـــق: محمـــد بـــ26انظـــر: التـــاريخ وأســـماء المحـــدثين وكنـــاهم، ألبـــي عبـــد اهللا المقـــدمي، ص:( )4(

)، دار 32م). وفضـــائل الصـــحابة، للنســـائي، ص:(1994-ه1415اللحيـــدان، دار الكتـــاب والســـنة، ط: األولـــى (
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 صـومعته فـي راهـب فـإذا بصـرى، سـوق ويروي قصـة إسـالمه فيقـول: "حضـرت بكر الصديق 
 ظهــر هــل: فقــال ،أنــا نعــم: طلحــة قــال الحــرم؟ أهــل مــن أحــد أفــيهم. الموســم هــذا أهــل ســلوا: يقــول
 فيـه، يخرج الذي شهره هذا المطلب، عبد بن اهللا َعبد ابن: قال أحمد؟ ومن: قلت: قال بعد؟ أحمد
 تســبق أن فإيــاك ،)3(وســباخٍ  )2(وحــرةٍ  نخــلٍ  إلــى ومهــاجره الحــرم، مــن ومخرجــه األنبيــاء، آخــر وهــو
 مــن كــان هــل: لــتفق مكــة، قــدمت حتــى ســريعا فخرجــت قــال، مــا قلبــي فــي فوقــع طلحــة قــال. إليــه

 حتـى فخرجـت: قـال. قحافـة َأبـي ابـن تبعـه وقـد تنبـأ، األمـين، اهللا َعبـد بـن محمـد نعم: قالوا حدث؟
 إلـى يـدعو فإنـه فاتبعـه، إليـه، فـانطلق نعـم،: قـال الرجـل؟ هـذا أتبعت: فقلت بكر، أبي على دخلت
 ، اللَّــهِ  ولرســ علــى بــه فــدخل بطلحــة، بكــر أبــو فخــرج الراهــب، قــال بمــا طلحــة فــأخبره. الحــق
، وقـد القـى مـن )4(بـذلك"  اهللا رسول فُسرَّ  الراهب، قال بما ، اهللا رسول وأخبر طلحة، فأسلم

  التعذيب واألذى الكثير، لكنه بقي متمسكًا بدين اهللا جل وعال ال يحيد عنه، ومن هذه المواقف: 

  عدويـة، فشـدهما فـي ، أخذهما نوفـل بـن خويلـد بـن ال{لما أسلم أبو بكر وطلحة بن عبيد اهللا
 .)5(حبل واحد فلم تمنعهما بنو تيم، ولذلك ُسمِّي أبو بكر وطلحة بالقرينين

 " :أنـاس فـإذا والمـروة، الصفا بين أطوف أنا بينا ما ورد في األثر عن مسعود بن حراش أنه قال 
: فقـالوا هؤالء؟ شأن ما: فقلت عنقه، إلى يداه شاب موثق فإذا فنظرت: قال أناسًا، يتبعون كثير،

                                                                                                                                                                          
). واالســتيعاب فــي معرفــة 13/412ه). وتهــذيب الكمــال، للمــزي، (1405بيــروت، ط: األولــى (–الكتــب العلميــة 

  ).3/430، (). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر2/764األصحاب، للقرطبي، (
). وتهـــذيب الكمـــال، للمـــزي، 26انظـــر: التـــاريخ وأســـماء المحـــدثين وكنـــاهم، ألبـــي عبـــد اهللا المقـــدمي، ص:( )1(
)13/412.(  
 أحمد بن الخليل الرحمن عبد ألبي العين، بالنار"، كتاب ُأحِرَقتْ  كأنَّما َنِخرة ُسودٍ  ِحجارة ذاتُ  "أرض :(الَحرُُّة)) 2(
 ومكتبة السامرائي، دار إبراهيم د المخزومي، مهدي د: ، تحقيق)3/24( البصري، ديالفراهي تميم بن عمرو بن

  الهالل.
ــَباخ):) 3(  دريــد بــن الحســن بــن محمــد بكــر ألبــي اللغــة، جمهــرة المالحــة. انظــر: وهــيَ األرض: جمــع ســبخة (ِس

 م). ومشــارق1987األولــى(: بيــروت، ط – للماليــين العلــم بعلبكــي، دار منيــر رمــزي: )، تحقيــق1/289األزدي،(
 ،)2/204( الفضـل أبو السبتي، اليحصبي عمرون بن عياض بن موسى بن اآلثار، لعياض صحاح على األنوار
  التراث. ودار العتيقة المكتبة

  ).431-3/430). وانظر: واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (13/414تهذيب الكمال، للمزي، ( )4(
 ).13/414) تهذيب الكمال، للمزي، (5(
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: قــالوا المــرأة؟ هــذه مــن: قلــت. وتســبه تــذمره امــرأة وراءه وٕاذا صــبأ، قــد. اللَّــه ُعَبيــد ْبــن طلحــة هــذا
 .)1(الحضرمي" بنت الصعبة أمه هذه

، ولمـا )2(بين طلحة والزبير حين آخى بين أصحابه بمكـة قبـل الهجـرة وقد آخى رسول اهللا 
  .)3(لد بن زيدهاجر إلى المدينة آخى بينه وبين أبي أيوب خا

 ُعِرف طلحة بن عبيد اهللا بكرمه وجوده وٕانفاقه في سبيل اهللا، حتى أطلق عليـه رسـول اهللا 
، فــروى أبــو عبــد اهللا الحــاكم بإســناده إلــى موســى بــن طلحــة: " أن طلحــة نحــر )4(" طلحــة الفيــاض"

ــَرد، فــأطعمهم وســقاهم، فقــال النبــي  ــجــزورًا وحفــر بئــرًا يــوم ذي َق ، وعــن )5(اض": يــا طلحــة الفي
قبيصة بن جـابر قـال: "صـحبت طلحـة بـن عبيـد اهللا فمـا رأيـت رجـًال أعطـى لجزيـل مـال مـن غيـر 

  .)6(مسألة منه"

مــن المناقــب والفضــائل الكثيــر، ويمكــن إجمــال شــيء منهــا بالنقــاط  لطلحــة بــن عبيــد اهللا  
  التالية:

 وأبو بكر وعمر. ) )7روى عن النبي  .1
  بالجنة: بشره رسول اهللا  .2

لـه بالجنـة كمـا   فضـائل الصـحابة شـهادة رسـول اهللافـي  وغيـرهم والترمـذيأحمـد  أخرجما ك
َقـاَل: " َأُبـو َبْكـٍر ِفـي اْلَجنَّـِة، َوُعَمـُر ِفـي اْلَجنَّـِة،  ، َأنَّ النَِّبـيَّ  َعْن َعْبِد الرَّْحَمِن ْبِن َعْوفٍ ورد 

ــاُن ِفــي اْلَجنَّــِة، ــيٌّ ِفــي اْلَجنَّــِة، َوُعْثَم ــِة، َوَعْبــُد الــرَّْحَمِن ْبــُن  َوَعِل َبْيــُر ِفــي اْلَجنَّ َوَطْلَحــُة ِفــي اْلَجنَّــِة، َوالزُّ
                                                            

  ).415-13/414للمزي، ( الكمال، ) تهذيب1(
)، تحقيـــق: عبـــد العزيـــز 3/75الطبقـــات الكبـــرى، البـــن ســـعد، (). 13/415انظـــر: تهـــذيب الكمـــال، للمـــزي، ( )2(

  .هـ) 1416: (طالطائف، -السلومي، مكتبة الصديق
 ).13/416) تهذيب الكمال، للمزي، (3(
). واإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن 770-2/764لقرطبــي، (انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، ل )4(

 ).432-3/430حجر، (
 ).535) علي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(5(
 ).13/420) تهذيب الكمال، للمزي، (6(
  ).13/413المرجع السابق، ( )7(
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نَّـِة، َعْوٍف ِفي اْلَجنَِّة، َوَسْعُد ْبُن َأِبي َوقَّاٍص ِفـي اْلَجنَّـِة، َوَسـِعيُد ْبـُن َزْيـِد ْبـِن َعْمـِرو ْبـِن ُنَفْيـٍل ِفـي اْلجَ 
مـن العشـرة المبشـرين  {طلحـة والزبيـر فقد ذكر النبـي  )1(".اْلَجنَّةِ  َوَأُبو ُعَبْيَدَة ْبُن اْلَجرَّاِح ِفي

ه فمـا ينطـق عـن الجنة وهذا يدل على مكانتهم وما كانت بشـرى رسـول اهللا إال عـن بشـرى مـن ربِّـب
 عـــن باإلخبـــار يكتـــف ولـــم الجنـــة فـــي بأنـــه فـــرد كـــل عـــن اإلخبـــار كـــرر الصـــنعاني :" قـــالالهـــوى، 
  .)")2 شرفهم بيان في وزيادة، بالجنة له محكوم فرد كل أن على تنصيصاً ؛ واحد بلفظ الجميع

 "طلحة ممن قضى نحبه": .3
بأنه شهيد يمشي على األرض، وقد تكررت في  لطلحة  النبي  أيضاً  هي بشرى ساقها

  عدة مواقف ذَكَرْتها كتب الحديث والسَِّير، ومن هذه المواقف: 

 َعَلـى َكـانَ  ، اهللاِ  َرُسـولَ  َأنَّ  بـي هريـرة : ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن أاألول
، َوُعْثَماُن، َوُعَمُر، َبْكٍر، َوَأُبو ُهوَ  ِحَراءٍ  َبْيـُر، َوَطْلَحـُة، َوَعِلـيٌّ ـْخَرُة، َفَتَحرََّكـتِ  َوالزُّ  اهللاِ  َرُسـولُ  َفَقـالَ  الصَّ
» : ِْإالَّ  َعَلْيــكَ  َفَمــا اْهــَدأ ،  ُمْعِجــَزاتٌ  اْلَحــِديثِ  َهــَذا قــال النــووي: " .)3(»َشــِهيدٌ  َأوْ  ِصــدِّيٌق، َأوْ  َنِبــيٌّ

 َفــِإنَّ  ُشــَهَداءَ  َبْكــرٍ  َوَأِبــي  النَِّبــيِّ  َغْيــرَ  ُكلُُّهــمْ  َوَمــاُتوا ُشــَهَداءُ  َهــؤَُالءِ  َأنَّ  ِإْخَبــاُرهُ  ِمْنَهــا  اللَّــهِ  ِلَرُســولِ 
َبْيرَ  َوَطْلَحةَ  َوَعِليًّا َوُعْثَمانَ  ُعَمرَ    )4("ُشَهَداءَ  ًماُظلْ  ُقِتُلوا  َوالزُّ

 َأنَّ  َطْلَحــَة، َأِبيِهَمــا َعــنْ  َطْلَحــَة، اْبَنــيْ  َوِعيَســى ُموَســى، : مــا أخرجــه الترمــذي بســنده َعــنْ الثــاني
 َيْجَتِرُئـونَ  َال  َوَكـاُنوا ُهَو؟ َمنْ  َنْحَبهُ  َقَضى َعمَّنْ  َسْلهُ : َجاِهلٍ  ِألَْعَراِبيٍّ : َقاُلوا  اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابَ 

                                                            
ــِريَن ِباْلَجنَّــةِ  :ُمْســَندُ ) أخرجــه أحمــد فــي مســنده، 1(   الزُّْهــِريِّ  َعــْوفٍ  ْبــنِ  الــرَّْحَمنِ  َعْبــدِ  ُمْســَنُد: ،َبــاِقي اْلَعْشــَرِة اْلُمَبشَّ

 العزيـز عبـد غيـرَ  -الشـيخين رجـال ثقات، رجاله مسلم، شرط على قوي األرناؤوط إسناده )، قال شعيب1675ح:(
كتـاب:  وتعليقـًا. وأخرجـه الترمـذي فـي سـننه، مقرونـاً  البخـاري لـه وروى مسـلم، بـه احـتج فقد ،-الدراوردي محمد بن

). 3748، ح:( الزُّْهـِريِّ  َعْوفٍ  َعْبدِ  ْبنِ  َعْوفِ  ْبنِ  الرَّْحَمنِ  َعْبدِ  َمَناِقِب  ،  َباُب: اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلَمَناِقِب  َأْبَوابُ 
  وصححه األلباني.

ـِغيِر، الَجـاِمع َشـْرحُ  ) التَّنويرُ 2(  عاني،الصـن ثـم الكحالنـي الحسـني، محمـد بـن صـالح بـن إسـماعيل بـن محمـد الصَّ
ــد. د: ، تحقيــق)7/239( بـاألمير، كأســالفه المعــروف الــدين، عــز إبــراهيم، أبـو ــد إســحاق محمَّ  إبــراهيم، مكتبــة محمَّ
  م).2011-هـ1432األولى(: الرياض، ط السالم، دار

ـــــاب: ، الصـــــحابة فضـــــائل كتـــــاب: صـــــحيحه، فـــــي مســـــلم ) أخرجـــــه3( ـــــر طلحـــــة فضـــــائل مـــــن ب  ،{ والزبي
  ).2417(ح:
  ).15/190(الحجاج، للنووي،  بن مسلم صحيح شرح ) المنهاج4(
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، َفَسـَأَلهُ  َوَيَهاُبوَنـُه، ُيَوقُِّروَنـهُ  َمْسـَأَلِتهِ  ىَعلَ   َسـَأَلهُ  ثُـمَّ  َعْنـُه، َفـَأْعَرَض  َسـَأَلهُ  ثُـمَّ  َعْنـُه، َفـَأْعَرَض  اْألَْعَراِبـيُّ
ــا ُخْضــٌر، ِثَيــابٌ  َوَعَلــيَّ  الَمْســِجدِ  َبــابِ  ِمــنْ  اطََّلْعــتُ  ِإنِّــي ثُــمَّ  َعْنــُه، َفــَأْعَرَض    اللَّــهِ  َرُســولُ  َرآِنــي َفَلمَّ

 َقَضـى ِممَّـنْ  َهـَذا: «َقـالَ  اللَّـِه، َرُسـولَ  َيـا َأَنـا: اَألْعَراِبـيُّ  َقـالَ  ؟»َنْحَبـهُ  َقَضـى َعمَّنْ  السَّاِئلُ  َأْينَ : «َقالَ 
  .)1(»َنْحَبهُ 

  اللَّـهِ  َرُسـولَ  َسـِمْعتُ  اللَِّه قال: َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  ما أورده الترمذي في سننه بسنده عن الثالث:
ـــدِ  ْبـــنِ  َطْلَحـــةَ  ِإَلـــى َفْلَيْنُظـــْر  اَألْرضِ  َوْجـــهِ  َعَلـــى َيْمِشـــي َشـــِهيدٍ  ِإَلـــى َيْنُظـــرَ  َأنْ  َســـرَّهُ  َمـــنْ : «ُقـــولُ يَ   ُعَبْي

  .)2(»اللَّهِ 

 وهو عنه راٍض: توفي رسول اهللا  .4
، وأي )3(فقــال: "تــوفي النبــي وهــو عنــه راٍض" نقــل البخــاري هــذا عــن عمــر بــن الخطــاب 

شـفيعنا يــوم القيامــة راٍض عنـه، ومــن رضــي عنــه  ه ؟! أن يكــون رســول اهللا منقبـة خيــر مــن هـذ
  .سينال رضا اهللا تبارك وتعالى، فأكِرم بها من فضيلة لطلحة  رسول اهللا 

 ممن شهد بدرًا، وهو أحد الستة أصحاب الشورى: َعدَّه النبي  .5
كــان قــد أرســله  لطلحــة بســهم فــي بــدر ولــه أجــر المقاِتــل؛ ألن النبــي  ضــرب رســول اهللا 

  .)4(وسعيد بن زيد يتحسبان العير في مهمة خاصة

هــو أحــد الســتة أصــحاب الشــورى يــوم اختــارهم عمــر بــن  وقــد كــان طلحــة بــن عبيــد اهللا 
الختيار الخليفة من بعده، كمـا كـان طلحـة أحـد أعضـاء الشـورى فـي زمـن أبـي بكـر  الخطاب 
  .) )1الصديق 

                                                            
). 3742، ح:( اللَّـهِ  ُعَبْيـدِ  ْبـنِ  َطْلَحـةَ  ُمَحمَّـدٍ  أخرجه الترمذي في سـننه، كتـاب: المناقـب، بـاب: مناقـب َأِبـي )1(

 وقال األلباني: حديث حسن صحيح.
). 3739، ح:( اللَّـهِ  ُعَبْيـدِ  ْبـنِ  َحـةَ َطلْ  ُمَحمَّـدٍ  ) أخرجه الترمذي في سـننه، كتـاب: المناقـب، بـاب: مناقـب َأِبـي2(

 صححه األلباني.
، ، باب: ذكر مناقـب طلحـة بـن عبيـد اهللا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي  )3(

  ).13/412)، موقوفًا. وانظر: تهذيب الكمال، للمزي، (653ص:(
 ).770-2/764معرفة األصحاب، للقرطبي، ( ). واالستيعاب في13/416انظر: تهذيب الكمال، للمزي، ( )4(
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 مناقبه في غزوة أحد: .6
، ومـا ذاك إال مـن )2(إذا ذكر يوم أحد قال: "ذاك يوم كله لطلحـة"  الصديق  كان أبو بكر

  يوم أُحد. وشجاعته وٕاقدامه ودفاعه عن رسول اهللا  أفعال طلحة 

أخـرج البخـاري بسـنده عـن يـده كمـا  بيده من وقـع السـيوف والسـهام؛ فَشـلَّت قى النبيَّ قد و و 
  .)3(َشلَّْت" َقدْ   النَِّبيَّ  ِبَها َوَقى الَِّتي َطْلَحةَ  َيدَ  َرَأْيتُ  قيس بن حازم قال: "

رجـــع بســـبع وثالثـــين أو خمـــس  وأخبـــر موســـى بـــن طلحـــة أن والـــده طلحـــة بـــن عبيـــد اهللا 
وشـــلت  -يعنـــي الِعـــْرق-وســـبعين بـــين ضـــربة وطعنـــة ورميـــة، وقـــع فيهـــا جبينـــه، وقطـــع فيهـــا نســـاه 

  .)4(إصبعه هذه التي تلي اإلبهام

 فـي الـدفاع عـن رسـول اهللا  وٕاقـدامًا وتفانيـاً  ةً لمـا سـبق شـجاعة إضـاف  وقد أظهر طلحة
أخـرج البخـاري قـد ومقاتلة أعداء اهللا، َيظَهُر للباحث في سيَرِته ثباته عند اشتداد القتال وعنفوانـه، ف

 اللَّـهِ  َرُسـولُ  نَّ ِفـيهِ  َقاَتـلَ  الَِّتـي اَأليَّـامِ  ِتْلـكَ  َبْعـضِ  ِفـي ، النَِّبـيِّ  َمـعَ  َيْبـقَ  ومسلم في صحيحهما: "َلمْ 
  ُ5(َوَسْعٍد" َطْلَحَة، َغْير(. 

                                                                                                                                                                          
). واإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن 770-2/764انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، للقرطبــي، ( )1(

  ).56و  50). وعثمان بن عفان، للصالبي، ص:(13/412). وتهذيب الكمال، للمزي، (432-3/430حجر، (
 ).13/413تهذيب الكمال، للمزي، ( )2(
، ، باب: ذكر مناقـب طلحـة بـن عبيـد اهللا أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي  )3(

  ).3724ح:(
). وعلــي بــن أبــي 1/32). وســير أعــالم النــبالء، للــذهبي، (419-13/418انظــر: تهــذيب الكمــال، للمــزي، ( )4(

  ).533-532طالب، للصالبي، ص:(
، بـاب: ذكـر مناقـب طلحـة بـن ، كتـاب: فضـائل أصـحاب النبـي أخرجه البخاري في صـحيحه متفق عليه. )5(

، بــاب: فضــائل ). وأخرجــه مســلم فــي صــحيحه، كتــاب: فضــائل الصــحابة 3723-3722، ح:(عبيــد اهللا 
 ). واللفظ للبخاري.2414، ح:({طلحة والزبير 
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 حفُظ اِهللا جسَده بعد موِته: .7
عامــًا، وقيــل أن مــن قَتلــه هــو مــروان بــن  64ه، وقــد بلــغ 36استشــهد طلحــة يــوم الجمــل ســنة 

  .)1(الحكم، ونقل القرطبي إجماع العلماء على ذلك وأنه كان في حزبه
، فقــد ُفــِتح قبــره بعــد أكثــر مــن ثالثــين  بــن عبيــد اهللا جســد طلحــة اهللا حفــظ وبعــد استشــهاده 

عامــًا ونقلــوه إلــى مكــان آخــر فلــم يتغيــر منــه إال شــعيرات فــي إحــدى شــقي لحيتــه، فعــن المثنــى بــن 
 طلحــة؟ بنــت عائشــة أنــت: فقــال رجــل، أتاهــا .البصــرة طلحــة بنــت عائشــة قــدمت لمــا ســعيد قــال: "

 مـن تحـولني وحشـمها لعائشـة قل: فقال المنام، ِفي اللَّه ُعَبيد ْبن طلحة رأيت إني: قال. نعم: قالت
 فلــم واســتثاروه، بنــاء عليــه فضــربوا وحشــمها، مواليهــا فــي فركبــت. آذانــي قــد النــز فــإن المكــان، هــذا

 ، هــذا موضــعه إلــى حــول حتــى رأســه،: قــال أو لحيتــه، شــقي إحــدى فــي شــعيرات إال منــه يتغيــر
  .)2(سنة" وثالثون بضع بينهما وكان

والتابعين من بعدهم، يجد موقف أهل السنة والجماعة  اظر لمواقف الصحابة الكرام والن
حين  حتى عند الخالف بينهم، فهذا علي بن أبي طالب  الثابت تجاه صحابة رسول اهللا 

يرى طلحة شهيدًا بين األودية فينزل يمسح التراب عن وجهه ثم يقول: "عزيز َعَليَّ أبا محمد، أن 
بِصَلته ألبنائه عندما  ، ثم ُيظِهر حبه لطلحة )3(في األودية وتحت نجوم السماء" أراك مجندالً 

يأتي أوالد طلحة إليه في مجلسه فيرحب بهم ويدنيهم منه، ثم يقول: "إني ألرجو أن يجعلني اهللا 
،  }47{احلجر: ]ٍر ُمَتَقابِلِنيَ َوَنَزْعَنا َما ِيف ُصُدوِرِهْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعَىل ُرسُ [وأباك من الذين قال اهللا : 

  .)4(ثم يأمر حاجبه أن يعطي أبناء طلحة األرض وغلتها

                                                            
الصــحابة، البــن ). واإلصــابة فــي تمييــز 770-2/764) انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، للقرطبــي، (1(

)، 1/125). تـــاريخ مولـــد العلمـــاء ووفيـــاتهم، ألبـــي ســـليمان محمـــد بـــن عبـــد اهللا الربعـــي، (432-3/430حجـــر، (
  ).13/421ه). وتهذيب الكمال، للمزي، (1410الرياض، ط: األولى(-تحقيق: عبد اهللا الحمد، دار العاصمة

 ).7/87ر، البن بدران، (). وتهذيب تاريخ ابن عساك13/423تهذيب الكمال، للمزي، ( )2(
 ).13/420تهذيب الكمال، للمزي، ( )3(
). وتاريخ اإلسالم ووفيـات 13/421). وتهذيب الكمال، للمزي، (3/84انظر: الطبقات الكبرى، البن سعد، ( )4(

 )، تحقيـق:2/284الـذهبي، ( َقاْيمـاز بـن عثمـان بـن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين المشاهير واألعالم، لشمس
  م).2003بشار معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط: األولى(
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الصـــحابي الـــذي أمـــّد اهللا فـــي عمـــره، لمـــا رأى رجـــًال يقـــع فـــي  وذاك ســعد بـــن أبـــي وقـــاص 

نهاه، وقال: ال تقع في إخواني، فأبى، فما كـان مـن سـعد إال أن  طلحة والزبير وعثمان وعلي 
عتــين ثــم دعــا اهللا وقــال: "اللهــم إن كــان ســخطًا لــك فيمــا يقــول، فــأرني فيــه اليــوم آيــة قــام وصــلى رك

والـبالط،  )1(واجعله عبرة"، فخرج الرجل فإذا ببختى يشق الناس فأخذه بالبالط فوضعه بين كركرته
  .)2(فسحقه حتى قتله

ــًا وعثمــان وطلحــة والز  بيــر فــي وجــاء الشــعبي مــن بعــدهم ليؤكــد شــهادة الصــحابة علــى أن علي
يقولـون علـي وعثمـان وطلحـة  الجنة، فقال: "أدركت خمسمائة أو أكثـر مـن صـحابة رسـول اهللا 

  .)3(والزبير في الجنة"

 :عقيدة أهل السنة في الزبير بن العوام  .2
هو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي بـن كـالب، أمـه صـفية بنـت 

، يكنـــى بـــأبي عبـــد اهللا ف بـــن قصـــي، وهـــي عمـــة النبـــي عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــا
  . )4(القرشي األزدي المكي

من أوائل من أسلم بعد أبي بكر، وقيل: كان رابعـًا أو خامسـًا، وقـد أسـلم وهـو ابـن سـت عشـر 
، وهــاجر إلــى أرض الحبشــة الهجــرتين جميعــًا، وشــهد المشــاهد )5(ســنة وقيــل وهــو ابــن ثمــاني ســنين

                                                            
ــْدرَرَحــى َزْوِر اْلَبِعيــرِ  :)اْلِكْرِكــَرةُ () 1(  اللغــة، مقــاييس كركرتــه. معجــم علــى بــرك ُيَقــال خــف، ِذي كــل مــن ، أي الصَّ

 دار هــارون، محمــد الســالم عبــد: تحقيــق ،)5/127( الحســين، أبــو الــرازي، القزوينــي زكريــاء بــن فــارس بــن ألحمــد
 ).2/784م). والمعجم الوسيط، لمجمع اللغة العربية بالقاهرة، (1979 - هـ1399(: ط الفكر،

  ).537). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(7/259البداية والنهاية، البن كثير، ( )2(
  ).285-2/284تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، ( )3(
). والطبقـات الكبـرى، البـن سـعد، 26المحـدثين وكنـاهم، ألبـي عبـد اهللا المقـدمي، ص:(انظر: التاريخ وأسماء  )4(
). واالســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، 2/279). وتــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، للــذهبي، (3/73(

  ).432-3/430). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (770-2/764للقرطبي، (
). وتـــــاريخ اإلســـــالم ووفيـــــات المشـــــاهير واألعـــــالم، للـــــذهبي، 3/75ات الكبـــــرى، البـــــن ســـــعد، ()انظـــــر: الطبقـــــ5(
)2/279.(  
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، وهـو أحـد السـتة )1(، وكان ابن تسع وعشرين سنة يـوم شـهد بـدراً ل اهللا والغزوات كلها مع رسو 
  .)2(أصحاب الشورى

رجـًال  -وهو غالم-بقوته وشجاعته وفروسيته منذ صغره؛ فقاتل الزبيُر بمكة  اتسم الزبير 
ل فكسر يده وضربه ضربًا شديدًا، فُمرَّ بالرجل على صفية وهو ُيحَمل، فقالت: ما شأنه؟ قالوا: قات

  .)3(الزبير

ولم تقتصر قوته وفروسيته في صغره، بل الزمته حتى كُبر، ففي غزوة بدر لم يكن مع النبـي 
 4(غير فرسين أحدهما عليه الزبير(.  

وبـــرزت قوتــــه وشــــجاعته المنقطعـــة النظيــــر فــــي غزواتـــه التــــي غزاهــــا فـــي ســــبيل اهللا، فــــأخرج 
َبْيـرِ  ، َقـاُلوانبـي البخاري بسـنده عـن هشـام بـن عـروة عـن أبيـه، أن أصـحاب ال : الَيْرُمـوكِ  َيـْومَ  ِللزُّ

 َيــْومَ  ُضــِرَبَها َضــْرَبةٌ  َبْيَنُهَمــا َعاِتِقــِه، َعَلــى َضــْرَبَتْينِ  َفَضــَرُبوهُ  َعَلــْيِهْم، َفَحَمــلَ  َمَعــَك، َفَنُشــدَّ  َتُشــدُّ  َأالَ «
َرَبا ِتْلكَ  ِفي َأَصاِبِعي ُأْدِخلُ  َفُكْنتُ : ُعْرَوةُ  َقالَ  »َبْدرٍ    .)5(َصِغيرٌ  َوَأَنا َأْلَعبُ  تِ الضَّ

كما شهد له فتح مصر بشـجاعته النـادرة وتفانيـه فـي سـبيل اهللا، فلمـا توجـه لمصـَر بالمـدد قيـل 
له: إن بها الطاعون. فقال: إنـا جئنـا للطعـن والطـاعون، ولمـا أبطـأ الفـتح علـى عمـرو بـن العـاص 

  على المسلمين، فوضع سلمًا وأسـنده قال الزبير: إني أهب نفسي هللا، أرجو أن يفتح اهللا بذلك
إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحمـام ثـم صـعد، وأمـرهم إذا سـمعوا تكبيـره أن يجيبـوه جميعـًا، 
ــلم حتــى  فمــا شــعروا إال والزبيــر علــى رأس الحصــن يكبِّــر ومعــه الســيف، فتحامــل النــاس علــى السُّ

                                                            
). وتــــاريخ اإلســــالم ووفيــــات المشــــاهير واألعــــالم، 83، 77، 3/75) انظــــر: الطبقــــات الكبــــرى، البــــن ســــعد، (1(

  ).2/279للذهبي، (
  ).2/279) انظر: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (2(
  ).3/74) انظر: الطبقات الكبرى، البن سعد، (3(
  ).3/76) انظر: المرجع السابق، (4(
، ، بـــاب: مناقـــب الزبيـــر بـــن العـــوام أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  )5(

  ).3721ح:(
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ـــ تح حصـــن بـــابليون أبوابـــه نهـــاهم عمـــرو؛ خوفـــًا مـــن أن ينكســـر، فانســـحب الـــروم مـــن الحصـــن وَف
  .)1(للمسلمين

ــه بهــا رســول اهللا  وللزبيــر بــن العــوام  دون غيــره مــن الصــحابة، ويمكــن  فضــائل اختصَّ
  بيان شيء من فضائله في النقاط التالية:

 .)2(بالشهادة بشره النبي  .1
 .)3(بالجنة بشَّره رسول اهللا  .2
 أول من َسلَّ سيفه في سبيل اهللا: .3

َبْيـرُ  اللَّـهِ  َذاتِ  ِفـي َسـْيَفهُ  َسلَّ  َمنْ  َأوَّلُ ": َقالَ  اْلُمَسيِّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  َبْيـرُ  َوَبْيَنَمـا ،اْلَعـوَّامِ  ْبـنُ  الزُّ  الزُّ
 اْلَبْيـــتِ  ِمـــنَ  َفَخـــَرجَ  ُقِتـــَل،  اللَّـــهِ  َرُســـولَ  ِإنَّ : َنَغَمـــةً  َســـِمعَ  ِإذْ  اْلَمَطـــاِبخِ  ِشـــْعبِ  ِفـــي َقاِئـــلٌ  اْلَعـــوَّامِ  ْبـــنُ 

: َقــالَ "  ُزَبْيــُر؟ َيــا َشــْأُنكَ  َمــا ":َفَقــالَ  َكفَّــَة، َكفَّــةَ   اللَّــهِ  َرُســولُ  َفَلِقَيــهُ  ،)4(َصــْلًتا السَّــْيفُ  ِبَيــِدهِ  ًدا،ُمَتَجــرِّ 
ــةَ  َأْهــلَ  َأْســَتْعِرَض  َأنْ  َواللَّــهِ  َأَرْدتُ : َقــالَ  »َصــاِنًعا؟ ُكْنــتُ  َفَمــا: «َقــالَ  ُقِتْلــَت، َأنَّــكَ  َســِمْعتُ  : َقــالَ  )5(َمكَّ

ــَدَعا«  النَِّبــيِّ  َدْعــَوةُ  َوَجــلَّ  َعــزَّ  اللَّــهِ  ِعْنــدَ  َلــهُ  َتِضــيعَ  َال  ِإنْ  َأْرُجــو َســِعيدٌ  َقــالَ .  »ِبَخْيــرٍ   النَِّبــيُّ  َلــهُ  َف
")6(.  

                                                            
  ).522). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(3/79انظر: الطبقات الكبرى، البن سعد، ( )1(
 .هذه الرسالة) من 129،150انظر: الحديث، ص:( )2(
  .من هذه الرسالة )149(ص: الحديث، ) انظر:3(
ـــْتحِ  (صـــلًتا):) 4( ـــادِ  ِبَف َها الصَّ ـــُلوًال  َأيْ  َوَضـــمِّ َدهُ  َأيْ  َمْس ـــِه. ِمـــنْ  َجـــرَّ  بـــن مســـلم صـــحيح شـــرح انظـــر: المنهـــاج ِغَالِف

  ).7/2475( لقاري،المفاتيح، ل مرقاةو .)18/83( الحجاج، للنووي،
 مــن  البريــة خيــر أحاديــث شــرح فــي الوعظيــة أحــد". المجــالس عـن أســأل وال أقتــل " (أســتعرض أهــل مكــة):) 5(

 أحمــد: ، تحقيــق)2/176( الشــافعي، الســفيري أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الــدين لشــمس البخــاري، اإلمــام صــحيح
  م).2004-هـ1425ولى(األ: لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب الرحمن، دار عبد فتحي

 علـي الـدين لعـالء واألفعـال، األقـوال سـنن فـي العمـال ). وكنـز2/733) فضائل الصـحابة، ألحمـد بـن حنبـل، (6(
 الهنـدي، بـالمتقي الشـهير فـالمكي المـدني ثـم البرهـانفوري الهنـدي الشاذلي القادري خان قاضي ابن الدين حسام بن
 ).م1981/هــ1401( الخامسـة، الطبعـة: ط الرسـالة، مؤسسـة قا،السـ صـفوة - حيـاني بكـري: تحقيق ،)13/207(

ـــالبي: "حســـن لغيـــره". وانظـــر: تـــاريخ اإلســـالم ووفيـــات  ونســـبه البـــن عســـاكر وقـــال: إســـناده ضـــعيف. وقـــال الصَّ
  ).2/279المشاهير واألعالم، للذهبي، (
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وٕان كــان هــذا الحــديث ضــعيف اإلســناد، إال أنــه يمكــن االســتدالل بــه علــى هــذه الفضــيلة مــن 
:رب وأشعارهم فقال ، لما سانده من كالم العفضائل الزبير    اْألََسِديُّ

ُل َسْيٍف ُسلَّ ِفي َغِضٍب َبْيِر اْلُمْنَتَضى َأَنًفا  َهَذا َوَأوَّ   ِللَِّه َسْيُف الزُّ

  )1(َقْد َيْحِبُس النََّجَداِت اْلُمْحِبُس اْألََزَفا  َحِميًَّة َسَبَقْت ِمْن َفْضِل َنْجَدِتِه

بشـجاعته وقوتـه وحميتـه  بها الزبيـر بـن العـوام  وبهذا يتبين للباحث هذه المنقبة التي تميز
 .وغضبته في سبيل اهللا ولرسول اهللا 

 شهادة كبار الصحابة على خيرية الزبير ومحبتهم له: .4
 :موقف عمر بن الخطاب   . أ

: "لو عِهْدُت أو تركُت تِركة، كان أحبهم إلـيَّ الزبيـر، إنـه ركـن مـن قال عمر بن الخطاب 
، فــي  الخطــاب بــن عمــر يــدلل علــى مكانــة الزبيــر عنــد أميــر المــؤمنينوهــذا  )2(.أركــان الــدين"

  م التركات والمواريث بين الناس.يفي تقس عدله وسعة علمه

 : موقف عثمان بن عفان   . ب
 ْبــنُ  َمــْرَوانُ  َأْخَبَرِنــي: َقــالَ  َأِبيــِه، َعــنْ  ُعــْرَوَة، ْبــنِ  ِهَشــامِ  أخــرج البخــاري فــي صــحيحه بســنده َعــنْ 

، َعنِ  َحَبَسهُ  َحتَّى الرَُّعاِف، َسَنةَ  َشِديدٌ  ُرَعافٌ  َعفَّانَ  ْبنَ  ُعْثَمانَ  َأَصابَ  :َقالَ  الَحَكِم،  َوَأْوَصـى، الَحـجِّ
 َفــَدَخلَ  َفَســَكَت، َوَمــْن؟: َقــالَ  َنَعــْم،: َقــالَ  َوَقــاُلوُه؟: َقــالَ  اْســَتْخِلْف،: َقــالَ  ُقــَرْيشٍ  ِمــنْ  َرُجــلٌ  َعَلْيــهِ  َفــَدَخلَ 
 َوَمـنْ : َقالَ  َنَعْم،: َفَقالَ  َوَقاُلوا؟: ُعْثَمانُ  َفَقالَ  اْسَتْخِلْف،: َفَقالَ  ،- الَحاِرثَ  َأْحِسُبهُ  - آَخرُ  َرُجلٌ  َعَلْيهِ 
ــاُلوا َفَلَعلَُّهــمْ : َقــالَ  َفَســَكَت، ُهــَو؟ ــَر، َق َبْي ــا: َقــالَ  َنَعــْم،: َقــالَ  الزُّ ــِدهِ  َنْفِســي َوالَّــِذي َأَم ــُرُهمْ  ِإنَّــهُ « ِبَي ــا َلَخْي  َم
  .)«)3 اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَلى َألََحبَُّهمْ  َكانَ  َوإِنْ  ُت،َعِلمْ 

                                                            
 ،)4/105( الفـاكهي، المكـي العبـاس بـن إسـحاق بـن محمـد اهللا عبد ألبي وحديثه، الدهر قديم في مكة ) أخبار1(

 .)ه1414(الثانية: ط بيروت، – خضر دار دهيش، اهللا عبد الملك عبد. د: تحقيق
 ).283-2/282تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، ( )2(
، ، بـــاب: مناقـــب الزبيـــر بـــن العـــوام أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  )3(

  ).3717ح:(
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وشـهادة مـن خليفـة المسـلمين وٕامـامهم عثمـان بـن  وفي هذا الحديث منقبـة واضـحة للزبيـر 
ـــر بحـــب النبـــي عفـــان  ـــه) أي:   للزبي ـــاري: " (إن ـــه ، فجـــاء فـــي عمـــدة الق ـــه وخيريت ـــرل  الزبي
 علمـــي، ِفـــي: َأي َمْصـــَدِريَّة َمـــا،: تكـــون َأن يجـــوز) علمـــت اَمـــ: (َقْولـــه ،َهـــؤَُالءِ  لخيـــر: َأي لخيـــرهم،
: الــدَّاوِديّ  َقــالَ  علمــت، الَّــِذي ُهــوَ : َتْقــِديره َمْحــُذوف ُمْبَتــدأ خبــر َويكــون َمْوُصــوَلة، تكــون َأن َويجــوز
 هرهَظـا علـى حمـل َوإِن .اْلخلـق كحسـن: َمْخُصـوص َشـْيء ِفـي اْلَخْيِريَّـة مـن الُمـَراد يكون َأن يْحَتمل

 ِبــهِ  درِ ُيــ لــم ،"َبيــنهم نفاضــل َال   اهللا َرُســول َأْصــَحاب َنْتــُرك ثــمَّ ": عمــر اْبــن َقــول َأن يبــين َمــا َفِفيــهِ 
ــَحاَبة، َجِميــع ــِإن الصَّ ــهُ  َوقــع قــد َبعضــهم َف  حــق ِفــي ُعْثَمــان َوُهــوَ  بعــض، علــى َبعضــهم َتْفِضــيل ِمْن
  .)1("{ الزبير،

 تســبق بحيــث اإلســالم فــي والمقــام الشــرف مــن كــان  الزبيــر الحــديث "أن ويســتفاد مــن فقــه
  .)")2 عثمان بعد المستخلف هو أنه إلى الظنون

 :نزول المالئكة في بدر على سيماء الزبير .5
إن المالئكــة نزلــت  بهــا يــوم بــدر، فقــال النبــي  )3(كانــت علــى الزبيــر عمامــة صــفراء معتجــراً 

 للمالئكــة حــرب أول الحــرب هــذه أن لــه فقينمــوا نــزولهم فــي " والحكمــة ،)5( الزبيــر )4(علــى ســيماء

                                                            
  .)16/224( الحنفي، الغيتابي محمد ألبي البخاري، صحيح شرح القاري ) عمدة1(
 عون الشيبانّي، الذهلي هبيرة بن بن محمد ُهَبْيَرة بن يحيى المظفر ألبي الصحاح، معاني عن ) اإلفصاح2(

  .)هـ1417: (ط الوطن، دار أحمد، المنعم عبد فؤاد: تحقيق ،)1/237( الدين،
  .)1/222( العين، للفراهيدي، كتاب الحنك". تحت إدارة غير من الرأس على العماِمة لفُّ ": (االعتجار)) 3(
، )5/60( ُدوِزي آن بيتر رينهارت العربية، المعاجم تكملة والمظهر. انظر: هيئةوال عالمة،: وهي ال)سيماء() 4(

: العراقية، ط الجمهورية واإلعالم، ثقافةال الخياط، وزارة النَعيمي وجمال َسليم محمَّد :عليه وعلق العربية إلى نقله
، )2/1140(عمر،  الحميد عبد مختار أحمد لد. المعاصرة، العربية اللغة م). ومعجم2000-م1979األولى(
 م).2008-هـ1429( األولى،: الكتب، ط عمل، عالم فريق بمساعدة

ــــاريخ اإلســــالم ووفيــــات ال3/76انظــــر: الطبقــــات الكبــــرى، البــــن ســــعد، ( )5( مشــــاهير واألعــــالم، للــــذهبي، ). وت
)2/280.( 
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يا لهـا مـن منقبـة ال توازيهـا الـدنيا ف )1(سبيله" وفي - وجل عز - هللا محارب أول سيما على فنزلت
  بما فيها، وفي ذلك يقول عامر بن عبد اهللا بن الزبير:

  الشقراءِ  وفارُس  البالء عند  ووزيره أحمد عمَِّة ابن جّدي

  الصفراء الألمة في الوغى شهد  فارس أول كان بدر وغداة

  )2(األعداء تألب يوم بالحوض  ُنصرة المالئك بسيماه نزلت
  

 : حواري رسول اهللا  .6
، فـأخرج البخــاري فـي صـحيحه بســنده )3(لــه حواريـاً  اختيـار النبـي  ومـن فضـائل الزبيــر 

َبْيرُ  َحَواِريَّ  َوإِنَّ  يًّا،َحَوارِ  َنِبيٍّ  ِلُكلِّ  ِإنَّ : « النَِّبيُّ  َقالَ : َقالَ  ، َجاِبرٍ  َعنْ    .)4(»الَعوَّامِ  ْبنُ  الزُّ

حواريـــًا لـــه، فـــأورد فـــي  للزبيـــر  وقـــد بـــيَّن مســـلم فـــي روايتـــه ســـبب اصـــطفاء رســـول اهللا 
ـــاِبرِ  ـــنِ  صـــحيحه بســـنده عـــن َج ـــدِ  ْب ـــالَ  اِهللا، َعْب ـــِمْعُتهُ : َق ـــولُ  َس ـــَدبَ : َيُق ـــولُ  َن ـــاَس   اهللاِ  َرُس ـــْومَ  النَّ  َي

َبْيــُر، َفاْنتَــَدبَ  اْلَخْنــَدِق، َبْيــُر، َفاْنتَــَدبَ  َنــَدَبُهْم، ثُــمَّ  الزُّ َبْيــُر، َفاْنتَــَدبَ  َنــَدَبُهْم، ثُــمَّ  الزُّ :  النَِّبــيُّ  َفَقــالَ  الزُّ
َبْيرُ  َوَحَواِريَّ  َحَواِريٌّ  َنِبيٍّ  ِلُكلِّ «   .)5(»الزُّ

                                                            
 عمـر بن محمد الدين لشمس البخاري، اإلمام صحيح من  البرية خير أحاديث شرح في الوعظية ) المجالس1(
لبنـان،  – بيـروت العلميـة، الكتـب الـرحمن، دار عبـد فتحـي أحمـد: ، تحقيـق)2/177( الشـافعي، السـفيري أحمد بن
 م).2004-هـ1425األولى(: ط
  ).2/281ريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (تا )2(
). واإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن 516-2/510انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، للقرطبــي، ( )3(

). 33). وفضـائل الصـحابة، للنسـائي، ص:(78-3/77). والطبقات الكبرى، البن سعد، (461-2/457حجر، (
  ).281، 2/279ت المشاهير واألعالم، للذهبي، (وتاريخ اإلسالم ووفيا

، ، بـــاب: مناقـــب الزبيـــر بـــن العـــوام أخرجـــه البخـــاري فـــي صـــحيحه، كتـــاب: فضـــائل أصـــحاب النبـــي  )4(
  ).3719ح:(

ـــــر أخرجـــــه مســـــلم فـــــي صـــــحيحه، كتـــــاب: فضـــــائل الصـــــحابة  )5( ـــــاب: مـــــن فضـــــائل طلحـــــة والزبي ، {، ب
  ).2415ح:(
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 ال أقرانــه ســائر ىعلــ فيهــا وزيــادة بالنصــرة اختصــاص لــه كــان أنــه "والمــراد :القســطالنيقــال 
  .)1(والسالم" الصالة عليه له أنصاًرا كانوا أصحابه فكل وٕاالّ  اليوم ذلك في سيما

رأى مــــا ُفِعــــل بالمســــلمين بأيــــدي الحاقــــدين لمــــا  ،يــــوم الجمــــلوكانــــت شــــهادته رحمــــه اهللا،  
والمندســين بــين الصــفوف، أخــذ قــراره باالنســحاب مــن هــذا األمــر ألنــه لــم يكــن علــى نحــو مــا أراد 

أصحابه، فركب فرسه وانطلـق عائـدًا بـه إلـى المدينـة، فقـام األحنـف بـن قـيس يؤلـب عليـه النـاس، و 
علـى أفراسـهم يطلبـون الزبيـر  )4(كعـبوُنَفْيع بن  )3(وَفَضالة بن حابس )2(فانطلق عمرو بن ُجْرموز

 فلقــوه فــي وادي الســباع، فحمــل ابــن ُجْرمــوز علــى الزبيــر ،  وطعنــه طعنــة خفيفــة، فحمــل
، ثـم صـنع ذلـك فلمـا ظـن أن الزبيـر قاتلـه ناشـده اهللا أن يتركـه، فتركـه الزبيـر  ه الزبير علي

يـذكِّرنا بـاهللا وينسـاه"، ولمـا انقطـع أمـل ابـن جرمـوز  -قاتلـه اهللا–: "مـا لـه غير مرة، فقال الزبير
وكان لـه  ،)5(منفردًا استعان بصاحبيه فاعتوروه بسيوفهم فقتلوه رحمه اهللا بالقضاء على الزبير 

  .)6(سنة 64يوم ذاك 

شــعرًا فــي  -وكانــت تحــت الزبيــر بــن العــوام  -وقــد قالــت عاتكــة بنــت زيــد بــن عمــرو بــن نفيــل 
  استشهاده:

                                                            
 القتيبـــي القســـطالني الملـــك عبـــد بـــن بكـــر أبـــى بـــن محمـــد بـــن بخـــاري، ألحمـــدال صـــحيح لشـــرح الســـاري ) إرشـــاد1(

  هـ).1323السابعة(: مصر، ط-األميرية الكبرى ، المطبعة)10/292(الدين،  شهاب العباس، أبو المصري،
 نْبـ الزبيـر َقاتـل ربيعـة ْبـن ُجشـم ْبن ِضرار ْبن الذيال ْبن قيس ْبن جرموز ْبن : هو عمرو(عمرو بن جرموز)) 2(

، مـــات منتحـــًرا فـــي زمـــن واليـــة مصـــعب بـــن الزبيـــر علـــى العـــراق. انظـــر: جمـــل مـــن أنســـاب األشـــراف،  اْلَعـــوَّام
 ).2/285). وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (12/376للَبالُذري، (

بـوادي السـباع حتـى  سـعد، وذكـر الـبالذري أنـه اتبـع الزبيـر بـن العـوام ْبـن عـوف ولد : من(فضالة بن حابس)) 3(
 ).12/385ُقتل. انظر: جمل من أنساب األشراف، للَبالُذري، (

سعد، وذكر البالذري أنه اتبع الزبير بـن العـوام بـوادي السـباع حتـى ُقتـل.  ْبن عوف ولد من (نفيع بن كعب):) 4(
 ).12/385انظر: جمل من أنساب األشراف، للَبالُذري، (

الربعــي،  ســليمان ). وتــاريخ مولــد العلمــاء ووفيــاتهم، ألبــي83-3/81ســعد، ( انظــر: الطبقــات الكبــرى، البــن )5(
  ).2/284). وتاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (1/125-126(
). واإلصــابة فــي تمييــز الصــحابة، البــن 516-2/510انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، للقرطبــي، ( )6(

 ).3/83ت الكبرى، البن سعد، (). و الطبقا461-2/457حجر، (
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  )2(ُمَعرِّدِ  َغْيرَ  َوَكانَ  اللَِّقاءِ  َيْومَ   )1(ُبْهَمٍة ِبَفاِرِس ُجْرُموٍز اْبنُ  "َغَدرَ 

  اْلَيدِ  َوال اْلَجَنانِ  َرِعَش  اِئًشاطَ  ال  َلَوَجْدَتهُ  َنبَّْهَتُه َلوْ  َعْمُرو َيا

  اْلُمَتَعمِّدِ  ُعُقوَبةُ  َعَلْيكَ  َحلَّتْ   َلُمْسِلًما َقَتْلتَ  ِإْن َيِميُنَك َشلَّتْ 

  َوَتْغَتِدي؟ َتُروحُ  ِفيَما َمَضى ِفيَمنْ   ِبِمْثِلِه َظِفْرَت َهلْ  ُأمُّكَ  َثِكَلْتكَ 

  )4(")3(اْلَقْرَددِ  َفْقعِ  اْبنَ  َيا ِطَراُدكَ  َعْنَها  َيْثِنِه َلمْ  َخاَضَها َقدْ  َغْمَرةٍ  َكمْ 

وهــو يحمــل رأس  ولمــا جــاء ابــن جرمــوز ليســتأذن فــي الــدخول علــى علــي بــن أبــي طالــب 
وســيفه، قــال: "بشــر قاتــل ابــن صــفية بالنــار"، ثــم نظــر إلــى الســيف وقــال: "  الزبيــر بــن العــوام 

  .)5(ْرب"الك سيف واهللا طالما جال به عن وجه رسول اهللا 

  .)6(وقضى ابن جرموز منتحرًا في والية مصعب بن الزبير على العراق

  

 

                                                            
". الصـحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربيـة، درى من أين ُيْؤتى، من شـّدة بأسـهال يُ  الفارس الذى" (فارس ُبْهَمٍة): )1(

 ).5/1875للفارابي، (
ِد): )2(  ).1/381العرادة". جمهرة اللغة، لألزدي، ( سميت َوِبه فزع من عدا ِإذا عرد "ُيَقال (غير ُمَعرِّ
 َجْنـب ِإَلـى ُمْرَتِفَعةٌ  َأرض: و(الَقْرَدُد) الَكْمَأِة (الفطر)، َأرَدإِ  ِمنْ  ضْرب (الَفْقُع):: اَألثير اْبنُ  َقالَ  " اْلَقْرَدِد): (َفْقعِ  )3(

َواْسـُتْخِرَج ...  َعْنـهُ  ِفـرَ حُ  َمـا والجيِّـد َرِديٌء، َوُهـوَ  َأبـيض، َفَيْظَهـرُ  اَألرض ِمنَ  َيْطُلعُ  (الَفْقُع):: َحِنيَفةَ  َأبو َوَقالَ . َوْهدةٍ 
 ).8/255الذَِّليُل". لسان العرب، البن منظور، ( الرَُّجلُ  ِبهِ  وُيَشبَّه

 ).3/83الطبقات الكبرى، البن سعد، ( )4(
). وتــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، للــذهبي، 84، 3/78انظــر: الطبقــات الكبــرى، البــن ســعد، ( )5(
)2/281 ،284.( 
  ).2/285ظر: تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (ان )6(
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  ثانياملطلب ال

  أبي موسى األشعري يف وأهل السنة عقيدة اإلباضية 

/ عقيدة اإلباضية يف أبي موسى األشعري   : )1(أوالً

تحــدثنا  موقفــًا مشــابهًا لمــن ســبق أن وقفــت اإلباضــية مــن الصــحابي أبــو موســى األشــعري 
، ولكنهم زادوا في التشـنيع والطعـن عليـه بعـد اعتمـادهم علـى كتـب التـاريخ عنهم من الصحابة 

والتـي أظهـرت الصـحابة بمظهـر المفتـونين فـي الـدنيا  -)2(ضعيفة اإلسـناد–في سرد قصة التحكيم 
  المقبلين عليها حتى لو أدى ذلك إلى إزهاق األرواح في سبيلها.

                                                            
  .) من هذه الرسالة172موسى األشعري، ص:(انظر: ترجمة أبو  )1(
 الحظتمـوه وٕاذا اهللا، يرضـي ال مـا فيـه فقـالوا التحكـيم فـي النـاس تحكَّم قال ابن العربي في قصة التحكيم: "وقد )2(

 األقــل وفـي الـدين، عــدم األكثـر فـي الكتــب فـي َسـْطرها علـى َحَمــل سـخافة أنهـا مرأيــت -الديانـة دون- المـروءة بعـين
بيِّن"، ثم بّين ما صح منها وهـو الـذي أورده األئمـة خليفـة بـن خيـاط والـدار قطنـي، ثـم شـرع فـي بيـان عوارهـا  جهل

  النبـي أرسـله ... ِلًمـاعا فقيًهـا ثقًفـا تقًيـا رجـًال  موسـى أبـو وكـان ومخالفتها لصحيح ما ورد من أحاديث فيقـول: "
 ضــعيف أبلــه، كــان أنــه الركيكــة التاريخيــة الطائفــة وزعمــت بــالفهم، عليــه وأثنــى عمــر وقدَّمــه معــاذ، مــع الــيمن إلــى

 مـن أرادت لمـا تأكيـًدا بدهائـه األمثـال ضـربت حتـى وأرب دهـاء ذا كان العاص ابن وأن القول، في مخدوًعا الرأي،
. وأدهــى منــه أحــذق كــان الصــحابة مــن وغيــره حكايــات، فيــه وصــنفوا بعًضــا، الجهــال بعــض ذلــك فــي وتبــع الفســاد،
الدهاء"، ثم عقب علـى ذلـك  في الذكر له صار التحكيم قصة في موسى أبا غدر لما عمًرا أن على ذلك بنوا وٕانما

 ووضـــعته المبتدعـــة،] اخترعتـــه[ شـــيء هـــو وٕانمـــا قـــط، حـــرف منـــه جـــرى مـــا صـــراح، كـــذب كلـــه كلـــه بقولـــه: "هـــذا
والبدع". وذهب ابن كثير إلبطال قصـة التحكـيم فـي  اهللا بمعاصي والجهارة المجانة أهل فتوارثته للملوك، اريخيةالت

 َفَلــمْ  ِإْسـَراِئيَل اْخَتَلفُــوا َبِنــي ، فحكـم علــى حـديث " إنَّ إسـنادها ومــا ُوضـع فيهــا مـن أحاديــث علـى لســان رســول اهللا 
ــةَ  َهــِذهِ  اتبعهمــا، َوإِنَّ  مــن وأضــالَّ  فضــالَّ، حكمــين ابعثــو  حتــى َبْيــَنُهمْ  اْخــِتَالُفُهمْ  َيــَزلِ   اْخــِتَالُفُهمْ  َيــَزالُ  َفــَال  َســَتْخَتِلفُ  اْألُمَّ

 ِمــنْ  َوآَفتُــهُ  ِجــدًّا، ُمْنَكــرٌ  َحــِديثٌ  اتََّبَعُهَمــا" بالنكــارة الشــديدة، فقــال: "َوُهــوَ  َمــنِ  َوَأَضــالَّ  َضــالَّ  َحَكَمــْينِ  َيْبَعثُــوا َحتَّــى َبْيــَنُهمْ 
 ِخَيارِ  ِمنْ  َكاَنا َواْلَحَكَمانِ  بشيء، ليس: معين بن يحيى قال -األعمى اْلِحْمَيِريُّ  اْلِكْنِديُّ  َوُهوَ  - َهَذا َيْحَيى ْبنِ  َكِريَّازَ 

حابة، ، َقـْيسٍ  ْبـنُ  اللَّـهِ  َعْبـدُ  ُموَسـى َأُبـو والثـَّاني الشَّـام، َأْهـلِ  ِجَهـةِ  ِمنْ  السَّهميّ  اْلَعاصِ  ْبنُ  َعْمُرو َوُهَما الصَّ  اْألَْشـَعِريُّ
با وٕانَّما اْلِعَراِق، َأْهلِ  ِجَهةِ  ِمنْ   َوَكـَذِلكَ  ِلـِدَماِئِهْم، َوَحْقـنٌ  ِباْلُمْسـِلِميَن، ِرْفقٌ  ِفيهِ  َأْمرٍ  َعَلى ويتَّفقا النَّاس َبْينَ  ِلُيْصِلَحا نصِّ
ــل َوَلــمْ  َوَقــعَ   حتَّــى وكفَّروهمــا، َعَلْيِهَمــا َوَخَرُجــوا التَّحكــيم، اْألَِميــَرْينِ  َعَلــى َأْنَكــُروا َحْيــثُ  اْلَخــَواِرجِ  ِفْرَقــةُ  ِإالَّ  ِبَســَبِبِهَما يضِّ

 َأْكثَـُرُهمْ  ُقِتـلَ  حتـَّى َبِقيَّـُتُهمْ  واسـتمرَّ  الحـقِّ، ِإَلـى ِشـْرِذَمةٌ  ِمـْنُهمْ  َفَرَجـعَ  عبَّـاس، اْبنُ  َوَناَظَرُهمُ  َطاِلٍب، َأِبي ْبنُ  َعِليُّ  َقاَتَلُهمْ 
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يقوم على رفض التحكيم، وأبو موسـى األشـعري كـان منـدوب أميـر  وحيث أن موقف اإلباضية
وأهل العراق في التحكيم، فلـزمهم أن يطعنـوا فيـه لينقضـوا فكـرة التحكـيم بالعقـل  المؤمنين علي 

واالســتنباط، وهــذا مــا حاولــه علمــاء اإلباضــية فــي كتــبهم، فــاعتبروا وقوفــه ودعوتــه للنــاس أن يكفــوا 
ضعف وثلمة في شخصيته، ثم اتهموه بأنه يوالي حزب الشيطان والفئـة عن القتال في الفتن نقطة 

، ومن كان هذا حاله فال يجـوز أن يسـتأمن علـى المسـلمين مـن وجهـة -يقصدون معاوية–الباغية 
نظرهم، فيقول صاحب كتـاب "موقـف اإلباضـية مـن علـي والنهـروان": "ألـيس أبـو موسـى األشـعري 

وكان يخذل الناس عن القتال فهـو كعمـرو بـن العـاص  -الباغيةالفئة –كان شاكًّا في قتال معاوية 
أو قل أنه متشكك فـي حكـم مـن قتـل صـيد الحـرم، فهـل يجـوز تحكـيم مثلـه؟!! بـالطبع ال يجـوز... 
فالخاتمـة أن عليـًا حكـم فـي دمـاء المسـلمين مـن كـان يعتقـد جـواز اسـتباحتها وانتهـاك حرمتهـا ومــن 

كــان يــوالي حــزب الشــيطان والفئــة الباغيــة علــى المســلمين، كــان يحــارب اهللا وٕامــام المســلمين ومــن 
، وبهـذا االسـتدالل الركيـك حـاول اإلباضـية أن )1(وهذا طبعًا ال يجـوز وال يمكـن أن يقبـل بـه عاقـل"

  ، وأن يرفضوا التحكيم.يطعنوا في صحابة رسول اهللا 

ًا ولمـزًا للحكمـين طعنـًا وهمـز  -كما أسلف الباحـث ضعيفة السند–وأتبعوا سردهم لقصة التحكيم 
ومــن عيــنهم ومــن رضــي بحكمهــم، فقــد اتهمــوا الحكمــين بإماتــة الســنة وٕاحيــاء البدعــة ومــيلهم إلــى 
الــدنيا وأهوائهــا ومصــالحها وأنهمــا لــم يكونــا أمينــين فــي حكمهمــا فقــد خانــا هــذه األمانــة فبــرئ اهللا 

بهم عبـــد اهللا ، فـــأورد كـــاتمنهمـــا ورســـوله والمســـلمون، ونســـبوا طعـــنهم هـــذا علـــى لســـان علـــي 
القحطاني: " لم يـرض علـي بـن أبـي طالـب بنتيجـة التحكـيم، فممـا قالـه فـي إحـدى خطبـه فـي أهـل 

 ظهورهمـــا، وراء القـــرآن حكـــم نبـــذا َقـــدْ  حكمـــين اخترتموهمـــا اللـــذين الـــرجلين َهـــَذْينِ  إن الكوفـــة: "َأال
 بينـة، حجـة بغيـر فحكمـا اللَّـه، مـن هـدى بغيـر هـواه منهمـا واحـد كـل واتبـع القرآن، أمات َما وأحييا

                                                                                                                                                                          
-175ص:( البــن العربــي، ،وانظــر: العواصــم مــن القواصــم ).6/241( كثيــر، البــن والنهايــة، . البدايــةبــالنَّهروان"

181.(  
  )، المكتبة الشاملة اإلباضية، بتصرف.7-6موقف اإلباضية من علي والنهروان، للبرهان الساطع، ص:( )1(
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ـــا ماضـــية، ســـنة َوال ـــي واختلف ـــم وكالهمـــا حكمهمـــا، ِف  وصـــالح ورســـوله منهمـــا اللَّـــه فبـــرئ يرشـــد، ل
  .)1(اْلُمْؤِمِنيَن"

 سـالم السـيابي اإلباضـي نقلـهوأظهروا أبا موسى األشعري بالضعيف العاجز والخائن، وهذا ما 
: "... ، فجـاء فيـهأبو موسى األشـعري دون أن يدافع عن الصحابي الجليل من قول ابن الكواء

إن كنـت تخشـى مـن أبـي موسـى عجـزًا فشـر مــن أرسـلت الخـائن العـاجز، ولسـت تحتـاج مـن عقلــه 
، كمــا حــاولوا اإلشــارة إلــى )2(إال إلــى حــرف واحــد، أن ال يجعــل حقــك لغيــرك، فيــدرك حاجتــه منــك"

ا، فلــم يســتطع أبــو لــه فــي مكيدتــه التــي يزعمونهــ ضــعفه مــن خــالل إيقــاع عمــرو بــن العــاص 
  .)3(يسبه ويشتمه وكذا رد عليه عمرو بزعمهم إال أن موسى 

بوا إال مـن كـان ف برئت اإلباضية مـن الحكمـين، ومـن عيََّنهمـا ومـن رضـي بحكِمهمـا، ولـم يصـوِّ
على شاكلتهم برفض التحكيم والخروج عن جماعة المسلمين، فيقول الكندي: " ونبـرأ مـن عـدو اهللا 

وأتباعــه مــن الفراعنــة وغيــرهم مــن أئمــة الكفــر، وأتبــاع أهــل الطــاغوت مــن لــدن  -لعنــه اهللا–إبلــيس 
 -وذكـر- ... من أهل القبلة الذين هم مـن أهـل القبلـة آدم إلى يومنا هذا ... وبرئنا بعد النبي 

أبــو موســى األشــعري، وجميــع مــن رضــي بحكومــة الحكمــين... وأتبــاعهم وأشــياعهم، ومــن تــوالهم 

                                                            
وهــذا  ).5بــد اهللا القحطــاني، ص:(). وموقعــة النهــروان وأهــواء المــؤرخين، لع5/77تــاريخ الطبــري، للطبــري، ( )1(

القول ضعيف جًدا وال يحتج به، ألن إسناده يدور على أبي مخنف وهو متروك ساقط الحديث ضعفه الدار قطنـي 
وابن معين وأبي حاتم. وكذا في إسناده عبد الملك بن أبي حرة وهو مجهول الحال. انظر: المطالب العاليـة بزوائـد 

 سـعد. د: تنسـيق جامعيـة، رسـالة 17 فـي الباحثين من مجموعة: تحقيق)، 9/501( البن حجر،المساند الثمانية، 
 مــن األولــى،: ط والتوزيــع، للنشــر الغيــث دار - والتوزيــع للنشــر العاصــمة دار الشَّــثري، العزيــز عبــد بــن ناصــر بــن

ي وتهــذيب الكمــال فــ. )م 2000 - هـــ 1420: (18-12 المجلــد مــن ،)م 1998 - هـــ 1419: (11-1 المجلــد
. عتـر الـدين نـور الـدكتور: ، تحقيـق)2/535). والمغني فـي الضـعفاء، للـذهبي، (5/147أسماء الرجال، للمزي، (

ـــذهبي، ( ـــذهبي، (7/10وســـير أعـــالم النـــبالء، لل ومختصـــر الكامـــل فـــي ). 420-3/419). وميـــزان االعتـــدال، لل
: ط القــــاهرة،/ مصــــر - نةالســــ مكتبــــة الدمشــــقي، عــــارف بــــن أيمــــن: ، تحقيــــق)645الضــــعفاء، للمقريــــزي، ص:(

 الهنـد، – النظاميـة المعـرف دائـرة: )، تحقيـق4/492ولسـان الميـزان، البـن حجـر، (. )م1994 - هـ1415(األولى
  ).5/245. واألعالم، للزركلي، ()م1971/ هـ1390(الثانية : ط لبنان، – بيروت للمطبوعات األعلمي مؤسسة

  ).329العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ص:( )2(
). ونشــــأة الحركــــة اإلباضــــية، لعــــوض محمــــد خليفــــات، 317انظــــر: العــــرى الوثيقــــة، لســــالم الســــيابي، ص:( )3(

  )، المكتبة الشاملة اإلباضية.77-75ص:(
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ُسـوَل [: " تبغـورين، ويقول )1(من أهل البدع وأصحاب الهوى"على كفرهم وجورهم  َوَمْن ُيَشـاِقِق الرَّ
ــِه َمــا َتــَوىلَّ َوُنْصــلِِه َجَهــنََّم وَ  َ َلــُه اُهلــَدى َوَيتَّبِــْع َغــْريَ َســبِيِل اُملــْؤِمنَِني ُنَولِّ ] َســاَءْت َمِصــًرياِمــْن َبْعــِد َمــا َتَبــنيَّ

والمهــاجرين  تمــع عليــه مــن الكتــاب والســنة مــن النبــيء ض هــذا األصــل المجقَ فــنَ   }115{النســاء:

واألنصــار، مــن زعــم أنــه ال يجــوز الســيف والقتــال فــي أهــل القبلــة ... ومــن جــوز تحكــيم الحكمــين 
، ويقـــول )2(والرضـــا بالقضـــية والموادعـــة ... ورد كتـــاب اهللا وســـنة نبيـــه إيثـــارًا للـــدنيا والركـــون إليهـــا"

ــه إ ليــه: "حكــم مــن صــوب المخــالفين أهــل المــذاهب األربعــة فــي الســالمي فــي رده علــى ســؤال وجِّ
واليـــتهم لعلـــي وعثمـــان ومعاويـــة ... ؟ فأجـــاب: ال يحـــل ألحـــد تصـــويب هـــؤالء المخـــالفين، فمـــن 

ـــنُْهمْ [... صـــوبهم علـــى ذلـــك فهـــو مـــنهم، وحكمـــه حكمهـــم، ـــُه ِم ـــنُْكْم َفإِنَّ ْم ِم ـــَوهلَُّ ـــْن َيَت  ...]اآليـــة.َوَم
بـراءتهم ممـن في نه هؤالء جميعهم قد نهلوا من زعيمهم األول ابن إباض ال شك أ، و )3("}51{املائدة:

ــ معــهن يتــولى عثمــان وَمــ فــإن مــنهم فتنــة كمــن يتــولى عثمــان ومــن ، فيقــول: "امن الصــحابة الكــر ِم
بعده، فإنا نشهد اهللا والمالئكة أنا منهم براء ولهم أعداء، بأيدينا وألسـنتنا وقلوبنـا، نعـيش علـى ذلـك 

وفــي تــوليهم . )4(ث عليــه إذا بعثنــا، نحاســب بــذلك عنــد اهللا"ت عليــه إذا متنــا، ونبعــا عشــنا ونمــو مــ
"فهـــذا خبــر الخـــوارج نشـــهد اهللا والمالئكــة أنـــا لمـــن قــال: ، ألهــل النهـــروان وتصــويبهم علـــى غيـــرهم

عاداهم أعداء وأنا لمن واالهم أولياء، بأيدينا وألسنتنا وقلوبنـا، علـى ذلـك نعـيش مـا عشـنا، ونمـوت 

  .)5("لك إذا متناعلى ذ

ه، هــي أنهــم يتبــرؤون منــ خالصــة القــول فــي عقيــدة اإلباضــية تجــاه أبــي موســى األشــعري 
ألنهم يعتقدون أن كل من رضي بالتحكيم يستحق البراءة، ونسـبوا إليـه جملـة مـن األقـوال واألفعـال 

    التي لم تثبت في صحاح السير والتاريخ.
                                                            

). 1/373)، بتصـرف. وانظــر: الســير والجوابـات، لعــدد مــن العلمــاء، (293-3/277بيـان الشــرع، للكنــدي، ( )1(
  ).302-1/297وقاموس الشريعة، لجميل السعدي، (

  )، بتصرف.107-106أصول الدين، لتبغورين الملشوطي، ص:( )2(
  )، بتصرف.6/127جوابات اإلمام السالمي، للسالمي، ( )3(
)، 353-5/352بحوث في الملل والنحـل دراسـة موضـوعية مقارنـة للمـذاهب اإلسـالمية، لجعفـر السـبحاني، ( )4(

  ه).1427مؤسسة اإلمام الصادق عليه السالم، ط: األولى(
  ).5/354) بحوث في الملل والنحل، لجعفر السبحاني، (5(
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  :شعري / عقيدة أهل السنة يف أبي موسى األثانياً 

، اإلمام الكبير، أبـو موسـى هو عبد اهللا بن قيس بن حضار بن حرب، صاحب رسول اهللا 
، أسـلم بمكـة قـديمًا وهـاجر إلـى الحبشـة يـدعو قومـه، وعـاد بقومـه ئالفقيـه الُمقـر  ،األشعري التميمي

 َأْرَملُـوا ِإَذا ِريِّينَ اْألَْشـعَ  األشـعريين فقـال: "ِإنَّ  ، وقد َمَدح النبـي )1(بخيبر  مؤمنين ليلقى النبي
 َبْيـَنُهمْ  اْقَتَسـُموهُ  ثُـمَّ  َواِحـٍد، ثَـْوبٍ  ِفـي ِعْنـَدُهمْ  َكـانَ  َما َجَمُعوا ِباْلَمِديَنِة، ِعَياِلِهمْ  َطَعامُ  َقلَّ  َأوْ  اْلَغْزِو، ِفي
  .)2(ِمْنُهْم" َوَأَنا ِمنِّي َفُهمْ  ِبالسَِّويَِّة، َواِحٍد، ِإَناءٍ  ِفي

 ُرْفَقـةِ  َأْصـَواتَ  َألَْعـِرفُ  مـن جمـال أصـواتهم فـي تـالوة القـرآن، فقـال: "ِإنِّـي بـي كما ميَّـزهم الن
 َلـمْ  ُكْنـتُ  َوإِنْ  ِباللَّْيِل، ِباْلُقْرآنِ  َأْصَواِتِهْم، ِمنْ  َمَناِزَلُهمْ  َوَأْعِرفُ  ِباللَّْيِل، َيْدُخُلونَ  ِحينَ  ِباْلُقْرآنِ  اْألَْشَعِريِّينَ 

ـــاِزَلُهمْ  َأرَ  ـــي َمَن ـــوا نَ ِح ـــاِر، َنَزُل ـــْنُهمْ  ِبالنََّه ـــيمٌ  َوِم ـــيَ  ِإَذا َحِك ـــلَ  َلِق ـــالَ  َأوْ  - اْلَخْي ـــُدوَّ  َق ـــالَ  - اْلَع ـــمْ  َق  ِإنَّ : َلُه
بقيــامهم  . فهــؤالء هــم قــوم أبــي موســى الــذين عــرفهم النبــي )3(َتْنُظــُروُهْم" َأنْ  َيــْأُمُروَنُكمْ  َأْصــَحاِبي

وبقلـوبهم الرقيقـة التـي حملـت اإلسـالم بصـدق وٕاخـالص،  الليل وقراءتهم المميـزة آليـات اهللا تعـالى،
  بعيدًا عن هؤالء؟! فكيف سيكون أبا موسى 

مـا اختصـه بهـا   إن المتطلِّـع فـي صـحيح مسـلم ليجـد مـن الفضـائل ألبـي موسـى األشـعري
، إضافة إلى فضائل أخرى شاركه فيها غيـره مـن الصـحابة، ويمكـن بيـان شـيء مـن رسول اهللا 

  النقاط التالية:في  فضائله 

 ألصحاب السفينة هجرة مرتين: .1
بعـد فــتح خيبـر، وكــان  مــع قومـه الــذين أسـلموا للنبــي  حيـث َقــِدم أبـو موســى األشـعري 

، فأسـهم لهـم النبـي ذلك مع عـودة المهـاجرين إلـى الحبشـة وعلـى رأسـهم جعفـر بـن أبـي طالـب 
 إلمــام مســلم بســنده عــن أبــي مــن الغنــائم دون غيــرهم ممــن لــم يشــارك فــي فــتح خيبــر، فــأورد ا

                                                            
). وعلـي بـن 4/107). والطبقـات الكبـرى، البـن سـعد، (402-2/381انظر: سـير أعـالم النـبالء، للـذهبي، ( )1(

  ).570أبي طالب، للصالبي، ص:(
  ).2500، ح:( ، باب: فضائل األشعريينأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة  )2(
  ).2499، ح:(، باب: فضائل األشعريين ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة 3(
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 َوَأَخــَوانِ  َأَنــا ِإَلْيــِه، ُمَهــاِجِرينَ  َفَخَرْجَنــا ِبــاْلَيَمِن، َوَنْحــنُ  ، اهللاِ  َرُســولِ  َمْخــَرجُ  قــال:" َبَلَغَنــا موســى 
ـا - ُرْهـمٍ  َأُبـو َواْآلَخـرُ  ُبـْرَدةَ  َأُبـو َأَحـُدُهَما َأْصَغُرُهَما، َأَنا ِلي، ـا ِبْضـًعا َقـالَ  ِإمَّ  َوَخْمِسـينَ  َثَالثَـةً : َقـالَ  َوإِمَّ
ــا َقــالَ  - َقــْوِمي ِمــنْ  َرُجــًال  َوَخْمِســينَ  اْثَنــْينِ  َأوِ  ــا َســِفيَنًة، َفَرِكْبَن  ِباْلَحَبَشــِة، النََّجاِشــيِّ  ِإَلــى َســِفيَنتَُنا َفَأْلَقْتَن

 َوَأَمَرَنــا َهاُهَنـا، َبَعثََنــا  اهللاِ  َرُسـولَ  نَّ إِ : َجْعَفـرٌ  َفَقــالَ  ِعْنـَدُه، َوَأْصــَحاَبهُ  َطاِلـبٍ  َأِبـي ْبــنَ  َجْعَفـرَ  َفَواَفْقَنـا
َقاَمةِ   َخْيَبـَر، اْفَتَتحَ  ِحينَ   اهللاِ  َرُسولَ  َفَواَفْقَنا: َقالَ  َجِميًعا، َقِدْمَنا َحتَّى َمَعهُ  َفَأَقْمَنا َمَعَنا، َفَأِقيُموا ِباإلِْ
 َشــِهدَ  ِلَمــنْ  ِإالَّ  َشــْيًئا، ِمْنَهــا َخْيَبــرَ  َفــْتحِ  َعــنْ  َغــابَ  ِألََحــدٍ  َقَســمَ  َوَمــا ِمْنَهــا، َأْعَطاَنــا َقــالَ  َأوْ  َلَنــا، َفَأْســَهمَ 
 النَّـــاسِ  ِمـــنَ  َنـــاٌس  َفَكـــانَ  َقـــالَ  َمَعُهـــْم، َلُهـــمْ  َقَســـمَ  َوَأْصـــَحاِبِه، َجْعَفـــرٍ  َمـــعَ  َســـِفيَنِتَنا ِألَْصـــَحابِ  ِإالَّ  َمَعـــُه،

 َوِهـيَ  ُعَمْيٍس، ِبْنتُ  َأْسَماءُ  َفَدَخَلتْ  َقالَ  .ِباْلِهْجَرةِ  َسَبْقَناُكمْ  ْحنُ نَ : - السَِّفيَنةِ  ِألَْهلِ  َيْعِني - َلَنا َيُقوُلونَ 
 َهــاَجرَ  ِفـيَمنْ  النََّجاِشـيِّ  ِإَلـى َهـاَجَرتْ  َكاَنـتْ  َوَقـدْ  َزاِئـَرًة،  النَِّبـيِّ  َزْوجِ  َحْفَصـةَ  َعَلـى َمَعَنـا، َقـِدمَ  ِممَّـنْ 
ــِه، ــَدَخلَ  ِإَلْي ــَدَها، َوَأْســَماءُ  ،َحْفَصــةَ  َعَلــى ُعَمــرُ  َف ــالَ  ِعْن : َقاَلــتْ  َهــِذِه؟ َمــنْ : َأْســَماءَ  َرَأى ِحــينَ  ُعَمــرُ  َفَق

: ُعَمـــرُ  َفَقـــالَ  َنَعـــْم،: َأْســـَماءُ  َفَقاَلـــتْ  َهـــِذِه؟ اْلَبْحِريَّـــةُ  َهـــِذِه؟ اْلَحَبِشـــيَّةُ : ُعَمـــرُ  َقـــالَ  ُعَمـــْيٍس، ِبْنـــتُ  َأْســَماءُ 
، ُعَمــرُ  َيــا َكـَذْبتَ : َكِلَمــةً  َوَقاَلــتْ  َفَغِضـَبْت، ِمــْنُكْم،  اهللاِ  ِبَرُســولِ  َأَحـقُّ  َفــَنْحنُ  ِبــاْلِهْجَرِة، َسـَبْقَناُكمْ   َكــالَّ

ــا َجــاِهَلُكْم، َوَيِعــظُ  َجــاِئَعُكْم، ُيْطِعــمُ   اهللاِ  َرُســولِ  َمــعَ  ُكْنــُتمْ  َواهللاِ   اْلُبَعــَداءِ  َأْرضِ  ِفــي َأوْ  َداِر، ِفــي َوُكنَّ
 َحتَّــى َشــَراًبا َأْشــَربُ  َوَال  َطَعاًمــا َأْطَعــمُ  َال  اهللاِ  َواْيــمُ  َرُســوِلِه، َوِفــي اهللاِ  ِفــي َوَذِلــكَ  اْلَحَبَشــِة، ِفــي اْلُبَغَضــاءِ 

ــا َأْذُكــرَ  ــا َوَنْحــنُ  ، اهللاِ  ِلَرُســولِ  ُقْلــتَ  َم ــْؤَذى ُكنَّ ــَأْذُكرُ  َوُنَخــاُف، ُن ــَأُلُه،  اهللاِ  ِلَرُســولِ  َذِلــكَ  َوَس  َوَأْس
ــا: َقــالَ  َذِلــَك، َعَلــى َأِزيــدُ  َوَال  َأِزيــغُ  َوَال  َأْكــِذبُ  َال  َوَواهللاِ   ُعَمــرَ  ِإنَّ  اهللاِ  َنِبــيَّ  َيــا: َقاَلــتْ   النَِّبــيُّ  َجــاءَ  َفَلمَّ
ــْيَس :  اهللاِ  َرُســولُ  َفَقــالَ  َوَكــَذا، َكــَذا: َقــالَ  ــَأَحقَّ  "َل ــْنُكْم، ِبــي ِب  َوَلُكــمْ  َواِحــَدٌة، ِهْجــَرةٌ  َوِألَْصــَحاِبهِ  َوَلــهُ  ِم
  .)1(ِهْجَرَتاِن" السَِّفيَنِة، ْهلَ أَ  َأْنُتْم،

وهذا الحديث فيـه منقبـة عظيمـة ألصـحاب السـفينة الـذين قـدموا مـن الحبشـة، وأبـو موسـى هـو 
 َرَأْيـتُ  واحد مـنهم، ولـذلك كـانوا يسـعدون بهـذا الحـديث ويرددونـه، فتقـول أسـماء بنـت عمـيس: "َفَلَقـدْ 

 ِبـهِ  ُهـمْ  َشـْيءٌ  الـدُّْنَيا ِمـنَ  َما اْلَحِديِث، َهَذا َعنْ  َيْسَأُلوِني َأْرَساًال؛ يَيْأُتونِ  السَِّفيَنةِ  َوَأْصَحابَ  ُموَسى َأَبا

                                                            
، بــــاب: مــــن فضــــائل أبــــي موســــى وأبــــو عــــامر  ) أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب: فضــــائل الصــــحابة1(

 ).2503-2502، ح:({األشعريين 
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ــا َأْنُفِســِهمْ  ِفــي َأْعَظــمُ  َوالَ  َأْفــَرحُ  ــْرَدةَ  َأُبــو َقــالَ .  النَِّبــيُّ  َلُهــمُ  َقــالَ  ِممَّ ــدْ : َأْســَماءُ  َقاَلــتْ : ُب ــا َرَأْيــتُ  َفَلَق  َأَب
  .)1(ِمنِّي" اْلَحِديثَ  َهَذا َلَيْسَتِعيدُ  َوإِنَّهُ  ُموَسى

 :ألبي موسى  دعاء النبي  .2
 أنَّ النبي   َبرَّاٍد األشعري ْبنُ  اهللاِ  أبي عامر َعْبدُ  الصحابي استشهادقد جاء في قصة ف

ــا أخرج اإلمــام مســلم بســنده عــن أبــي موســى ، فــدعــا ألبــي موســى األشــعري   َفــَرغَ  قــال: َلمَّ
ـا ... ،)2(َأْوَطـاسٍ  ِإَلـى َجـْيشٍ  َعَلـى َعاِمرٍ  َأَبا َبَعثَ  ،ُحَنْينٍ  ِمنْ  ، النَِّبيُّ    النَِّبـيِّ  ِإَلـى َرَجْعـتُ  َفَلمَّ
 َرُسـولِ  ِبَظْهـرِ  السَّـِريرِ  ِرَمـالُ  َأثـَّرَ  َوَقـدْ  ِفـَراٌش، َوَعَلْيـهِ  ُمْرَمـٍل، َسـِريرٍ  َعَلـى َبْيـتٍ  ِفـي َوُهـوَ  َعَلْيِه، َدَخْلتُ 

ـأَ  ِبَمـاٍء،  اهللاِ  َرُسـولُ  َفـَدَعا ،َعـاِمٍر ... َأِبي َوَخَبرِ  ِبَخَبِرَنا َبْرُتهُ َفَأخْ  َوَجْنَبْيِه،  اهللاِ   ثُـمَّ  ِمْنـُه، َفَتَوضَّ
 اْجَعْلـهُ  اللهُـمَّ : «َقالَ  ثُمَّ  ِإْبَطْيِه، َبَياَض  َرَأْيتُ  َحتَّى »َعاِمرٍ  َأِبي ِلُعَبْيدٍ  اْغِفْر  اللُهمَّ : «َقالَ  ثُمَّ  َيَدْيِه، َرَفعَ 
 النَِّبـيُّ  َفَقـالَ  َفاْسـَتْغِفْر، اهللاِ  َرُسـولَ  َيـا َوِلـي،: َفُقْلـتُ  »النَّـاسِ  ِمـنَ  َأوْ  َخْلِقـَك، ِمنْ  َكِثيرٍ  َفْوقَ  اْلِقَياَمةِ  مَ َيوْ 
» : َّ3("»َكِريًما ُمْدَخًال  اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  َوَأْدِخْلهُ  َذْنَبُه، َقْيسٍ  ْبنِ  اهللاِ  ِلَعْبدِ  اْغِفْر  اللُهم(.  

بــالمغفرة ال ينالــه إال قليــل مــن النــاس، كمــا أن فــي دعــاء  ألبــي موســى  النبــي  فــدعاء
أن  لـــه  مســتجاب، كمــا أن دعــاء النبــي  رحمــة وبشــرى خاصــة وأن دعـــاءه  النبــي 

يــدخل يــوم القيامــة مــدخًال كريمــًا بشــارة لــه بأنــه ســيكون مــع الحــق وأهلــه، وهــذا فيــه رد علــى أهــل 
  بي موسى بسبب كونه محكمًا بين الطائفتين.األهواء الذين تبرؤوا من أ

 له بجمال صوته في تالوة القرآن: شهادة النبي  .3
  .)4(َداُوَد" آلِ  َمَزاِميرِ  ِمنْ  ِمْزَماًرا ُأْعِطيَ  اْألَْشَعِريَّ  َأو َقْيسٍ  ْبنَ  اهللاِ  َعْبدَ  : "ِإنَّ فقال 

                                                            
 ).21/348) التوضيح لشرح الجامع الصحيح، البن الملقن، (1(
اآلثار،  صحاح على األنوار مشارق حنين". َيْوم َحْرب َموِضع َوُهوَ  هَوازن ديار ِفي َواد َأوله "ِبَفْتح ْوَطاس):(أَ ) 2(

 .)10/292(للقاضي عياض، 
، باب: من فضائل أبـي موسـى وأبـو عـامر األشـعريين ) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: فضائل الصحابة3(

  ).2498، ح:({
حه، كتـــاب: صـــالة المســـافرين وقصـــرها، بـــاب: اســـتحباب تحســـين الصـــوت بـــالقرآن، ) أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحي4(

  ).793ح:(
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ــوت أبــو موســى  عطــيفقــد أ   داود آلشــبه صــوت الــذي ي عنــد ترتيــل القــرآن الَحَســن الصَّ
قَّــةِ  َســَببو  ويقِ َوالتَّشــ ينِ ز التَّحــوهــي القــراءة التــي يصــاحبها  ــاَرةِ  ِللرِّ  َعَلــى النُّفُــوسِ  َوإِْقَبــالِ  اْلَخْشــَيةِ  َوإَِث

  متمايزًا عن أقرانه من الصحابة. القرآن وهذه ميزة كان يتمتع بها أبو موسى  اْسِتَماعِ 

 :من النبي  قربه  .4
مالزمــًا لــه، ويتبــين ذلــك فــي مواقــف عــدة، مــن هــذه  ى قريبــًا مــن النبــي فقــد كــان أبــا موســ

  المواقف:

 هذا قد ردَّ البشرى فاقَبال أنتما: إنَّ   . أ
ــدَ  قــال: " ُكْنــتُ  عــن أبــي موســى  ــيِّ  ِعْن ــاِزلٌ  َوُهــوَ  ، النَِّب ــةِ  َن ــْينَ  ِباْلِجْعَراَن ــةَ  َب ــِة، َمكَّ  َواْلَمِديَن

، َرُجـلٌ  ، اهللاِ  َرُسـولَ  َفـَأَتى ِبَالٌل، َوَمَعهُ  ـدُ  َيـا ِلـي، تُْنِجـزُ  َأَال : َفَقـالَ  َأْعَراِبـيٌّ  َفَقـالَ  َوَعـْدَتِني؟ َمـا ُمَحمَّ
 َعَلـى  اهللاِ  َرُسـولُ  َفَأْقَبـلَ  »َأْبِشـْر « ِمـنْ  َعَليَّ  َأْكَثْرتَ : اْألَْعَراِبيُّ  َلهُ  َفَقالَ  »َأْبِشْر «  اهللاِ  َرُسولُ  َلهُ 
 َيـا َقِبْلَنـا،: َفَقـاَال  »َأْنُتَمـا َفـاْقَبَال  اْلُبْشـَرى، َردَّ  َقـدْ  َهـَذا ِإنَّ : «َفَقـالَ  اْلَغْضـَباِن، َهْيَئـةِ كَ  َوِبَالٍل، ُموَسى َأِبي

 اْشَرَبا: «َقالَ  ثُمَّ  ِفيِه، َوَمجَّ  ِفيِه، َوَوْجَههُ  َيَدْيهِ  َفَغَسلَ  َماٌء، ِفيهِ  ِبَقَدحٍ   اهللاِ  َرُسولُ  َدَعا ثُمَّ  اهللاِ  َرُسولَ 
 ، اهللاِ  َرُسـولُ  ِبـهِ  َأَمَرُهَمـا َمـا َفَفَعـَال  اْلَقـَدَح، َفَأَخـَذا »َوَأْبِشـَرا َوُنُحوِرُكَمـا، ُوُجوِهُكَمـا َعَلـى َوَأْفِرَغا ُه،ِمنْ 

ُكَما َأْفِضَال : السِّْترِ  َوَراءِ  ِمنْ  َسَلَمةَ  ُأمُّ  َفَناَدْتُهَما   .)1(َطاِئَفًة" هُ ِمنْ  َلَها َفَأْفَضَال  ِإَناِئُكَما ِفي ِممَّا ِألُمِّ

حتــى  فمــا أن ردَّ األعرابــي البشــرى مــن النبــي  وفــي هــذا دليــل علــى قربــه ومالزمتــه للنبــي 
  أعطاها النبي ألبي موسى وبالل.

 أال أدلك على كنز من كنوز الجنة:  . ب
 النَِّبـيُّ  َفَقـالَ  ِبيِر،ِبالتَّكْ  َيْجَهُرونَ  النَّاُس  َفَجَعلَ  َسَفٍر، ِفي  النَِّبيِّ  َمعَ  عن أبي موسى قال: "ُكنَّا

» :َقِريًبا، َسِميًعا َتْدُعونَ  ِإنَُّكمْ  َغاِئًبا، َوَال  َأَصمَّ  َتْدُعونَ  َلْيَس  ِإنَُّكمْ  َأْنُفِسُكْم، َعَلى اْرَبُعوا النَّاُس  َأيَُّها 
 َأَال : َقــْيسٍ  ْبــنَ  اهللاِ  َعْبــدَ  َيــا َفَقــالَ  ِبــاِهللا، ِإالَّ  ُقــوَّةَ  َوَال  َحــْولَ  َال : َأُقــولُ  َوَأَنــا َخْلَفــُه، َوَأَنــا َقــالَ  »َمَعُكــمْ  َوُهــوَ 

                                                            
، بــــاب: مــــن فضــــائل أبــــي موســــى وأبــــو عــــامر  ) أخرجــــه مســــلم فــــي صــــحيحه، كتــــاب: فضــــائل الصــــحابة1(

  ).2497، ح:({األشعريين 
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ِبــاِهللا  ِإالَّ  ُقــوَّةَ  َوَال  َحــْولَ  َال : ُقــلْ : " َقــالَ  اهللاِ  َرُســولَ  َيــا َبَلــى،: َفُقْلــتُ  اْلَجنَّــِة، ُكُنــوزِ  ِمــنْ  َكْنــزٍ  َعَلــى َأُدلُّــكَ 
")1( .  

تعلــم مــا يعطيـه إيــاه رســول فـي ســفره، وحرصــه علـى  وهـذا دليــل أيضــًا علـى مرافقتــه للنبــي 
  .اهللا 

 هم قومك يا أبا موسى:  . ت
 ]... َفَسْوَف َيْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم ُحيِبُُّهْم َوُحيِبُّوَنُه ... [: عن عياض األشعري قال: لما نزلت 

، وهو دليل على مالزمته )2(: "هم قومك يا أبا موسى ، وأومأ إليه"قال رسول اهللا   }54{املائدة:

  الطفة النبي له لقربه منه وسعادته به.وم للنبي 

، فكــان مــن ضــمن أعمــدة الدولــة وكــان ألبــي موســى مكانــة مميــزة عنــد عمــر بــن الخطــاب 
، وكـان عمـر يتعهـد أبـا )4(رتَ ْسـوموقعـة تُ  )3(في عهد عمر، وكان قائدًا للجيوش فـي فـتح قـم وقاثـان

وقـد عـدَّ الشـعبي أبـا موسـى واحـدًا موسى بالوصايا والكتب في أثنـاء واليتـه الطويلـة علـى البصـرة، 
مـــن أشـــهر أربعـــة قضـــاة فـــي األمـــة فقـــال: "قضـــاة األمـــة: عمـــر، وعلـــي، وزيـــد بـــن ثابـــت، وأبـــو 

دور بـارز فـي نشـر العلـم وتعليمـه، وفـي تحفـيظ كتـاب اهللا عـز  ، وكان ألبي موسى )5(موسى"
غله الشـاغل فـي السـلم وجل وٕاقرائه، وميزه بذلك جمال صوته وحسن قراءته، فقد كان القرآن هو شـ

وفي الحرب، وقـد زاد عـدد الحفـاظ فـي البصـرة وحـدها علـى ثالثمائـة حـافظ، كمـا اهـتم أبـو موسـى 
  بالسنة النبوية لكنه لـم يكـن مـن المكثـرين فـي الروايـة تهيُّبـًا مـن الروايـة عـن النبـي وكـان ،

                                                            
ـــدعاء والتوبـــة واالســـتغفار، بـــاب: اســـتحبا )1( ـــذكر وال ب خفـــض الصـــوت أخرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه، كتـــاب: ال

  ).2704بالذكر، ح:(
 َوَلــمْ  ُمْســِلمٍ  َشــْرطِ  َعَلــى َصــِحيحٌ  َحــِديثٌ  قــال: َهــَذا )2/342الصــحيحين، للحــاكم النيســابوري، ( علــى ) المســتدرك2(

  ُيْخِرَجاُه، ووافقه الذهبي.
 ).7/114البداية والنهاية، البن كثير، ( )3(
ه)، بــين المســلمين والفــرس، 17حــدثت فــي الســنة (ة تســتر): (موقعــ). 8/65) البدايــة والنهايــة، البــن كثيــر، (4(

  ).100-7/98وقد حاصرها المسلمون أيامًا حتى فتح اهللا لهم الحصن. انظر: البداية والنهاية، البن كثير، (
  ).2/389سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )5(
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 جـاء فـي الطبقـات ، وقـد )1(يجلس مـع عمـر بالسـاعات يتحـدثون فـي الفقـه ومصـالح المسـلمين
عن أنس بن مالك قال: "بعثني األشعري إلى عمر، فقال عمر: كيـف تركـت األشـعري؟ فقلـت لـه: 

  .)3(، وال تسمعها إياه")2(تركته يعلم الناس القرآن، فقال: أما إنه كيِّس

 تولى الوالية واستقضاه ذو النورين علـى البصـرة، ولمـا ُقِتـل عثمـان  وفي عهد عثمان 
الخالفة أخذ أبو موسى له البيعة مـن أهـل  سى واليًا على الكوفة، ولما تولى علي كان أبو مو 

الكوفــة، ولكــن لمــا رأى أبــو موســى بــوادر الفتنــة واالنشــقاق بــين المســلمين نصــح أهــل الكوفــة أن 
يلزمــوا بيــوتهم ويعتزلــوا هــذا األمــر فإنمــا هــي فتنــة، فالخــتالف وجهــة نظــره مــع الخليفــة ُعــِزل عــن 

  .)4(وفةوالية الك

فـــي علمـــه وجهـــاده وٕادارتـــه وسياســـته طيلـــة فتـــرة توليـــه،  إن ســـيرة أبـــي موســـى األشـــعري 
وقضــائه وفصــله فــي الخصــومات بــين النــاس، لتبــين حقيقــة شخصــية هــذا الصــحابي الجليــل، وال 
يمكــن لعاقــل أن تنطلــي عليــه مرويــات كاذبــة تشــير إلــى انخداعــه بــالتحكيم، فهــو الصــحابي الــذي 

والخلفـاء الراشـدون األربعـة مـن بعـده، وٕان اختيـار علـي بـن أبـي طالـب  ول اهللا اعتمد عليه رسـ
  لــه محّكمــًا عــن أهـــل العــراق فألنــه رجـــل الصــلح وجمــع الكلمــة كمـــا أن أهــل العــراق يحبونـــه

  ويجلونه، وال اْلِتفاَت إلى قول الكاذبين المغرضين الساقطين في مسألة التحكيم.

 

  لثالثاملطلب ا

  {معاوية وعمرو يف وأهل السنة اضية عقيدة اإلب
                                                            

  ).575-572للصالبي، ص:( ). وعلي بن أبي طالب،391-2/298انظر: سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )1(
 العـارفين تـاج بـن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين لزين الصغير، الجامع شرح القدير عاقل. فيض(كيِّس):  )2(

: ط مصـــر، – الكبـــرى التجاريـــة المكتبـــة ،)6/256( القـــاهري، المنـــاوي ثـــم الحـــدادي العابـــدين زيـــن بـــن علـــي بـــن
 ه).1356األولى(

  ).2/390لذهبي، (سير أعالم النبالء، ل )3(
  ).578-575). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(13/58انظر: فتح الباري، البن حجر، ( )4(
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 :   :))1 يف معاوية بن أبي سفيان السنة وأهل اإلباضية عقيدةأوالً

 :  عقيدة اإلباضية في معاوية بن أبي سفيان   - أ
، وجــدت اإلباضــية فــي بعــض كتــب التــاريخ ضــاّلتها للطعــن علــى معاويــة بــن أبــي ســفيان 

، مـن أحاديـث تبـيِّن فضـائله  اء في ُسنة النبـي فصدَّقوا ما جاء فيها دون جدال وَردُّوا ما ج
فنطــق بهــا إمــامهم الســالمي صــريحة وواضــحة فــي إجابتــه علــى ســؤال عــن صــحة األحاديــث التــي 
تروى في فضائل معاوية وغيره من الصـحابة، فقـال: "أكثـر هـذه األحاديـث مكـذوب كمـا صـرح بـه 

نعـة وال دليـل واضـح، فهـو لـم يقـف علـى ، وال شك أن كالمه ال يستند إلى حجة مق)2(نقاد الحديث"
دراسة أسانيد األحاديث التـي يقـول أنهـا مكذوبـة، وبمـا أنـه لـم يرهـا فـي مسـندهم الصـحيح المسـمى 
بمسند الربيع فهو يحكم عليهـا بأنهـا مكذوبـة، وكالمـه هـذا ال يسـتقيم وال يقبلـه مـن لديـه مسـكة مـن 

  عقل.

وبعـــض الصـــحابة فـــي ذلـــك الـــزمن هـــم  واعتبـــرت اإلباضـــية أن معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان 
مصدر كل الفتن والمصائب التي ألمت بالمسلمين، وجزموا أن هـؤالء هـم َمـن يسـتحقون أن ُيطلـق 
عليهم اسم الخوارج، فقال صاحب كتاب دراسة في الفكر اإلباضي: "فالذين يسـتحقون هـذا االسـم، 

همــا قــد خرجــوا علــى اإلمــام معاويــة وعمــرو بــن العــاص، فهمــا ومــن مع ...أكثــر ِمــن ســواهم، هــم: 
ـــتن والمصـــائب التـــي حاقـــت بالمســـلمين  ـــار؛ ألنهـــم مصـــدر كـــل الف ـــل وهـــم الخـــوارج الكب علـــي ، ب
ــــه أصــــحاب النبــــي وأصــــحاب أصــــحابه  ــــى مــــا أجمــــع علي ــــولهم عل بتمــــردهم وعصــــيانهم وعــــدم قب

  .)3(والتابعون"

روا وفــي حكمــه، ليقــر  عملــت اإلباضــية علــى الطعــن فــي شــخص معاويــة بــن أبــي ســفيان 
بعد ذلك مسألة البراءة التي يسقطونها على مخالفيهم ليستحلوا بذلك قتالهم، ويحكموا علـيهم بالنـار 

  والبوار.

                                                            
  .الرسالة ) من هذه185-182بن أبي سفيان، ص:(انظر: ترجمة معاوية  )1(
  ).210-6/208جوابات اإلمام السالمي، للسالمي، ( )2(
  )، بتصرف.96، ص:(دراسة في الفكر اإلباضي، لعمر بن الحاج با  )3(
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باالنحراف عن سبيل حجة اهللا التي كـان عليهـا  فاتهمت اإلباضية معاوية بن أبي سفيان 
بــي طالــب ، وهــذا مــا صــرح بــه أبــو ســعيد الكــدمي اإلباضــي بقولــه: "علــي بــن أفــي زمــن النبــي 

حاد عن سبيل ما كان عليه من حجـة اهللا ... وكـذلك القـول فـي عثمـان بـن عفـان وطلحـة والزبيـر 
  .)1(ومعاوية بن أبي سفيان"

كما أظهروه بمظهر الالهث خلـف الرئاسـة والـدنيا، والمـاكر الـذي يحـاول أن يسـتأثر بالخالفـة 
داع والمكــر، فقــال الســيابي بالخــ ويســلبها مــن أي أحــد يأخــذها، وأنــه ســلب الخالفــة مــن علــي 

اإلباضـي: "أمــا معاويـة ... وضــع نصــب عينيـه ابتــزاز األمــر ممـن يتــواله أيًّــا كـان، علّيــًا أو غيــره، 
  .)2(فاستلبه من علي وآله بالمكائد والحيل الخدائع"

كما اتهموه بأنه يتصرف في أموال المسلمين بأهوائـه ولمصـالحه ليثبِّـت دعـائم حكمـه وواليتـه، 
  .)4( )3(حكم مصر مأكلة أنه أعطى لعمرو بن العاص فذكروا 

بأنــه حكــم أهـــل البغــي ودعــوتهم، وجـــاء ذلــك صــريحًا فـــي  ووصــفوا دعــوة وحكــم معاويـــة 
الســير والجوابــات بقــولهم: "واســتقام األمــر لمعاويــة وظهــرت دعــوة أهــل البغــي وطفئــت دعــوة أهــل 

  .)5(الحق"

كمــا أســلف الباحــث، بــل تعــدى ذلــك  لــم يقــف طعــنهم علــى حكــم معاويــة بــن أبــي ســفيان 
فكـــالوا لـــه الشـــتم والســـب واألوصـــاف القبيحـــة، ومـــن ذلـــك أنهـــم وصـــفوه  لطعـــنهم فـــي شخصـــه 

وذمــه: "فجــاد بهــا  بــاللعين ورمــوه بالنفــاق، فيقــول الــوارجالني فــي معــرض حديثــه عــن عثمــان 

                                                            
  )، بتصرف.137-1/133االستقامة، للكدمي، ( )1(
  )، بتصرف.1/247العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ( )2(
ـــة):) 3( ـــةُ  (مأكل ـــة، والَمْأُكَل ِمنـــه يأكـــل. وقصـــد بهـــا أنـــه واله مصـــر مقابـــل أن يســـلم لـــه  الَّـــِذي الَمْوِضـــعُ : أي ُطعَم

). وعمــدة القــاري شــرح صــحيح البخــاري، ألبــي محمــد الغيتــابي 28/11ويطيعــه. انظــر: تــاج العــروس، للزبيــدي، (
  ).8/266). وٕارشاد الساري لشرح صحيح البخاري، للقسطالني، (21/103الحنفي، (

). وجوابـــــات اإلمـــــام الســـــالمي، للســـــالمي، 1/68انظـــــر: إيضـــــاح التوحيـــــد بنـــــور التوحيـــــد، لســـــعيد الغيثـــــي، ( )4(
)6/153.(  
  ).1/101وأئمة عمان، لمجموعة من العلماء، (السير والجوابات لعلماء  )5(
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ت: "فلمــا َخَلــص لــه ، وكــذا فــي الســير والجوابــا)1(وأبنائــه المالعــين" -يقصــد معاويــة–علــى اللعــين 
  .)2(الُمْلك قبض اهللا روحه منافقًا لعينًا"

بالفساد والضالل والبغي، فيقول القنوبي اإلباضـي: "إمامهـا الضـال معاويـة بـن  كما رموه 
  .)3(أبي سفيان"

ويزيــد علــى هــؤالء إفكــًا وافتــراًء وقبحــًا مــا أورده صــاحب كتــاب العــرى الوثيقــة فــي جملــة مــن 
فيقـول: "أمـا معاويـة فمـن أول أمـره مفسـد ضـال بـاغ،  اوية بـن أبـي سـفيان االفتراءات على مع

... أمثــل هــذا يكــون عنــد اهللا وليــاًّ؟! وهــو أضــل مــن الجبــابرة األول، ألنــه تســمى باإلســالم وعــاش 
تحت ظل النبوة، وٕاذا به مماكر في الدين، خـداع للمسـلمين، يـراوغهم مراوغـة الثعالـب، ويخـادعهم 

، فرمــاه بالمراوغــة فــي ديــن اهللا )4(تــال لألمــر، ضــارب بالــدين عــرض الحــائط"مخادعــة ســافرة، مح
فهــو الصــحابي الجليــل الــذي كــان لــه  ، وحاشــاه وخداعــه للمســلمين ومخالفتــه لتعــاليم نبينــا 

  أثر في نشر الدين ورفعة اإلسالم وعزة المسلمين.

أساسـيات مـذهبهم،  حـديثًا، بـل كـان مـن ولم يكن موقفهم هذا من معاويـة بـن أبـي سـفيان 
فهــذا إمــامهم ومؤسســهم الــذي ينتســبون إليــه عبــد اهللا بــن إبــاض فــي رســالة يوجههــا لعبــد الملــك بــن 

فــال تســأل عــن معاويــة وال عــن بقولــه: "  مــروان، تحــدث فيهــا واصــفًا معاويــة بــن أبــي ســفيان 
أتـرك   الناس أحداً  عمله وال صنيعه، غير أنا قد أدركنا ورأينا عمله وسيرته في الناس وال نعلم من

 ام منه، فلو لم يصب من الـدماء إالللقسمة التي قسمها اهللا، وال لحكم حكمه اهللا، وال أسفك لدم حر 
دم ابـــن ســـمية لكـــان فـــي ذلـــك مـــا يكفـــره، ... فـــاتق اهللا يـــا عبـــد الملـــك وال تخـــادع مـــن نفســـك فـــي 

  .)5("معاوية!! فقد بلغنا أن أهل البيت يطعنون على معاوية ويزيد وعملهما

                                                            
  ).1/36الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )1(
  ).1/101السير والجوابات لعلماء وأئمة عمان، لمجموعة من العلماء، ( )2(
  ).3/669الطوفان الجارف، لسعيد بن مبروك القنوبي، ( )3(
  ).1/247العرى الوثيقة، لسالم السيابي، ( )4(
  ).5/352( السبحاني، لجعفر والنحل، الملل يف ) بحوث5(
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كمــا تبــرؤوا مــن الحكمــين، ومــن  ووصــلت اإلباضــية للبــراءة مــن معاويــة بــن أبــي ســفيان 
بوا إال مـــن كـــان علـــى رأيهـــم وطـــريقتهم،  فهـــذا ابـــن إبـــاض يـــذكر فـــي رضـــي بحكِمهمـــا، ولـــم يصـــوِّ

رســالته: " فــإن مــنهم فتنــة كمــن يكــون يتــولى عثمــان ومــن بعــده، فإنــا نشــهد اهللا والمالئكــة أنــا مــنهم 
لهم أعداء، بأيدينا وألسنتنا وقلوبنا، نعيش على ذلك ما عشنا ونمـوت عليـه إذا متنـا، ونبعـث براء و 

يقول صاحب كتاب بيان الشرع اإلباضي: "وبرئنا بعـد ، و  )1(عليه إذا بعثنا نحاسب بذلك عند اهللا"
مـن  ، وجميـع...ومعاويـة بـن أبـي سـفيان،  ...من أهل القبلة الذين هم من أهل القبلـة،  النبي 

رضي بحكومة الحكمـين... وأتبـاعهم وأشـياعهم، ومـن تـوالهم علـى كفـرهم وجـورهم مـن أهـل البـدع 
، وقال صـاحب كتـاب أصـول الـدين اإلباضـي مؤصـًال للبـراءة ممـن شـارك فـي )2(وأصحاب الهوى"

َ َلُه اُهلَدى َويَ [التحكيم أو رضي بـه: " ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ تَّبِْع َغْريَ َسبِيِل اُملْؤِمنَِني ُنَولِِّه َمـا َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ
ض هـذا األصـل المجتمـع عليـه مـن الكتـاب قَ فـنَ   }115{النسـاء:] َتَوىلَّ َوُنْصـلِِه َجَهـنََّم َوَسـاَءْت َمِصـًريا

والمهـــاجرين واألنصـــار، ... مـــن جـــوز تحكـــيم الحكمـــين والرضـــا بالقضـــية  والســـنة مـــن النبـــيء 
  .)3(اب اهللا وسنة نبيه إيثارًا للدنيا والركون إليها"والموادعة ... ورد كت

، فيقـول وقد حكموا بالبراءة والكفـر علـى كـل مـن صـوب واليـة علـي أو عثمـان أو معاويـة 
ــه إليــه: "حكــم مــن صــوب المخــالفين أهــل المــذاهب األربعــة فــي  الســالمي فــي رده علــى ســؤال وجِّ

حـــل ألحـــد تصـــويب هـــؤالء المخـــالفين، فمـــن واليـــتهم لعلـــي وعثمـــان ومعاويـــة ... ؟ فأجـــاب: ال ي
ـــنُْهمْ [... صـــوبهم علـــى ذلـــك فهـــو مـــنهم، وحكمـــه حكمهـــم، ـــُه ِم ـــنُْكْم َفإِنَّ ْم ِم ـــَوهلَُّ ـــْن َيَت  ...]اآليـــة.َوَم

  .)4("}51{املائدة:

ولما وصلت اإلباضية إلى هذه المرتبة من الطعن والسب والبراءة مـن معاويـة بـن أبـي سـفيان 
يجزموا له بالنار والبوار، فيصرح بذلك الوارجالني فيقول: "وأما معاويـة  ، كان سهًال عليهم أن

                                                            
  ).5/354( ) المرجع السابق،1(
). 1/373)، بتصـرف. وانظــر: الســير والجوابـات، لعــدد مــن العلمــاء، (293-3/277بيـان الشــرع، للكنــدي، ( )2(

  ).302-1/297وقاموس الشريعة، لجميل السعدي، (
  صرف.)، بت107-106أصول الدين، لتبغورين الملشوطي، ص:( )3(
  )، بتصرف.6/127جوابات اإلمام السالمي، للسالمي، ( )4(



182 

 

ووزيـــره عمـــرو بـــن العـــاص، فهمـــا علـــى ضـــاللة، النتحالهمـــا مـــا لـــيس لهمـــا بحـــال، ومـــن حـــارب 
  .)1(المهاجرين واألنصار فرقت بينهما الدار وصارا من أهل النار"

 :عقيدة أهل السنة في معاوية بن أبي سفيان   - ب
ة بن صخر بن حـرب بـن أميـة بـن عبـد شـمس بـن عبـد منـاف بـن قصـي، يكنـى أبـا هو معاوي

، )1(، أســلم وهـــو ابــن ثمـــان عشـــرة ســنة عـــام القضـــية)3(، صـــحابي)2(عبــد الـــرحمن القرشــي األمـــوي

                                                            
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )1(
 بـن خيـاط بـن خليفـة عمـرو ). وطبقـات خليفـة بـن خيـاط، ألبـي1/104انظر: الطبقات الكبرى، البـن سـعد، ( )2(

-هـــــ1414ار الفكــــر، ط: ()، تحقيــــق: ســــهيل زكــــار، د548-547البصــــري ، ص:( العصــــفري الشــــيباني خليفــــة
)، دار 7/326( البخــاري، المغيــرة بــن إبــراهيم بــن إســماعيل بــن اهللا، محمــد عبــد م). والتــاريخ الكبيــر، ألبــي1993

)، 1/511حيــدر أباد/الهنــد، ط: بــدون. والكنــى واألســماء، لمســلم بــن الحجــاج النيســابوري، (–المعــارف العثمانيــة 
-ه1404المدينـة المنـورة، ط: األولـى(-حـث العلمـي بالجامعـة اإلسـالميةتحقيق: عبد الرحمن القشقري، عمـادة الب

الطبـري،  جعفـر أبـو اآلملـي، غالـب بـن كثيـر بـن يزيـد بـن جريـر بـن م). والمنتخب من ذيل المـذيل، لمحمـد1984
 عبــد بــن محمــد بــن اهللا عبــد القاســم بيــروت، ط: بــدون. ومعجــم الصــحابة، ألبــي-)، مؤسســة األعلمــي156ص:(
)، تحقيــق: محمــد األمــين بــن محمــد الجكنــي، دار 5/363البغــوي ، ( شاهنشــاه بــن ســابور بــن الَمْرُزبــان بــن العزيــز
 بـــن محمـــد بـــن الـــرحمن عبـــد محمـــد م). والجـــرح والتعـــديل، ألبـــي2000-ه1421الكويـــت، ط: األولـــى ( -البيـــان
حيــــدر –العثمانيــــة )، دار المعــــارف 8/377حــــاتم، ( أبــــي ابــــن الــــرازي الحنظلــــي، التميمــــي، المنــــذر بــــن إدريــــس

). ومشـــاهير علمـــاء األمصـــار وأعـــالم 3/373م). والثقـــات، للـــدارمي، (1952-ه1271أباد/الهنـــد، ط: األولـــى (
الُبســتي ،  الـدارمي، حـاتم، أبـو التميمـي، َمْعبـَد، بـن معـاذ بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن فقهـاء األقطـار، لمحمـد

م). والهدايــــة 1991-ه1411المنصــــورة، ط: األولــــى (-)، تحقيــــق: مــــرزوق علــــي إبــــراهيم، دار الوفــــاء85ص:(
 أبــو الحســن، بــن الحســين بــن محمــد بــن واإلرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والســداد (رجــال صــحيح البخــاري)، ألحمــد

ه). 1407بيـــروت، ط: األولـــى (-)، تحقيـــق: عبـــد اهللا الليثـــي، دار المعرفـــة2/703الكالبـــاذي، ( البخـــاري نصـــر
). وأســد 1/574). وتــاريخ بغــداد، للخطيــب البغــدادي، (3/1416صــحاب، للقرطبــي، (واالســتيعاب فــي معرفــة األ

 عــز الجــزري، الشــيباني الواحــد عبــد بــن الكــريم عبــد بــن محمــد بــن محمــد الكــرم أبــي بــن علــي الحســن الغابــة، ألبــي
م). وتهـــــــذيب الكمـــــــال، للمـــــــزي، 1989-ه1409بيـــــــروت، ط: (-)، دار الفكـــــــر4/433األثيـــــــر، ( ابـــــــن الـــــــدين

). واإلصــــابة فــــي تمييـــــز 2/540). وتــــاريخ اإلســــالم ووفيــــات المشــــاهير واألعــــالم، للــــذهبي، (28/176-177(
 ).7/261). واألعالم، للزركلي، (6/120الصحابة، البن حجر العسقالني، (

). وتقريــب 3764، ح:(، بــاب: ذكــر معاويــة انظــر: صــحيح البخــاري، كتــاب: فضــائل أصــحاب النبــي  )3(
)، تحقيــق: محمــد 537العســقالني ، ص:( حجــر بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن أحمــد ضــلالف التهــذيب، ألبــي

). والجـرح 5/378م). ومعجـم الصـحابة، للبغـوي، (1986 – ه1406سـوريا ، ط: األولـى (-عوامة، دار الرشـيد 
  ).6/120). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (8/377والتعديل، البن أبي حاتم الرازي، (
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، وقــد )2(فوضــعُت إســالمي عنــده وقبــل منــي" فيقــول: "أســلمت عــام القضــية ولقيــت رســول اهللا 
ــدُ  فقــال: "َأْخَبَرَنــا أورد ابــن ســعد قصــة إســالم معاويــة   ْبــنُ  َبْكــرِ  َأُبــو َحــدَّثَِني: َقــالَ  ُعَمــرَ  ْبــنُ  ُمَحمَّ

ـا: ُسـْفَيانَ  َأِبـي ْبـنُ  ُمَعاِوَيـةُ  َقـالَ : َقـالَ  اْلَعْنِسيِّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َسْبَرَة، َأِبي ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ   َكـانَ  َلمَّ
 َوَقــعَ  اْلَقِضــيََّة، َبْيــَنُهمُ  َوَكَتُبــوا ِبــالرَّاحِ  َوَداَفُعــوهُ  اْلَبْيــتِ  َعــنِ   اللَّــهِ  َرُســولَ  ُقــَرْيٌش  َصــدَّتْ  اْلُحَدْيِبَيــةِ  َعــامُ 

ْسَالمُ   َتْقَطـعَ  َأنْ  َأوْ  َأَبـاَك، ُتَخـاِلفَ  َأنْ  ِإيَّـاكَ : َفَقاَلـتْ  ُعْتَبـةَ  ِبْنـتِ  ِهْنـدَ  ِألُمِّـي َذِلـكَ  َفـَذَكْرتُ  َقْلِبـي، ِفـي اإلِْ
ــًرا ــهُ  َأْم ــوَت، َعْنــكَ  َفَيْقَطــعَ  ُدوَن ــذٍ  َأِبــي َفَكــانَ  اْلُق ــا َيْوَمِئ ــالَ  ُحَباَشــةَ  ُســوقِ  ِفــي َغاِئًب  َوَأْخَفْيــتُ  َفَأْســَلْمتُ : َق

 ِمـنْ  َأْكُتُمـهُ  َذِلـكَ  َعَلـى َوَأَنا ِبِه، ُمَصدِّقٌ  إِنِّيوَ  اْلُحَدْيِبَيةِ  ِمنَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َدَخلَ  َلَقدْ  َفَو اللَّهِ  ِإْسَالِمي،
 ُسـْفَيانَ  َأُبـو َوَعِلـمَ  ِبـِه، ُمَصـدِّقٌ  ُمْسـِلمٌ  َوَأَنـا اْلَقِضيَّةِ  ُعْمَرةِ  َعامَ  َمكَّةَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َوَدَخلَ  ُسْفَياَن، َأِبي

: َوَقـالَ  .َخْيـًرا َنْفِسـي آلُ  َلـمْ : ُقْلـتُ  ِديِنـي، َعَلـى َفهُـوَ  ِمْنـَك، َخْيـرٌ  َأُخـوكَ  َلِكـنْ : َيْوًما ِلي َفَقالَ  ِبِإْسَالِمي
ـبَ  َوَلِقيتُـهُ  ِإْسـَالِمي َفـَأْظَهْرتُ  اْلَفْتحِ  َعامَ  َمكَّةَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَدَخلَ  ، وقـد أورد )3(َلـُه" َوَكَتْبـتُ  ِبـي َفَرحَّ

، والـذي يـراه الباحـث أقـرب إلـى الصـواب )4(أسلم يـوم الفـتح صاحب كتاب األعالم أن معاوية 
تم إسالمه كمـا ورد فـي األثـر السـابق، وممـا يؤكـد القـول أن أسلم قبل الفتح وك هو أن معاوية 
 بقـي مـا بـدر أهـل ِفـي األمـر َهـَذا يقول: " قد ولوه على الشام وكان عمر  {عمر وعثمان 

ــمَّ  أحــد، مــنهم  لولــد وال لطليــق، فيهــا ولــيس وكــذا، كــذا ِفــي ثُــمَّ  أحــد، مــنهم بقــي مــا أحــد أهــل ِفــي ُث
  .)5(شيء" الفتح لمسلمة وال طليق،

منـذ نعومـة أظفـاره بتربيـة قياديـة إضـافة لفطرتـه الذاتيـة التـي أهلتـه للقيـادة،  وتميز معاوية 
 يمشـي معاوية كان فأخرج البغوي من طريق محمد بن سالم الجمحي، عن أبان بن عثمان قال: "

                                                                                                                                                                          
هــ، وسـمي بـذلك نسـبة لعمـرة القضـاء التـي 7هـو العـام الـذي تلـى صـلح الحديبيـة، وهـو العـام  عام القضـية):() 1(

  ).2/210أداها المسلمون بعد عام من صلح الحديبية. انظر: التحرير والتنوير، البن عاشور، (
). وأسد 3/1416( ). وانظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، للقرطبي،5/364معجم الصحابة، للبغوي، ( )2(

). وتــــاريخ اإلســــالم ووفيــــات المشــــاهير 28/177). وتهــــذيب الكمــــال، للمــــزي، (4/433الغابــــة، البــــن األثيــــر، (
 ).121-6/120). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (2/450واألعالم، للذهبي، (

 ).1/106الطبقات الكبرى، البن سعد، ( )3(
  ).7/261انظر: األعالم، للزركلي، ( )4(
 ).4/436أسد الغابة، البن األثير، ( )5(



184 

 

 اهللافــو  لـه تقـولين لــم فقـال إليـه ينظــر وأعرابـي اهللا رفعـك ال قـم فقالــت فعثـر هنـد أمــه مـع غـالم وهـو
  .)1(قومه" إال يسد لم إن اهللا رفعه ال فقالت قومه سيسود ألظنه إني

، لمــا كــان )2(إذا نظــر إلــى معاويــة يقــول: "هــذا كســرى العــرب" وكــان عمــر بــن الخطــاب 
يتحلى به من صـفات قياديـة ومهـارة فـي إدارة وسياسـة الـبالد، ورجاحـة فـي العقـل إضـافة لمـا كـان 

  راتها.يحكم عليه من كنوز الشام وخي

  .)3(للملك من معاوية" -أحلى–: "ما رأيت أحًدا أخلق  {كما قال عنه ابن عباس 

وقـد كـان كعـب األحبــار صـاحب بصـيرة فقــال فـي معاويـة: "لــن يملـك أحـٌد هــذه األمـة مـا ملــك 
، وقد تـوفي كعـب األحبـار قبـل أن ُيسـَتخلف معاويـة وقـد َصـَدق فيمـا قـال، فلـم يـأِت مـن )4(معاوية"

عشــرين ســنة أميــًرا  خليفــة َمَلــَك مثــل ُملِكــه دون أن ينازعــه أحــد، فمكــث معاويــة  بعــد معاويــة
  .)5(ومثلها خليفة

حتى بعد أن َكُبر، فقد أخـرج البغـوي قـول ابـن  ولم تخفت هذه الفطرة القيادية عند معاوية 
مـــن معاويـــة، قـــال لـــه رجـــل، وال  )6(أســـودكـــان  : "مـــا رأيـــت رجـــًال بعـــد رســـول اهللا {عمـــر 

                                                            
  ).6/120). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (5/363معجم الصحابة، للبغوي، ( )1(
). وأســــد 3/1417). واالســــتيعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب، للقرطبــــي، (5/370معجــــم الصــــحابة، للبغــــوي، ( )2(

). واإلصــابة فــي 2/544م ووفيــات المشـاهير واألعــالم، للـذهبي، (). وتــاريخ اإلسـال4/434الغابـة، البــن األثيـر، (
 ).7/262). واألعالم، للزركلي، (6/121تمييز الصحابة، البن حجر، (

). وتـــــاريخ اإلســـــالم ووفيـــــات 5/373). ومعجـــــم الصـــــحابة، للبغـــــوي، (7/327التـــــاريخ الكبيـــــر، للبخـــــاري، ( )3(
 ).6/121في تمييز الصحابة، البن حجر، (). واإلصابة 2/546المشاهير واألعالم، للذهبي، (

  ).2/546) تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (4(
  ).3/1418) انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، للقرطبي، (5(
 ِبهِ  َفاْلُمَرادُ  اْألَْرَبَعِة، اْلُخَلَفاءِ  ذكره َبْعدَ  ُعَمرَ  اْبنُ  َأنَّ  اْألَْفَضِليََّة، َواْألَْظَهرُ  تُْثِبتُ  َال  من السيادة، والسَِّياَدةُ  (أسَود):) 6(

  ).9/4028). ومرقاة المفاتيح، للقاري، (7/99انظر: فتح الباري، البن حجر، ( .َزَماِنهِ  ِفي َأْسَودُ  َأنَّهُ 
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وفي حديث نافع عـن ابـن عمـر زيـادة  )1(؟! فقال له عبد اهللا: عمر خير منه وكان أسود منه"عمر
  .)2(في أبي بكر وعثمان

ــادة والــدعوةرجــل الح وبهــذا تجــد أن معاويــة  ، الــذي يعطــي بســخاء كــم والدولــة ورجــل القي
  .وُيكِرم في العطاء، والذي يقود ويبني فُيحِسن البناء 

، ويمكن بيان شيء مـن فضـائله فـي النقـاط  قف كثيرة مع النبي فضائل وموا لمعاوية 
  التالية:

 :شهد غزوة حنين مع النبي  .1
ُثمَّ َأْنَزَل اُهللا َسكِينََتُه َعَىل َرُسولِِه َوَعَىل اُملْؤِمنَِني َوَأْنَزَل [قال اهللا تعالى في َمن َشِهد غزوة حنين: 

َب الَِّذينَ  ْ َتَرْوَها َوَعذَّ داخٌل في  ، فمعاوية  }26{التوبة: ]َكَفُروا َوَذلَِك َجَزاُء الَكافِِرينَ  ُجنُوًدا َمل

، كما أنه )3(من غنائم حنين أولئك المؤمنين الذين نزلت عليهم السكينة، وقد أعطاه رسول اهللا 
ْتِح َوَقاَتَل ُأوَلئَِك َال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنَفَق ِمْن َقْبِل الفَ [...ممن وعدهم اهللا الحسنى؛ فقال تعالى: 

 }10{احلديد:]. َخبِريٌ  َأْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن َأْنَفُقوا ِمْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكال َوَعَد اهللاُ اُحلْسنَى َواهللاُ بَِام َتْعَمُلونَ 
  .)4(أنفق في حنين والطائف وقاتل فيهما ، فمعاوية 

                                                            
  ).5/369) معجم الصحابة، للبغوي، (1(
  ).370-5/369المصدر السابق، ( )2(
). وأميـــر المـــؤمنين 4/433). وأســـد الغابـــة، البـــن األثيـــر، (1/106البـــن ســـعد، (انظـــر: الطبقـــات الكبـــرى،  )3(

مصــر، ط: -)، دار التوزيــع والنشــر28معاويــة بــن أبــي ســفيان شخصــيته وعصــره، لعلــي محمــد الصــالبي، ص:(
  م).2013-ه1434الثانية (

 ).459-3/446انظر: الفتاوى الكبرى، البن تيمية، ( )4(
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 ظ سنته:وكان حريًصا على حف روى عن النبي  .2
، وَمــَردُّ ذلــك مالزمتــه )1(وقــد نــال شــرف الروايــة عنــه ُيحــدِّث عــن النبــي  فكــان معاويــة 

وكاتبــه فكانــت هــذه  فرصــة عظيمــة مكنتــه  بعــد فــتح مكــة ولكونــه صــهر النبــي  لرســول اهللا 
  .) )2من االستفادة من رسول اهللا 

، اتفـق البخـاري ومسـلم هللا عـن رسـول ا)3(مائـة وثالثـة وسـتين حـديثًا  وقد روى معاويـة 
  .)4(على أربعة أحاديث، وانفرد البخاري بأربعة ومسلم بخمسة

 :كاتب رسول اهللا  .3
جعـــل معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان  أخـــرج البغـــوي مـــن طريـــق الليـــث عـــن أبيـــه أن رســـول اهللا 

، وكـــان ، وقـــد ذكـــر المفضـــل الغالبـــي أن زيـــد بـــن ثابـــت كـــان كاتـــب وحـــي رســـول اهللا )5(كاتبـــاً 
، وقـــال ابـــن حجـــر أن معاويـــة بـــن أبـــي ســـفيان مـــن كتبـــة )6(ويـــة كاتبـــه فيمـــا بينـــه وبـــين العـــربمعا

  .)7(الوحي

                                                            
). ورجــــال 363،375،378-5). ومعجــــم الصــــحابة، للبغــــوي، (7/328للبخــــاري، ( انظــــر: التــــاريخ الكبيــــر، )1(

). وتاريخ اإلسـالم ووفيـات المشـاهير 4/436). وأسد الغابة، البن األثير، (2/703صحيح البخاري، للكالباذي، (
 ).2/540واألعالم، للذهبي، (

  ).30معاوية بن أبي سفيان، للصالبي، ص:(انظر: ) 2(
  ).31ق، ص:(المصدر الساب )3(
  ). ومن هذه األحاديث:7/262). واألعالم، للزركلي، (3/162انظر: سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )4(
 َرَأْيَنــاهُ  َفَمــا  اللَّــهِ  َرُسـولَ  َصــِحْبَنا َلَقــدْ  َصـَالةً  َلُتَصــلُّونَ  ِإنَُّكــمْ «قـال:  مـا أخرجــه البخــاري بسـنده عــن معاويــة   . أ

ْكَعَتْينِ : َيْعِنــي ،»َعْنُهَمــا َنَهــى َوَلَقــدْ  ُيَصــلِّيَها، ، بــاب: ذكــر الَعْصــِر"، كتــاب: فضــائل أصــحاب النبــي  َبْعــدَ  الــرَّ
 ).3766، ح:(معاوية 

 َيـْومَ  َأْعَناًقـا النَّـاسِ  َأْطـَولُ  اْلُمَؤذُِّنـونَ : «َيُقولُ   اهللاِ  َرُسولَ  قال: َسِمْعتُ  ما أخرجه مسلم بسنده عن معاوية   . ب
  ).387الصالة، باب: فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه، ح:(، كتاب: »اْلِقَياَمةِ 

، 3/1416). واالســــتيعاب فــــي معرفــــة األصــــحاب، للقرطبــــي، (5/368انظــــر: معجــــم الصــــحابة، للبغــــوي، ( )5(
 ).6/120). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (4/433). وأسد الغابة، البن األثير، (1421

). واإلصـابة فـي تمييـز الصـحابة، البـن 2/542ووفيـات المشـاهير واألعـالم، للـذهبي، ( انظر: تاريخ اإلسالم )6(
  ).6/121حجر، (

  ).537انظر: تقريب التهذيب، البن حجر، ص:( )7(
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 أول من ركب البحر غازيًا في سبيل اهللا: .4
: قالـت ملحـان بنـت حـرام أم خالتـه عـن مالـك بـن أنـس طريـق مـن صـحيحه في البخاري أخرج

ــا َيْوًمــا  النَِّبــيُّ  َنــامَ " ــُم، َتْيَقظَ اْســ ثُــمَّ  ِمنِّــي، َقِريًب ــاٌس : «َقــالَ  َأْضــَحَكَك؟ َمــا: َفُقْلــتُ  َيَتَبسَّ  ُأمَِّتــي ِمــنْ  ُأَن
ــيَّ  ُعِرُضــوا ــاْلُمُلوكِ  اَألْخَضــرَ  الَبْحــرَ  َهــَذا َيْرَكُبــونَ  َعَل ــاْدعُ : َقاَلــتْ  »اَألِســرَّةِ  َعَلــى َك  َيْجَعَلِنــي َأنْ  اللَّــهَ  َف

 َأنْ  اللَّـهَ  اْدعُ : َفَقاَلـتْ  ِمْثَلَهـا َفَأَجاَبَهـا َقْوِلَهـا، ِمْثـلَ  َفَقاَلـتْ  ِمْثَلَهـا، َفَفَعـلَ  الثَّاِنَيـَة، َنـامَ  ثُـمَّ  َلَهـا، َفَدَعا ِمْنُهمْ 
ِلـينَ  ِمـنَ  َأْنـتِ : «َفَقـالَ  ِمـْنُهْم، َيْجَعَلِني ـاِمتِ  ْبـنِ  ُعَبـاَدةَ  َزْوِجَهـا َمـعَ  َفَخَرَجـتْ  ،»اَألوَّ  َمـا َأوَّلَ  َغاِزًيـا الصَّ

ــا ُمَعاِوَيــَة، َمــعَ  لَبْحــرَ ا الُمْســِلُمونَ  َرِكــبَ  ــْأَم، َفَنَزُلــوا َقــاِفِليَن، َغــْزِوِهمْ  ِمــنْ  اْنَصــَرُفوا َفَلمَّ َبــتْ  الشَّ  ِإَلْيَهــا َفُقرِّ
  .)1("َفَماَتتْ  َفَصَرَعْتَها، ِلَتْرَكَبَها، َدابَّةٌ 

تـــذكر كتـــب التـــاريخ أن أول معركـــة بحريـــة رســـمية خاضـــها المســـلمون بأســـطول مـــنظم هـــي و 
، حيــــث خــــرج إليهــــا أســــطولين )ه28-ه27(تــــي كانــــت وجهتهــــا جزيــــرة قبــــرص ســــنة المعركــــة ال

للمسلمين، أسطول الشام بقيادة عبد اهللا بن قيس الجاسي، وأسطول مصر بقيـادة عبـد اهللا بـن أبـي 
 إلـزام تضـمنت صـلحية بمعاهـدة إال يرفـع لـم حصـاراً  فنصـبا قبرص على األسطوالن والتقىالسرح، 

 وٕانــذار الــروم، ســواحل إلــى اإلســالم لقــوات طــريقهم وٕاباحــة ســنوية يــةجز  بــدفع قبــرص جزيــرة أهــل
، وقــد كــان ذلــك فــي زمــن معاويــة وحكمــه، وبهــذا يكــوُن الــروم مــن يتهــددهم خطــر بكــل المســلمين
  .)2(اإلسالم في رسمية بحرية لغزوة أول من جهز مَعاِوَيَة 

ذنـوبهم، وقـد كـان معاويـة أول جيش يغزو مدينة قيصـر بـأنهم مغفـور لهـم   وقد بشَّر النبي
  قالـت: َسـِمعت <على رأس هذا الجـيش، فـأخرج البخـاري مـن طريـق أم حـرام بنـت ملحـان 
 َرُسـولَ  َيـا: ُقْلـتُ : َحـَرامٍ  ُأمُّ  َقاَلـتْ  ،»َأْوَجُبـوا َقدْ  الَبْحرَ  َيْغُزونَ  ُأمَِّتي ِمنْ  َجْيشٍ  َأوَّلُ : «َيُقولُ  ، النَِّبيَّ 

                                                            
ِمـْنُهْم،  َفهُـوَ  َفَمـاتَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِفي ُيْصَرعُ  َمنْ  َفْضلِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الجهاد والسير، َباُب: )1(

  ).2799، ح:(
 بيـروت، -الهـالل ومكتبـة دار ،)1/153( الـَبَالُذري، داود بـن جـابر بن يحيى بن ألحمد البلدان، انظر: فتوح )2(
). والبدايــة والنهايــة، البــن 106-3/105م). وتــاريخ اإلســالم ووفيــات المشــاهير واألعــالم، للــذهبي، (1988(: ط

  ).7/172كثير، (
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 َقْيَصـرَ  َمِديَنـةَ  َيْغـُزونَ  ُأمَِّتـي ِمـنْ  َجـْيشٍ  َأوَّلُ : « النَِّبـيُّ  َقـالَ  ثُـمَّ  ،»ِفـيِهمْ  َأْنـتِ : «الَ َقـ ِفـيِهْم؟ َأَنـا اللَّهِ 
  .)1(»الَ : «َقالَ  اللَِّه؟ َرُسولَ  َيا ِفيِهمْ  َأَنا: َفُقْلتُ  ،»َلُهمْ  َمْغُفورٌ 

  .فكانت هذه األحاديث منقبة لمعاوية 

 له : دعاء النبي  .5
  ع ومن هذه األدعية:في أكثر من موض لمعاوية بن أبي سفيان  النبي  وقد جاء دعاء

 .)2("اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهِد به"  . أ
َلِميِّ  َساِرَيةَ  ْبنِ  اْلِعْرَباضِ  َعنِ   . ب  الكتـاب معاوية علِّم "اللهم :يقول  اللَّهِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ : َقالَ  السُّ

 .)3(العذاب" وِقهِ  والحساب
متعـديًا للهدايـة هاديـًا لنفسـه مهـديًا  ، َأيْ مهـدياً َهاِدًيـا بأن يكون   لمعاوية   ودعاء النبي

ــِر َأيْ الغيــرة مــن  ــاِس َأْو َداالًّ َعَلــى اْلَخْي َيــةِ  لنَّ ــِة اْلُمَتَعدِّ ــِه َتْأِكيــٌد ِلَمْعَنــى اْلِهَداَي  مــن الــدعاء وهــذ ،)4(ِفي
  . دعاء نبيهلة اهللا َعزَّ َوَجلَّ استجابب وظهرتحقق  ألمير المؤمنين معاوية   النبي

 له بقوله: "إنه فقيه":  شهادة ابن عباس .6
 َأِبـــي اْبــنُ  َحــدَّثَِني ُعَمــَر، ْبــنُ  َنـــاِفعُ  َحــدَّثََنا َمــْرَيَم، َأِبــي اْبــنُ  أخــرج البخــاري فــي صــحيحه َحـــدَّثََنا

ــَة، الُمــْؤِمِنينَ  َأِميــرِ  ِفــي َلــكَ  َهــلْ : " َعبَّــاسٍ  ِالْبــنِ  ِقيــلَ  ُمَلْيَكــَة، : َقــالَ  ِبَواِحــَدٍة؟ ِإالَّ  َأْوَتــرَ  َمــا َفِإنَّــهُ  ُمَعاِوَي
  .)5(»َفِقيهٌ  ِإنَّهُ  َأَصاَب،«

                                                            
وِم، ح:( ِقَتالِ  ِفي ِقيلَ  َما تاب: الجهاد والسير، َباُب:أخرجه البخاري في صحيحه، ك )1(   ).2924الرُّ
). و أحمد في مسنده، مسند الشاميين، حديث عبـد الـرحمن بـن 7/327أخرجه: البخاري في التاريخ الكبير، ( )2(

ســـالم ). وتـــاريخ اإل4/434). وانظـــر: أســـد الغابـــة، البـــن األثيـــر، (17895)، ح(29/426أبـــي عميـــرة األزدي، (
 ). حسنه الترمذي وقال : حديث حسن غريب. وصححه األلباني.2/542ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، (

). 366-5/365). وانظــــر: معجــــم الصــــحابة، للبغــــوي، (7/327أخرجــــه: البخــــاري فــــي التــــاريخ الكبيــــر، ( )3(
ت المشـاهير واألعـالم، للـذهبي، ). وتـاريخ اإلسـالم ووفيـا3/1420واالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب، للقرطبـي، (

  ). قال األلباني: حديث صحيح لغيره.28). ومعاوية بن أبي سفيان، للصالبي، ص:(2/541(
  ).9/4022للقاري،( المفاتيح، مرقاة ) انظر:4(
 ).3765، ح:( ، باب: ذكر معاويةأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: فضائل أصحاب النبي  )5(
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ابــن األثيــر فــي كتابــه أســد الغابــة حيــث قــال: " وقــال ابــن عبــاس:  ،كمــا نقــل قــول ابــن عبــاس
  .)2(، ونقل ابن حجر حديث البخاري في كتابه اإلصابة)1(معاوية فقيه"

لمعاويــة بـن أبــي سـفيان خلفـًا ألخيــه يزيـد وٕاقــرار عثمـان بــن  اب توليـة عمـر بــن الخطـ .7
 من بعده عليه: عفان 

يزيـد بـن أبـي سـفيان إلـى الشـام وتحـت إمرتـه أخيـه معاويـة، ولمـا  أرَسَل أبو بكر الصديق 
حزن عليه حزنًا شديدًا، ثـم اسـتخلف أخـاه معاويـة علـى  مات يزيد في زمن عمر بن الخطاب 

  .)3(في خالفته لى ذلك عثمان بن عفان الشام، وأقره ع

إذا  بـاللين والـود والمحبـة، فكـان معاويـة  بأهل بيت النبـي  واتسمت عالقة معاوية 
ليتبــرك بهــا، وكــان إذا لقــي  يســتأذنها بــبعض آثــار النبــي  <نــزل المدينــة ُيرِســل إلــى عائشــة 

  .)4(ر له بثالث مائة وألف، ويأميقول: مرحبًا وأهًال بابن رسول اهللا  {الحسن بن علي 

أخــذت جواريــه يقلبنــه، فقــال: "تقلبــين حــوًال هــو الرجــل كــل الرجــل إن  ولمــا اشــتكى معاويــة 
نجـــا غـــدًا مـــن النـــار"، ولمـــا حضـــرته الوفـــاة قـــال لحاشـــيته: هـــل الـــدنيا إلـــى كمـــا رأينـــا وجربنـــا، واهللا 

المـؤمنين، قـال: إلـى مـا شـاء لوددت أني لم أعمر فيكم فـوق ثـالث، فقيـل: إلـى رحمـة اهللا يـا أميـر 
 مـن بنيـه وأهلـه أن يكفنـوه بقمـيص كسـاه إيـاه رسـول اهللا  اهللا ، وقضى، وقـد طلـب معاويـة 

عسـى أن يكـون باعثـًا للتخفيـف عنـه فــي  فـي حجـة الـوداع، وأن يضـعوا عليـه مـن شـعر النبـي 
  .)5(قبره

                                                            
 ).4/434األثير، (أسد الغابة، البن  )1(
 ).6/121انظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، ( )2(
). وأسد 3/1417). واالستيعاب في معرفة األصحاب، للقرطبي، (5/367انظر: معجم الصحابة، للبغوي، ( )3(

إلصــابة فــي ). وا2/543). وتــاريخ اإلسـالم ووفيــات المشـاهير واألعــالم، للـذهبي، (4/433الغابـة، البــن األثيـر، (
  ).7/261). واألعالم، للزركلي، (6/120تمييز الصحابة، البن حجر، (

). وتــــــاريخ اإلســـــالم ووفيــــــات المشــــــاهير واألعــــــالم، للــــــذهبي، 5/370انظـــــر: معجــــــم الصــــــحابة، للبغــــــوي، ( )4(
)2/543.(  
). واالســـــــتيعاب فـــــــي معرفـــــــة األصـــــــحاب، للقرطبـــــــي، 377-5/376انظـــــــر: معجـــــــم الصـــــــحابة، للبغـــــــوي، ( )5(
  ).4/435). وأسد الغابة، البن األثير، (3/1419(
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علــى حســن خاتمتــه وقــد كانــت كلماتــه قبــل موتــه مــؤثرة تســجل بمــاء مــن ذهــب لتبقــى شــاهدة 
وخوفــه ووجلــه مــن لقــاء ربــه ألنــه يشــعر بعظمــة اهللا تعــالى وأن اإلنســان مهمــا قــدم فــي حياتــه فإنــه 

  يبقى مقصرًا في عبادته تجاه ربه، فقال: 

  ُنحاِذُر بعد الموت أدهى وأفظع  "هو الموت ال منجى من الموت والذي

  .)1(من لم يْرُج غيرك، فما وراءك مذهب" اللهم أِقِل العثرة، واعُف الزلة، وتجاوز بحلمك عن جهل

، بعد حياة قضـاها )2(ه على الصحيح60في رجب من سنة  مات معاوية بن أبي سفيان 
  في خدمة اإلسالم منافحًا عن حياضه فاتحًا األمصار ُمعليًا كلمة الدين خفاقة في ربوع العالمين.

ه بــاقي الصــحابة رضــوان اهللا كمــوقفهم تجــا إن موقــف أهــل الســنة والجماعــة تجــاه معاويــة 
عليهم، بالترضي التام لهم والوالء والحب والمودة لهم، وممـا ُيظهـر هـذا الموقـف مـا ورد عـن علـي 

، وكذا ما ورد عـن عمـر بـن عبـد )3(من نهي عن شتم معاوية ولعن أهل الشام بن أبي طالب 
، )4(، فجلــده ثالثــة أســواطبأنــه مــا جلــد ســوطًا فــي خالفتــه إال رجــًال شــتم معاويــة عنــده العزيــز 

  فهذا هو موقف أهل السنة والجماعة الذين يدينون به ويعتقدونه وال يعدلون عنه.

  : يف عمرو بن العاص السنة وأهل اإلباضية ثانيًا: عقيدة

  :) )5 العاص بن عقيدة اإلباضية في عمرو  - أ

                                                            
 ).2/548تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم، للذهبي، ( )1(
). 327-7/326). والتـــاريخ الكبيـــر، للبخـــاري، (548انظـــر: طبقـــات خليفـــة بـــن خيـــاط، البـــن خيـــاط، ص:( )2(

ومشــاهير علمــاء األمصــار وأعــالم  ).3/373). والثقــات، للــدارمي، (378-5/377ومعجــم الصــحابة، للبغــوي، (
ــاتهم، ألبــي ســليمان الربعــي، (85فقهــاء األقطــار، للــدارمي، ص:( ). ورجــال 1/167). وتــاريخ مولــد العلمــاء ووفي
). وأسـد الغابـة، 3/1418). واالستيعاب في معرفة األصـحاب، للقرطبـي، (2/704صحيح البخاري، للكالباذي، (

). وتـــاريخ اإلســـالم ووفيـــات المشـــاهير واألعـــالم، 28/179ل، للمـــزي، (). وتهـــذيب الكمـــا4/435البـــن األثيـــر، (
  ).6/122). واإلصابة في تمييز الصحابة، البن حجر، (2/548للذهبي، (

 ).130انظر: معاوية بن أبي سفيان، للصالبي، ص:( )3(
  ).3/1422انظر: االستيعاب في معرفة األصحاب، للقرطبي، ( )4(
  .الرسالة ) من هذه196-194عاص، ص:(انظر: ترجمة عمرو بن ال )5(
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ن الصـحابة سـبقه مـ عمَّـن لم يختلف منهج اإلباضـية فـي حـديثهم عـن عمـرو بـن العـاص 
، كمـا أطلقـوا عليـه اسـم الخـوارج ) )1الكرام، فقد ابتـدأوا بـرد األحاديـث التـي جـاءت فـي فضـائله 

 -واعتبــروه مــن رؤوس الفــتن، فقــال عمــر بــن الحــاج بــا اإلباضــي: "فالــذين يســتحقون هــذا االســم
علـى عمرو بن العاص، فهمـا ومـن معهمـا قـد خرجـوا  -وذكر -، أكثر ِمن سواهم، هم: -الخوارج

اإلمام علي ، بل وهم الخوارج الكبار؛ ألنهـم مصـدر كـل الفـتن والمصـائب التـي حاقـت بالمسـلمين 
ــــه أصــــحاب النبــــي وأصــــحاب أصــــحابه  ــــى مــــا أجمــــع علي ــــولهم عل بتمــــردهم وعصــــيانهم وعــــدم قب

   .)2(والتابعون"

، وأضـافوا علـى ) )3وهذا دفعهم للطعـن فيـه كمـا طعنـوا فـي الصـحابي أبـو موسـى األشـعري
بالفاسق والغادر، واألدهى من ذلك أنهم نسبوا هذه النعوت علـى ألسـنة  ك أنهم نعتوا عمرو ذل

 َقـدِ  كنتمـا إن خـدعك َقدْ  ألظنه إني َواللَّهِ ! ، كابن عباس أنه قال: "ويحك) )4صحابة رسول اهللا 
، )5(غــادر" رجــل ارً عْمــ فــإن بعــده، أنــت تكلــم ثُــمَّ  قبلــك، األمــر ِبــَذِلكَ  فليــتكلم مــهفقدِّ  أمــر َعَلــى اتفقتمــا

الكـوفي وهـو  الكلبـي جنـاب أبـو حيـة أبـي بـن يحيـى  جاء فيهـا كونه ضعيفة باطلةوهذه النصوص 
وابـــن  ، ضـــعفه الـــدار قطنـــي والنســـائيمتـــروك الحـــديث )6(مـــن المرتبـــة الخامســـة ضـــعيف مـــدلس

   .)7(معين

                                                            
  ).210-6/208انظر: جوابات السالمي، لنور الدين السالمي، ( )1(
  )، بتصرف.96دراسة في الفكر اإلباضي، لعمر بن الحاج با ، ص:( )2(
  .رسالةال ) من هذه165-162انظر: ص:( )3(
  ).22(انظر: موقعة النهروان وأهواء المؤرخين، لعبد اهللا القحطاني، ص: )4(
  ).5/70) تاريخ الطبري، للطبري، (5(
 بمراتـب التقـديس أهـل تعريفانظر: بالسماع.  صرح ولو مردود المدلس المصنَّف في المرتبة الخامسة حديثه) 6(

: تحقيـق ،)57:(ص العسـقالني، حجـر بـن أحمـد بـن محمـد بـن علي بن أحمد الفضل ألبي بالتدليس، الموصوفين
  .)1983 – 1403(األولى: ط عمان، – المنار مكتبة تي،القريو  عبداهللا بن عاصم. د
 محمـد أبـو الـدين لجمـال الزيلعـي، تخـريج فـي األلمعـي بغيـة حاشـيته مـع الهدايـة ألحاديث الراية انظر: نصب )7(

 بيـروت -والنشـر للطباعة الريان مؤسسة عوامة، محمد: تحقيق ،)4/206( الزيلعي، محمد بن يوسف بن اهللا عبد
 بـن يوسـف الحجـاج أبـو الـدين لجمـال األطـراف، بمعرفـة األشـراف م). وتحفة1997-هـ1418األولى(: ط لبنان،-

 هــــ،1403( الثانيـــة: ط اإلســالمي، المكتـــب الـــدين، شــرف الصـــمد عبـــد: تحقيــق ،)4/473( المـــزي، الـــرحمن عبــد
 َضـْوء في الّرَواة َنْقد في الَبْيَهقي لمنهج فيةإَضا دراَسة َمع الُكْبَرى، السَُّنن ِلرَجالِ  والّتْعديل الَجْرح وُمْعَجمُ  ).م1983
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ومتاجرتــــه بالــــدين  كمــــا اتهمــــوه بالحمّيــــة لجاهليتــــه وتــــأثره بهــــا، واســــتحالله لــــدماء المســــلمين،
لمصالحه الدنيوية البحتة، حيث قال الغيثي اإلباضـي فـي تعقيبـه علـى حادثـة التحكـيم التـي سـاقها 
في كتابه: "ولم يدِر أن هنـاك عْمـًرا صـاحب المكائـد العظمـى، جراحـات بـدر فـي حشـاه تفـور، فلـو 

دمـــاءهم، فكيـــف ال  كـــان التحكـــيم جـــائًزا لمـــا جـــاز أن يحكـــم عْمـــًرا وهـــو يقاتـــل المســـلمين ويســـتحل
يستحل مخادعتهم! على أنه قد باع دينه بمصر وهي يومئذ في يد علي، وقال لمعاويـة: " واهللا ال 

  .  )1(من دنياك" فجعل له مصر مأكلة" من ديني حتى تعطيني شيئاً  أعطيك شيئاً 

ــالَ {موســى األشــعري  ا نســبوا إليــه الســب والشــتم علــى أبــيكمــ ــو ، بقولــه: " َفَق : موســى َأُب
 َيْلَهـثْ  َتْتُرْكـهُ  َأوْ  َيْلَهـثْ  َعَلْيـهِ  َتْحِمـلْ  ِإنْ  اْلَكْلـبِ  َكَمَثلِ  مثلك إنما! وفجرت غدرت اللَّه، وفقك ال الكم

، وهذا أيضًا لـم يثبـت بطريـق صـحيح، ولـذلك )2(َأْسفارًا" َيْحِملُ  اْلِحمارِ  َكَمَثلِ  مثلك إنما: َعْمرو َقالَ 
  ره علماء أهل السنة والجماعة اهتمامًا لضعفه ونكارته.مردود وليس له اعتبار، ولم ُيعِ فهو 

ولما وصلت اإلباضية إلى مرحلة متقدمة في التقليل مـن شـأن الصـحابة والطعـن فـيهم بالغـدر 
كمـا بـين الباحـث فـي مطالــب  والتفسـيق، زادت انحـدارها وسـقوطها بـالتبرؤ مـن أصـحاب النبـي 

أكثـر مـن موضـع، فقـال صـاحب كتـاب بيـان سابقة، وخصصوا البراءة مـن عمـرو بـن العـاص فـي 
وأتباعـــه مـــن الفراعنـــة وغيـــرهم مـــن أئمـــة الكفـــر،  -لعنـــه اهللا–الشـــرع: " ونبـــرأ مـــن عـــدو اهللا إبلـــيس 

مـن أهـل القبلـة الـذين  وأتباع أهل الطاغوت مـن لـدن آدم إلـى يومنـا هـذا ... وبرئنـا بعـد النبـي 
ب، وطلحــة والزبيــر، ومعاويــة بــن أبــي هــم مــن أهــل القبلــة، عثمــان بــن عفــان، وعلــي بــن أبــي طالــ

                                                                                                                                                                          
. )م1989-هــ1409(األولـى: ط والتوزيع، للنشر الراية )، َدارُ 175ص:( خلف، الرحمن عبد لنجم الُكْبرى، السَُّنن

  ).290-31/284وتهذيب الكمال في أسماء الرجال، للمزي، (
وانظـــــر: جوابـــــات اإلمـــــام الســـــالمي، للســـــالمي،  ).1/68) إيضـــــاح التوحيـــــد بنـــــور التوحيـــــد، لســـــعيد الغيثـــــي، (1(
)6/153.(  
). ومركــــب النجــــاة 317). وانظــــر: العــــرى الوثيقــــة، لســــالم الســــيابي، ص:(5/71) تــــاريخ الطبــــري، للطبــــري، (2(

  ).10والسالمة في سيرة أهل الحق واالستقامة، لشبل العقيدة، ص:(
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ســـفيان، وعمـــرو بـــن العـــاص، وأبـــو موســـى األشـــعري، وجميـــع مـــن رضـــي بحكومـــة الحكمـــين... 
  .)1(وأتباعهم وأشياعهم، ومن توالهم على كفرهم وجورهم من أهل البدع وأصحاب الهوى"

أنـه بأنـه علـى ضـاللة، و  وختمت اإلباضية قولها في الصحابي الجليل عمـرو بـن العـاص 
صار مـن أهـل النـار ألنـه حـارب المهـاجرين واألنصـار وانتحـل مـا لـيس لـه بحـال، وجعلـوا معاويـة 
بـــن أبـــي ســـفيان شـــريكًا لـــه فـــي هـــذا الوصـــف، فقـــال الـــوارجالني: "وأمـــا معاويـــة ووزيـــره عمـــرو بـــن 
العــاص فهمــا علــى ضــاللة، النتحالهمــا مــا لــيس لهمــا بحــال، ومــن حــارب المهــاجرين واألنصــار 

  .)2(هما الدار وصارا من أهل النار"فرقت بين

كما تبرأت قبلـه مـن عـدد كبيـر مـن صـحابة  وبهذا تبرأت اإلباضية من عمرو بن العاص 
، ثـــــم أوجبـــــوا لـــــه النـــــار، ولعمـــــري كيــــف تجـــــرأ أمثـــــال هـــــؤالء علـــــى خـــــالق األرض رســــول اهللا 

نـــار واهللا تعـــالى والســـماوات!! فرحمـــة اهللا جـــل وعـــال واســـعة ومغفرتـــه كبيـــرة، فكيـــف جزمـــوا لهـــم بال
ْك بِاهللاِ َفَقِد اْفـَرتَ [يقـول:  َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيْرشِ ] ى إِْثـًام َعظِـيًام إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
 َربََّنـا َنـَرى َهـلْ  اللَّـهِ  َرُسـولَ  َيـا " ُقْلَنـا: ، وفي الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري: َقـالَ  }48{النساء:

ــْومَ  ــةِ  ِفــي ُتَضــاُرونَ  َهــلْ : «َقــالَ  الِقَياَمــِة؟ َي ــْمسِ  ُرْؤَي ــا ،»َصــْحًوا؟ َكاَنــتْ  ِإَذا َوالَقَمــرِ  الشَّ ــالَ  َال،: ُقْلَن : َق
: َتَعـاَلى اللَّـهُ  َفَيقُـولُ ...  »ُرْؤَيِتِهَمـا ِفـي ُتَضـاُرونَ  َكَمـا ِإالَّ  َيْوَمِئـٍذ، َربُِّكـمْ  ُرْؤَيـةِ  ِفي ُتَضاُرونَ  الَ  َفِإنَُّكمْ «

ــَأْخِرُجوُه، ِإيَمــانٍ  ِمــنْ  ِديَنــارٍ  ِمْثَقــالَ  َقْلِبــهِ  ِفــي َوَجــْدُتمْ  َفَمــنْ  اْذَهُبــوا، ــاِر، َعَلــى ُصــَوَرُهمْ  اللَّــهُ  َوُيَحــرِّمُ  َف  النَّ
 ثُــمَّ  َعَرُفــوا، َمــنْ  َفُيْخِرُجــونَ  ْيِه،َســاقَ  َأْنَصــافِ  َوإَِلــى َقَدِمــِه، ِإَلــى النَّــارِ  ِفــي َغــابَ  َقــدْ  َوَبْعُضــُهمْ  َفَيــْأُتوَنُهمْ 
 ثُمَّ  َعَرُفوا، َمنْ  َفُيْخِرُجونَ  َفَأْخِرُجوُه، ِديَنارٍ  ِنْصفِ  ِمْثَقالَ  َقْلِبهِ  ِفي َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا: َفَيُقولُ  َيُعوُدوَن،
"  َعَرفُـوا َمـنْ  َفُيْخِرُجـونَ  َفـَأْخِرُجوُه، ِإيَمـانٍ  ِمنْ  َذرَّةٍ  ِمْثَقالَ  َقْلِبهِ  ِفي َوَجْدُتمْ  َفَمنْ  اْذَهُبوا: َفَيُقولُ  َيُعوُدوَن،

                                                            
). 1/373ير والجوابـات، لعــدد مــن العلمــاء، ()، بتصـرف. وانظــر: الســ293-3/277بيـان الشــرع، للكنــدي، ( )1(

  ).302-1/297وقاموس الشريعة، لجميل السعدي، (
  ).1/37الدليل والبرهان، للوارجالني، ( )2(
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ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة ُيَضاِعْفَها َوُيـْؤِت [: َفـاْقَرُءوا ُتَصـدُِّقوِني َلمْ  َفِإنْ : َسِعيدٍ  َأُبو َقالَ  إِنَّ اهللاَ َال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
  .)1( " }40{النساء: ]ِمْن َلُدْنُه َأْجًرا َعظِيًام 

 :عقيدة أهل السنة في عمرو بن العاص   - ب

، يكنى أبا عبد اهللا وقيل: بن سهم بن عمروهو عمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سعد 
، َقِدم المدينة مسلمًا في صفر سنة ثمان من الهجـرة، وبرفقتـه خالـد بـن الوليـد وعثمـان )2(أبو محمد

بقـــــدومهم  عنـــــد النجاشـــــي، وقـــــد فـــــرح النبـــــي  ْمـــــرًا أســـــلمبــــن طلحـــــة، وقـــــد ذكـــــر الواقـــــدي أن عَ 
نظــر إلــيهم وقــال ألصــحابه: "قــد رمــتكم مكــة بــأفالذ  ، ولمــا دخلــوا علــى رســول اهللا )3(وٕاســالمهم

  .)4(كبدها"

 مـع بـدراً  عن قصة إسالمه فيقول: "كنُت لإلسالم مجانبًا معاندًا، حضرت ث عمرو دِّ وُيح
 ليظهـرن واهللا أوضـع، كـم: نفسـي فـي فقلـت فنجـوت، والخندق ُأُحداً  حضرت ثم فنجوت، المشركين

 محمــد يــدخل: أقــول جعلــت الحديبيــة، صــلح كــان فلمــا. بــالوهط بمــالي فلحقــت. قــريش علــى محمــد
 مكـــة فقـــدمت. الخـــروج مـــن خيـــر شـــيء ومـــا الطـــائف، وال بمنـــزل مكـــة مـــا بأصـــحابه، مكـــة قـــابالً 

 أمـر ألرى إنـي -واهللا- تعلمـون: فقلـت منـي، ويسـمعون رأيي َيَرون كانوا قريش من رجاالً  فجمعت
 فـإن معه، فنكون بالنجاشي نلحق: قلت هو؟ وما: قالوا. رأياً  رأيت قد وٕاني منكرًا، علواً  يعلو محمد
 فـنحن قـريش تظهـر وٕان ،محمـد يـد تحـت نكـون أن من إلينا أحب النجاشي، عند كنَّا محمد يظهر
 أرضـنا من إليه يهدى ما أحب وكان له، نهتهدو  ما فاجمعوا: قلت. الرأي هذا: قالوا ،عرفوا قد من

                                                            
  ).7439 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: التوحيد، باب: قوله تعالى:" وجوه يومئذ ناظرة"، ح:( )1(
). واالسـتيعاب 6/303). والتـاريخ الكبيـر، للبخـاري، (61ص:( انظر: طبقات خليفة بـن خيـاط، البـن خيـاط، )2(

). وســــير أعــــالم النــــبالء، 3/741). وأســــد الغابــــة، البــــن األثيــــر، (3/1184فــــي معرفــــة األصــــحاب، للقرطبــــي، (
 ).3/54للذهبي، (

ـــي، ( )3( ـــر، (3/1185انظـــر: االســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب، للقرطب ـــة، البـــن األثي -3/741). وأســـد الغاب
  ).77-3/55) و (116-2/111). وسير أعالم النبالء، للذهبي، (742

  لم أقف على هذا الحديث في كتب التخريج. ).3/1185االستيعاب في معرفة األصحاب، للقرطبي، ( )4(
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 الضـمري أميـة بـن عمرو جاء إذ لعنده؛ فإنا أتيناه، حتى خرجنا ثم كثيرًا، ماً دُ أُ  له فجمعنا ،)1(مدُ األُ 
 عنـده، مـن خـرج ثـم عليـه فـدخل سـفيان أبـي بنت حبيبة بأم ليزوجه النجاشي إلى  النبي بكتاب
 فـدخلت. قريشاً  بذلك ألُسرَّ  لقتلته فأعطانيه هذا ألتهفس النجاشي، على دخلت لو: ألصحابي فقلت
 أهـديت الملـك أيهـا نعم :قلت شيئا؟ بالدك من لي أهديت بصديقي، مرحباً : فقال له فسجدت عليه
 مـن خـرج رجـالً  رأيـت إنـي: قلـت ثـم بطارقتـه، بـين أشياء منه ففرق فأعجبه، إليه، وقربته أدمًا، لك

 بهـا فضـرب يـده ورفـع فغضـب فأقتلـه، فأعطنيـه أشـرافنا، وقتـل وترنـا قد لنا عدو رسول وهو عندك
 الـذل ذلـك مـن فأصـابني الـدم بثيـابي، أتلقـى فجعلـت منخـراي فابتـدر كسـره، أنه ظننت ضربة أنفي
 قلـت مـا تكـره أنـك ظننـت لـو: الملـك أيهـا: قلـت ثـم. منـه فرقاً  فيها دخلت األرض لي انشقت لو ما
 األكبـر النـاموس يأتيـه مـن رسـول أعطيـك أن تسـألني عمـرو، ايـ: وقـال فاسـتحيا،: قال ،سألتكه ما

 كنــت عمــا قلبــي اهللا وغيَّــر: عمــرو قــال لتقتلــه؟ -عليهمــا الســالم– وعيســى موســى يــأتي كــان الــذي
 الملــك أيهــا أتشــهد: قلــت أنــت؟ وتخــالف والعجــم العــرب الحــق هــذا عــرف: نفســي فــي وقلــت عليــه،
 وليظهــرن الحــق، لعلــى إنــه فــواهللا واتبعــه، فــأطعني و،عمــر  يــا اهللا عنــد بــه أشــهد نعــم،: قــال بهــذا؟
 نعــم،: قــال اإلســالم؟ علــى لــه أفتبــايعني: قلــت. فرعــون علــى موســى ظهــر كمــا خالفــه، مــن علــى
 ثيـابي وكانـت ثيابـًا، وكسـاني الـدم، عنـي فغسـل بطسـت، دعـا ثم اإلسالم، على فبايعني يده فبسط
وا النجاشي كسوة رأوا لماف أصحابي على وخرجت ،فألقيتها بالدم امتألت قد  هـل: وقـالوا بـذلك، ُسرُّ

 ففـارقتهم، -إليـه أعـود: وقلـت مـرة، أول في أكلمه أن كرهت: فقلت أردت؟ ما صاحبك من أدركت
 معهــم، فركبــت. تــدفع شــحنت قــد ســفينة فأجــد الســفن موضــع إلــى فعمــدت -لحاجــة أعمــد وكــأني
 قـد رجـالن فـإذا بعيـرًا، فابتعت نفقة، معيو  الشعيبة من وخرجت الشعيبة، إلى انتهوا حتى ودفعوها
 فنظرت .الراحلتين يمسك قائم واآلخر خيمة، في داخل وأحدهما منزًال، يريدان كثير، بغير سبقاني

 فـي النـاس دخـل محمـًدا،: قـال تريـد؟ أيـن: قلت. نعم: قال سليمان؟ أبا: فقلت. الوليد بن خالد فإذا
. مغارتهــا فــي الضــبع برقبــة يؤخــذ كمــا برقابنــا ألخــذ قمــتأ لــو واهللا طعــم، بــه أحــد يبــق فلــم اإلســالم

 جميعـاً  فنزلنـا بـي، فرحب طلحة، بن عثمان فخرج ،اإلسالم وأردت محمداً  أردت قد واهللا وأنا: قلت

                                                            
 ربكـ أبـو اهللا عبـد بـن محمـد للقاضي مالك، ُمَوطَّأ شرح في ُدبغ". المساِلك إذا الجلدُ  وهو َأِديم، "جمع (اُألُدم): )1(
ــليماني الحســين بــن محمــد: عليــه وعّلــق قــرأه ،)5/359( المــالكي، االشــبيلي المعــافري العربــي بــن  بنــت وعائشــة السُّ

 .)م2007-هـ1428( األولى،: ط اإلسالمي، الَغرب َدار الَقَرَضاوي، يوسف: له قدَّم السُّليماني، الحسين
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 فتفاءلنـا. ربـاح يا رباح، يا: يصيح عنبة أبي بدير لقينا رجل قول أنسى فما المدينة، إلى ترافقنا ثم
 يعنينـي أنـه فظننـت. هـذين بعـد المقـادة مكـة أعطـت قـد: يقـول فأسمعه نا،إلي نظر ثم وسرنا بقوله،
 كمــا فكــان بقــدومنا،  النبــي بشَّــر أنــه فظننــت ســريعاً  المســجد إلــى مــدبراً  وولــى. الوليــد بــن وخالــد
 وٕان عليـه، اطَّلعنـا حتـى فانطلقنـا بالعصـر، ونـودي ثيابنـا، صـالح مـن فلبسـنا بـالحرة وأنخنا. ظننت
 طلحــة بــن عثمــان تقــدم ثــم فبــايع، خالــد وتقــدم ،بإســالمنا ســروا قــد حولــه والمســلمون ،تهلــالً  ِلوجِهــه
 حيــاء إليــه طرفــي أرفــع أن اســتطعت فمــا يديــه، بــين جلســت أن إال هــو مــا فــواهللا تقــدمت ثــم فبــايع،
 اإلســالم إن: "فقــال. تــأخر مــا يحضــرني ولــم ذنبــي، مــن تقــدم مــا لــي يغفــر أن علــى فبايعتــه منــه،
  .  )1("قبلها كان ما تجب والهجرة له،قب كان ما يجب

 ِفي َوُهوَ  اْلَعاِص، ْبنَ  َعْمَرو َحَضْرَنا اْلَمْهِريِّ : قال: " ِشَماَسةَ  وفي رواية لمسلم بسنده عن اْبنِ 
ــَياَقةِ  ــْوِت، ِس ــا اْلَم ْســَالمَ  اهللاُ  َجَعــلَ  ... قــال: َفَلمَّ ــيَّ  َأَتْيــتُ  َقْلِبــي ِفــي اإلِْ ــ: َفُقْلــتُ  ، النَِّب  َيِميَنــكَ  طْ اْبُس

 َأنْ  َأَرْدتُ : ُقْلـــتُ : َقـــالَ  »َعْمـــُرو؟ َيـــا َلـــكَ  َمـــا: «َقـــالَ  َيـــِدي، َفَقَبْضـــتُ : َقـــالَ  َيِميَنـــُه، َفَبَســـطَ  َفْألَُباِيْعـــَك،
ْســَالمَ  َأنَّ  َعِلْمــتَ  َأَمــا: «َقــالَ  ِلــي، ُيْغَفــرَ  َأنْ : ُقْلــتُ  »ِبَمــاَذا؟ َتْشــَتِرطُ : «َقــالَ  َأْشــَتِرَط،  َكــانَ  َمــا َيْهــِدمُ  اإلِْ
  .)2(..." »َقْبَلُه؟ َكانَ  َما َيْهِدمُ  اْلَحجَّ  َوَأنَّ  َقْبَلَها؟ َكانَ  َما َتْهِدمُ  اْلِهْجَرةَ  َوَأنَّ  َقْبَلُه؟

بصـفات ميزتـه عـن غيـره مـن الصـحابة، فكـان صـحاب عقليـة  اتصف عمرو بـن العـاص 
د مضـى علـى إسـالمه سـوى ولـم يكـن قـ عسكرية فريـدة أهلتـه لقيـادة سـرايا بعـث بهـا رسـول اهللا 

أشــهر قالئــل، كمــا كــان صــاحب لســان فصــيح ورأي ســديد، قــال قبيصــة بــن جــابر: "قــد صــحبت 
عمرو بن العاص فما رأيت رجًال أْبَين أو أنصع رأيًا، وال أكرم جليسًا منه، وال أشبه سريرة بعالنيـة 

الق هــذا وخــالق إذا رأى الرجــل يــتلجلج فــي كالمــه يقــول خــ ، وكــان عمــر بــن الخطــاب )3(منــه"
، وقـــد ُعـــرف عمـــرو بفروســـيته فـــي الجاهليـــة -يقصـــد خـــالق األضـــداد–عمـــرو بـــن العـــاص واحـــد 

                                                            
  ).579-578طالب، للصالبي، ص:(). وعلي بن أبي 114-2/111سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )1(
  ).192أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ح:( )2(
  ).3/57سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )3(
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، وقــد شــهد لــه الفــاروق عمــر بصــفات )1(واإلســالم ودهائــه فــي خططــه لصــالح المســلمين منــذ أســلم
  .)2(الزعامة واإلمامة فقال: "ما ينبغي ألبي عبد اهللا أن يمشي على األرض إال أميرًا"

عددًا من اآلثار، يمكن بيان شـيء منهـا فـي  في فضائل ومناقب عمرو بن العاص وجاء 
  النقاط التالية: 

 قيادته لسرية ذات السالسل:  .1
ــه رســول اهللا  عْمــرًا إلــى السالســل مــن بــالد قضــاعة، وكانــت أم والــد عمــرو مــن بلــي،  وجَّ

ى اإلسـالم، وسـار حتـى إذا إلى أرض بلي وعذرة؛ ليستألفهم بذلك ويدعوهم إل فبعثه رسول اهللا 
 مـــا كـــان عليـــه خـــاف، وأرســـل إلـــى النبـــي لوصـــل إلـــى مـــاء بـــأرض ُجـــذام يقـــال لـــه السالســـل، ف

يستمدُّه، فبعث إليه أبـا عبيـدة بـن الجـراح علـى رأس جـيش مـن المهـاجرين األولـين وفـيهم أبـو بكـر 
أهــداف  ، وقاتــل المســلمون الكفــار وتوغــل عمــرو فــي ديــار قضــاعة ونجــح فــي تحقيــقوعمــر 

  .) )3سرية رسول اهللا 

  ، منها:وفي هذه السرية دروس وعبر وحكم تتعلق بعمرو بن العاص 

 :إخالصه   . أ
 يــا: " النبــي لــي قــال: العــاص بــن عمــرو ســمع أبيــه، عــن ربــاح، بــن علــي بــن فعــن موســى

 وصـــوبه، البصـــر فـــيَّ  فصـــعَّد يتوضـــأ، وهـــو فجئتـــه ففعلـــت،". وائتنـــي ســـالحك عليـــك اشـــدد عمـــرو
 المـــال مـــن رغبـــة لـــك وأرغـــب ويغنمـــك، اهللا فيســـلمك وجهـــاً  أبعثـــك أن أريـــد إنـــي عمـــرو يـــا" :وقـــال

                                                            
-3/57). وســير أعــالم النــبالء، للــذهبي، (3/1188انظــر: االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب، للقرطبــي، ( )1(

59.( 
 ).3/70سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )2(
). واالسـتيعاب فـي معرفـة األصـحاب، 2/34). والثقات، للدارمي، (6/303انظر: التاريخ الكبير، للبخاري، ( )3(

) 2/146). وســير أعــالم النــبالء، للــذهبي، (3/742). وأســد الغابــة، البــن األثيــر، (1187-3/1186للقرطبــي، (
 ).57-3/55و(
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 يـا: "قال. معك والكينونة الجهاد في رغبة أسلمت إنما المال في رغبة أسلم لم إني: قلت". صالحة
  .)1("الصالح للمرء الصالح بالمال انعمَّ  عمرو

وٕاخالصـه فـي عملـه هللا تعـالى،  ،فهذا الموقف يدل على صـدق إيمـان عمـرو بـن العـاص 
  .كما ظهر من الحديث حرصه على مالزمة رسول اهللا 

 حنكته العسكرية وحرصه على المسلمين:  . ب
 يوقــَدنَّ  ال: عمــرو لهــم عْمــرًا فــي غــزوة ذات السالســل فأصــابهم بــرد فقــال بعــث رســول اهللا 

 فخشـيت قلـة أصـحابي فـي انكـ اهللا، نبـي يـا: فقـال شكوه،  اهللا رسول على قدموا فلما. ناراً  أحد
 اهللا رسـول ذلـك فأعجـب. كمـين لهم يكون أن مخافة العدو يتبعوا أن مهونهيت قلتهم، العدو يرى أن
 )2(.  

 من فقه عمرو في ذات السالسل:  . ت
 إن فأشفقت السالسل، ذات غزوة في باردة ليلة في احتلمت: العاص  بن قال عمرو

 عمرو يا: "فقال  للنبي ذلك فذكروا الصبح، بأصحابي تُ يْ صلَّ  ثم فتيمَّمت ك،لَ أهْ  أن اغتسلت
 اهللا سمعت إني: وقلت االغتسال من منعني بالذي فأخبرته". جنب؟! وأنت بأصحابك صلَّيت
 يقل ولم ، النبي فضحك ، }29{النساء:]. َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللاَ َكاَن بُِكْم َرِحيًام [...: يقول

  .)3(شيئاً 

ا االجتهاد من عمرو دليل على عقليته المتقدة، خاصة وأنـه حـديث عهـد باإلسـالم آنـذاك، وهذ
ويستشــهد بآيــات القــرآن ضــمن اســتنباطه وهــذا يــدل علــى ســعة عقلــه وقــوة اســتدالله وســرعة بديهتــه 

.  

                                                            
 ). صححه األلباني.2/148ر أعالم النبالء، للذهبي، (سي )1(
  ).581). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(2/149سير أعالم النبالء، للذهبي، ( )2(
   ).582-581). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(2/149) سير أعالم النبالء، للذهبي، (3(
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 لم يعِدل به النبي أحًدا منذ أسلم في حرب: .2
وبخالـد أحـدًا فـي  بـي رسـول اهللا  فقد جاء عن عمرو بن العاص أنه قال: "فو اهللا مـا عـدل

  .)2( .وجاء نفس األثر عن خالد بن الوليد )1(أمر حَزَبه منذ أسلمنا"

 :حدَّث عن النبي  .3
عددًا من األحاديث، فقال الذهبي في كتابه: "له أحاديـث ليسـت كثيـرة  فقد روى عن النبي 

اديـــث منهـــا، وانفـــرد البخـــاري تبلـــغ بـــالمكرر نحـــو األربعـــين، اتفـــق البخـــاري ومســـلم علـــى ثالثـــة أح
  .)3(بحديث، ومسلم بحديثين"

 له باإليمان: شهادة النبي  .4
  .)4(قال: "ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام" عن النبي  عن أبي هريرة 

  .)5(: "أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص"وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول اهللا 

                                                            
  ).2/114) سير أعالم النبالء، للذهبي، (1(
 ).2/116ع السابق، (المرج )2(
  )، ومن هذه األحاديث: 3/55المرجع السابق، ( )3(
 ثُـمَّ  َفاْجَتَهـدَ  الَحـاِكمُ  َحَكـمَ  "ِإَذا: َيقُـولُ   اللَّـهِ  َرُسـولَ  َسـِمعَ  َأنَّهُ  الَعاِص، ْبنِ  َعْمِرو ما أخرجه البخاري بسنده َعنْ   . أ

 الَحـاِكمِ  َأْجرِ  َأْجٌر"، كتاب: االعتصام بالكتاب والسنة، باب: َفَلهُ  َأْخَطأَ  ثُمَّ  َفاْجَتَهدَ  َحَكمَ  َوإَِذا َأْجَراِن، َفَلهُ  َأَصابَ 
 ).7352َأْخَطَأ، ح:( َأوْ  َفَأَصابَ  اْجَتَهدَ  ِإَذا

، َغْيـرَ  ِجَهـاًرا  اهللاِ  َرُسـولَ  َسـِمْعتُ : َقـالَ  اْلَعـاِص، ْبـنِ  َعْمـِرو وما أخرجه مسـلم بسـنده َعـنْ   . ب  ِإنَّ  "َأَال : َيقُـولُ  ِسـرٍّ
 اْلُمـــْؤِمِنيَن"، كتـــاب: اإليمـــان، بـــاب: ُمـــَواَالةِ  َوَصـــاِلحُ  اهللاُ  َوِليِّـــيَ  ِإنََّمـــا ِبَأْوِلَيـــاَء، ِلـــي َلْيُســـوا ُفَالًنـــا، َيْعِنـــي َأِبـــي، آلَ 

  ).215ِمْنُهْم، ح:( َواْلَبَراَءةِ  َغْيِرِهمْ  َوُمَقاَطَعةِ  اْلُمْؤِمِنينَ 
). وسـير أعـالم 3/1191ستيعاب فـي معرفـة األصـحاب، للقرطبـي، ().واال6/303التاريخ الكبير، للبخاري، ( )4(

 ســـند وهـــذا ). وقـــال األلبـــاني: "156). ح:(1/240). والسلســـلة الصـــحيحة، لأللبـــاني، (3/56النـــبالء، للـــذهبي، (
  والذهبي". الحاكم عليه وسكت حسن،

ــــــر، ( )5( ــــــن األثي ــــــة، الب ــــــاني، (3/743أســــــد الغاب ــــــاني. 1/238). والسلســــــلة الصــــــحيحة، لأللب ). وحســــــنه األلب
 ).155ح:(
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 له بالصالح:  شهادة النبي  .5
بأنــه مــن صــالحي قــريش، فعــن أبــي مليكــة قــال طلحــة بــن عبيــد اهللا:  لــه النبــي حيــث شــهد 

 قُـَرْيٍش؛ َصـاِلِحي ِمـنْ  الَعاصِ  بنُ  "َعْمُرو: َيُقْولُ  َسِمْعُتهُ  ِإنِّيْ  ِبَشْيٍء؟  اهللاِ  َرُسْولِ  َعنْ  ُأَحدِّثُُكم "َأالَ 
  . )1(اِهللا" َوَعْبدُ  ،اهللاِ  َعْبدِ  َوُأمُّ  اِهللا، َعْبدِ  َأُبو الَبْيتِ  َأْهلُ  ِنْعمَ 

 مشاركته في كسر األصنام يوم الفتح:  .6
، وهـذا دليـل علـى عمـق اإليمـان الـذي وصـل إليـه عمـرو )2(بتكسير صنم ُسواع حيث قام 
 .بحيث لم يعد هناك مدخل للشرك إلى قلبه  

 والخلفاء من بعده:  استعمله رسول اهللا  .7
، واستعمله عمر على تى ُقبض رسول اهللا على ُعمان فلم يزل عليها ح واله رسول اهللا 

هــه لفــتح مصــر ووالَّه عليهــا، وأقــره علــى ذلــك عث مــان أربــع ســنين ثــم عزلــه، أجــزاء مــن الشــام ثــم وجَّ
  .) )3يًا عليها في خالفة معاوية بن أبي سفيان ليعود وال

، وقــد )4(بمصــر، يــوم الفطــر ســنة ثــالث وأربعــين علــى الصــحيح تــوفي عمــرو بــن العــاص 
عنـد  اْلَمْهـِريِّ حـال عمـرو بـن العـاص  ِشَماَسـةَ  رد اإلمـام مسـلم فـي صـحيحه بسـنده عـن اْبـنِ أو 

 َوْجَهــهُ  َوَحــوَّلَ  َطــِويًال، َيَبِكــي اْلَمــْوِت، ِســَياَقةِ  ِفــي َوُهــوَ  اْلَعــاِص، ْبــنَ  َعْمــَرو َحَضــْرَنا المــوت، فقــال: "
  اهللاِ  َرُسـولُ  َبشَّـَركَ  َأَمـا ِبَكـَذا؟  اهللاِ  َرُسـولُ  َبشَّـَركَ  َأَمـا اُه،َأَبتَـ َيـا: َيقُـولُ  اْبُنهُ  َفَجَعلَ  اْلِجَداِر، ِإَلى

ًدا َوَأنَّ  اُهللا، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةُ  ُنِعدُّ  َما َأْفَضلَ  ِإنَّ : َفَقالَ  ِبَوْجِهِه، َفَأْقَبلَ : َقالَ  ِبَكَذا؟  اِهللا، َرُسـولُ  ُمَحمَّ
 َأَحــبَّ  َوَال  ِمنِّــي،  اهللاِ  ِلَرُســولِ  ُبْغًضــا َأَشــدَّ  َأَحــدٌ  َوَمــا َرَأْيتُِنــي َلَقــدْ  ثَــَالٍث، َبــاقٍ َأطْ  َعَلــى ُكْنــتُ  َقــدْ  ِإنِّــي
ـا النَّـاِر، َأْهـلِ  ِمـنْ  َلُكْنـتُ  اْلَحالِ  ِتْلكَ  َعَلى ُمتُّ  َفَلوْ  َفَقَتْلُتُه، ِمْنُه، اْسَتْمَكْنتُ  َقدِ  َأُكونَ  َأنْ  ِإَليَّ   َجَعـلَ  َفَلمَّ

                                                            
). وأسـد الغابـة، البـن 3845أخرجه الترمذي في سننه، كتاب: المناقب، باب: مناقب عمرو بن العـاص، ح:( )1(

 ). رجاله ثقات لكنه منقطع.3/56). وسير أعالم النبالء، للذهبي، (3/743األثير، (
 ).61-2/60انظر: الثقات، للدارمي، ( )2(
). واالســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب، للقرطبـــي، 529يفـــة بـــن خيـــاط، البـــن خيـــاط، ص:(انظـــر: طبقـــات خل )3(
  ).3/742). وأسد الغابة، البن األثير، (3/1187-1188(
). واالســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب، للقرطبـــي، 61) انظـــر: طبقـــات خليفـــة بـــن خيـــاط، البـــن خيـــاط، ص:(4(
   ).3/77ير أعالم النبالء، للذهبي، (). وس3/743). وأسد الغابة، البن األثير، (3/1188(
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 َفَقَبْضـتُ : َقـالَ  َيِميَنـُه، َفَبَسـطَ  َفْألَُباِيْعـَك، َيِميَنـكَ  اْبُسـطْ : َفُقْلـتُ  ، النَِّبـيَّ  َأَتْيتُ  َقْلِبي ِفي ْسَالمَ اْإلِ  اهللاُ 
ــا َلــكَ  َمــا: «َقــالَ  َيــِدي،  َأنْ : ُقْلــتُ  »ِبَمــاَذا؟ َتْشــَتِرطُ : «َقــالَ  َأْشــَتِرَط، َأنْ  َأَرْدتُ : ُقْلــتُ : َقــالَ  »َعْمــُرو؟ َي

ْسـَالمَ  َأنَّ  َعِلْمـتَ  َأَمـا: «َقـالَ  ِلـي، رَ ُيْغفَ   َوَأنَّ  َقْبَلَهـا؟ َكـانَ  َمـا َتْهـِدمُ  اْلِهْجـَرةَ  َوَأنَّ  َقْبَلـُه؟ َكـانَ  َمـا َيْهـِدمُ  اإلِْ
 ِمْنــُه، ِنــيَعيْ  ِفــي َأَجــلَّ  َوَال  ، اهللاِ  َرُســولِ  ِمـنْ  ِإَلــيَّ  َأَحــبَّ  َأَحــدٌ  َكــانَ  َوَمـا »َقْبَلــُه؟ َكــانَ  َمــا َيْهــِدمُ  اْلَحـجَّ 
 َأْمـَألُ  َأُكـنْ  َلـمْ  ِألَنِّـي َأَطْقـُت؛ َمـا َأِصـَفهُ  َأنْ  ُسِئْلتُ  َوَلوْ  َلُه، ِإْجَالًال  ِمْنهُ  َعْيَنيَّ  َأْمَألَ  َأنْ  ُأِطيقُ  ُكْنتُ  َوَما

 َمـا َأْدِري َمـا َأْشـَياءَ  َوِليَنـا ثُمَّ  اْلَجنَِّة، َأْهلِ  ِمنْ  َأُكونَ  َأنْ  َلَرَجْوتُ  اْلَحالِ  ِتْلكَ  َعَلى ُمتُّ  َوَلوْ  ِمْنُه، َعْيَنيَّ 
 َشـنًّا، التـَُّرابَ  َعَلـيَّ ) 1( َفُشـنُّوا َدَفْنُتُمـوِني َفـِإَذا َنـاٌر، َوَال  َناِئَحـٌة، َتْصـَحْبِني َفـَال  ُمـتُّ  َأَنا َفِإَذا ِفيَها، َحاِلي

 ِبـهِ  ُأَراِجـعُ  َمـاَذا َوَأْنظُـرَ  ِبُكـْم، َأْسـَتْأِنَس  َحتـَّى ُمَها،َلحْ  َوُيْقَسمُ  َجُزورٌ  تُْنَحرُ  َما َقْدرَ  َقْبِري َحْولَ  َأِقيُموا ثُمَّ 
  .)2(َربِّي" ُرُسلَ 

بإيمانــه العميــق، وخوفــه األصــيل مــن اهللا جــل وعــال، الــذي  هــذا هــو عمــرو بــن العــاص 
ُيحاسب نفسه قبل أن يقف بين يدي الخالق تبـارك وتعـالى للحسـاب، ومـع مـا لـه مـن الفضـائل إال 

ن الخــوف والرجــاء، خــوف مــن اهللا تعــالى ورجــاء وطمــع فــي عفــوه ومغفرتــه وٕادخالــه أنــه يبقــى بــي
، وأســـأل اهللا أن يجمعنـــا بهـــم فـــي الفـــردوس الجنـــة، رحـــم اهللا عْمـــرًا وســـائر صـــحابة رســـول اهللا 

  األعلى من الجنة.

  

 

  

 

                                                            
  .)3/1227( للقاري، المفاتيح، مرقاة َوُكبُّوا". ُصبُّوا: َأيْ  النُّونِ  َوَتْشِديدِ  اْلُمْعَجَمةِ  الشِّينِ  "ِبَضمِّ  :)َفُشنُّوا() 1(
  ).192() أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: اإليمان، باب: كون اإلسالم يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج، ح:2(
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  املبحث الثالث

  من اخلالف بني الصحابة عقيدة اإلباضية وأهل السنة 
  

  وفيه مطلبان:

  

  

  موقف اإلباضية من اخلالف بني الصحابة  :املطلب األول

  

  

  

  موقف أهل السنة من اخلالف بني الصحابة  :املطلب الثاني
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  املطلب األول

  من اخلالف بني الصحابة اإلباضية  موقف

ســار علمــاء اإلباضــية المعاصــرين فــي مــوقفهم تجــاه الخــالف بــين الصــحابة فــي الفــتن علــى 
موقفهم مـن اهره، مخالفين بذلك أسالفهم، الذين لم يقف الباحث على تصريح بمنهج معتدل في ظ

ــًا  الصــحابة فــي الفــتن، لكــن يمكــن اســتنباط مــوقفهم النقــوالت التــي تنقــل مــن كتــبهم بــأنهم  مــنجلي
ـــر أوصـــافها، ويَ  ـــفون األمـــور بغي ـــيخوضـــون فـــي هـــذه األحـــداث، ويوصِّ َرؤون مـــن الصـــحابة بـــل ْب

  ويوجبون لبعضهم النار.

ثـم  ،أوالً المعاصـرين مـن وجهـة نظـر اإلباضـية  مفهـوم االخـتالفل فـي يمكن للباحث التفصيو 
وهــو موقــف يوافــق موقــف أهــل  ،وه فــي كتــبهمصــاغ مــن الخــالف بــين الصــحابة كمــايبــين مــوقفهم 

السنة والجماعة، فاإلباضية يعتبرون أن االختالف منشؤه االجتهاد، ولـم يكـن االخـتالف كبيـرًا فـي 
  وكذا في العصور األولى بعد وفاته، ونسبوا ذلك إلى عدة أمور: عهد النبي 

 العلم والفقه الذي تمتع به الصحابة في تلك العصور. .1
 الدين عندهم هو األساس، وغيره تابع له. .2
 عدم اتساع رقعة اإلسالم في العصور األولى مما جعل الوقائع قليلة وال تدفع لالجتهاد. .3
 ط مسائل االجتهاد بالحفاظ على أسسه وتمتينها.المنهج الذي ساروا عليه في ضب .4

  كما ذهبوا إلى أن االختالف يكون على ضربين: 

ويبـــرأ  -يقصـــدون كفـــر النعمـــة  –يكـــون الحـــق فيـــه مـــع واحـــد فقـــط، وهـــذا يكفـــر بـــه فاعلـــه  األول:
المســلمون منــه، والواجــب علــى الضــعيف الــذي ال يعلــم الحكــم فيمــا اختلفــوا فيــه ولــم يعلــم المصــيب 

ـــيهم، ومـــن نشـــأ بعـــد عصـــر أهـــل األحـــداث ووجـــد النـــاس مـــن  ـــه ف المخطـــئ أن يقـــف عـــنهم لجهل
مجتمعين علـى حكـم واحـد فـي الحـدث، فإجمـاعهم حجـة، عليـه التسـليم والموافقـة لهـم، وٕان وجـدهم 
مختلفين فعليه السؤال فيما اختلفوا فيه، وهذا القسم ال يجوز فيه التقليـد، ومثالـه اخـتالف الصـحابة 

  بينهم الفتن واالختالف.الذين جرت 
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 الحق فيه ممكن في اختالف المختلفين من أهل العلم والعـدل، وهـذا مثـل اخـتالف الفقهـاء الثاني:
ذا يجوز فيه تقليد العلماء، ألنه لم يـرد فيـه نـص قـاطع، أو إجمـاع في األمور الفقهية المختلفة، فه
  .)1(سابق، وترك الجتهاد العلماء

فقــد اتفــق غيــر واحــد مــن علمــاء ف بــين الصــحابة فــي الفــتن، وفــي تفصــيل مــوقفهم مــن الخــال
اإلباضــية المعاصــرين علــى وجــوب وضــرورة اإلمســاك عمــا شــجر بــين الصــحابة، والترضــي عــنهم 
وعــدم الخــوض فــي الفــتن، واالســتغفار لهــم وااللتــزام بطــريقتهم حتــى نلحــق بهــم فــي الجنــة، وذكــر 

لف قلـوبهم، ويمكـن قـراءة أخبـارهم لكـن بشـرط محاسن الصحابة لألبناء وٕاشـاعة فضـائلهم حتـى تتـآ
، )2(أن نكف ألسنتنا عن السب والشتم ألي كان منهم، فعدم الخوض والوقوف في هذا أولى وأسـلم

ـــا موقـــف  ـــاقًال كـــالم المصـــعبي مبيًن ـــا ن ـــان الموقـــف مـــن الصـــحابة عموًم فـــذهب الجعبيـــري إلـــى بي
 الراشــــدون أصــــحابه عليــــه مــــا ذاوكــــاإلباضــــية المعاصــــر باإلمســــاك عمــــا شــــجر بيــــنهم، فقــــال: " 

 بكر أبو وهم الشجرة تحت بايعوه الذين البررة الكرام العشرة به وأخصهم عنهم اهللا رضي المهتدون
 الجـراح بـن عبيـدة وأبـو عـوف بـن الـرحمن وعبد وسعيد وسعد والزبير وطلحة وعلي وعثمان وعمر
 إلـى مغيـرين وال مبـدلين غيـر ينمستمسـك وبسـننهم تـابعين آلثارهم وجعلنا أجمعين عنهم اهللا رضي
، )3(بيــنهم" شــجر عمــا ونمســك بهــم، يهتــدي عــدول الكــل أن ونعتقــد .آمــين كــرامتهم بــدار نلتحـق أن

 يـــرون اإلباضـــية أن كمـــا جـــاء بعـــده األغبـــري موضـــًحا هـــذا الموقـــف ومؤكـــًدا عليـــه بقولـــه:" علـــى
، ليـــأتي شـــيخ )4(الفـــتن" تلـــك صـــفحات طـــي ووجـــوب الصـــحابة بـــين شـــجر عمـــا اإلمســـاك ضـــرورة

                                                            
)، المكتبـــة الشـــاملة 73) انظـــر: دراســـة وصـــفية حـــول تحفـــة األعيـــان، إلســـماعيل بـــن صـــالح األغبـــري، ص:(1(

)، 31ص:(لناصــر ابـن أبـي نبهـان جاعــد بـن خمـيس الخروصــي، اإلباضـية. وتنـوير العقـول فــي قواعـد األصـول، 
 الِمْنَهـاجِ  ُدَررِ  ِمـنْ  الَمْنظُـوم لتَّاجُ ). وا47-46وتاريخ التشريع اإلسالمي، لمصطفى شريفي، ص:( موقع االستقامة.

: ط اإلباضـية، الشـاملة )، المكتبـة99-1/98( الثمينـي، العزيـز عبد بن إبراهيم بن الحاج بن العزيز لعبد المْعلوِم،
  ).50-2/49. ومنهج الطالبين، لخميس الرستاقي، ()م1996 - هـ1416( القرارة

). والتـاج المنظـوم 73،108، إلسـماعيل بـن صـالح األغبـري، ص:() انظر: دراسة وصفية حول تحفة األعيـان2(
). وفضـــل الصـــحابة والرضـــا عـــنهم، إلبـــراهيم بيـــوض، 1/99مـــن درر المنهـــاج المعلـــوم، لعبـــد العزيـــز الثمينـــي، (

)، المكتبــة 59). وٕاعــادة صــياغة األمــة، ألحمــد الخليلــي، ص:(1/72). والبعــد الحضــاري، للجعبيــري، (54ص:(
  ية.الشاملة اإلباض

  ).1/72( للجعبيري، الحضاري، ) البعد3(
  ).108:(ص األغبري، إلسماعيل األعيان، تحفة حول وصفية ) دراسة4(
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اإلباضـــية إبـــراهيم بيـــوض ليوجـــب علـــى أتبـــاعهم عـــدم الخـــوض فـــي هـــذه المســـألة، والترضـــي عـــن 
 علـى اطَّلـع أو شـيًئا قـرأ ومـن الخـوض، عـدم هـو إذن الصحابة السابقين األولـين، قـائًال:" فالواجـب

لـين السـابقين هـؤالء عن وليرَض  اهللا، إلى األمر فليِكل المسألة، هذه في شيء  المهـاجرين مـن األوَّ
 وال باإليمـــان، ســـبقونا الـــذين وإلخواننـــا لنـــا اغفـــر ربَّنـــا: {وليقـــل عـــنهم، اهللا رضـــي الـــذين واألنصـــار

  .  )1("}ءامُنوا للذين غالًّ  قلوبنا في تجعل

وقـــد ُســـئل: "مـــاذا تقـــول فـــي قتـــال  -رحمـــه اهللا-دلوا علـــى ذلـــك بموقـــف الحســـن البصـــري واســـت
فغبنـــا، وعلمـــوا وجهلنـــا، واجتمعـــوا فاتبعنـــا، واختلفـــوا  الصـــحابة؟ فقـــال: شـــهده أصـــحاب محمـــد 

أنه قال: "تلك دماء طهـر اهللا منهـا  -رحمه اهللا–كذا ما جاء عن عمر بن عبد العزيز ، و )2(فوقفنا"
، وهـــذا مـــا أكـــده الحـــارث المحاســـبي بعـــدما نقـــل كـــالم الحســـن )3(أيـــدينا فـــال نخضـــب بهـــا ألســـنتنا"

 منَّـا، فيـه دخلـوا بمـا أعلـم كـانوا القـوم أنَّ  ونعلـم الحسن، قال كما نقول البصري فقال معلقًا: "ونحن
 وأرادوا اجتهـدوا، أنَّهـم ونعلـم منَّـا، رأيـا نبتـدع وال فيـه، اختلفـوا مـا عنـد ونقف عليه، اجتمعوا ما نتَّبع
، عــزَّ  اهللا ، ونفــس هــذا القــول هــو مــا )4(التوفيــق" اهللا ونســأل الــدين، فــي متَّهمــين غيــر كــانوا إذ وجــلَّ

أجــاب بــه شــيخهم أبــا ســعيد، حــين ســئل عــن منــاظرة المعارضــين فــي األحــداث أصــلح أم الســكوت 
واإلغضـاء عـن ذلـك فأجـاب: "إذا كـان الكـالم يرجـى نفعـه ويخـاف الضـر فـي تركـه فـالكالم أولـى، 

  . )5(وٕان خيف منه الضر فتركه أولى"

  
  

                                                            
  ).54:(ص بيوض، إلبراهيم عنهم، والرضا الصحابة ) فضل1(
الجامع ألحكام القـرآن = تفسـير القرطبـي، ألبـي ). و 56) فضل الصحابة والرضا عنهم، إلبراهيم بيوض، ص:(2(

تحقيــق: )، 16/322( ، محمـد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري الخزرجـي شـمس الـدين القرطبـيعبـد اهللا
  ).م1964 -هـ 1384(: الثانية، طالقاهرة،  –دار الكتب المصرية  أحمد البردوني وٕابراهيم أطفيش،

  ).16/322بي، (). والجامع ألحكام القرآن، للقرط57) فضل الصحابة والرضا عنهم، إلبراهيم بيوض، ص:(3(
  ).16/322). والجامع ألحكام القرآن، للقرطبي، (57) فضل الصحابة والرضا عنهم، إلبراهيم بيوض، ص:(4(
  ).1/99) التاج المنظوم من درر المنهاج المعلوم، لعبد العزيز الثميني، (5(
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  املطلب الثاني

  موقف أهل السنة من اخلالف بني الصحابة 

في قلوبهم، فكان من أصول عقيدتهم  س أهل السنة والجماعة ُحبَّ صحابة رسول اهللا َغرَ 
ن على منهاج آيات ربهم التي سطَّرها في ، سائرو سالمة صدورهم وألسنتهم تجاه الصحابة 

ْخَوانِنَ [كتابه فقال:  نَا اْغِفْر َلنَا َوِإلِ َعْل َوالَِّذيَن َجاُءوا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ ا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاِإليَامِن َوَال َجتْ
نَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ  ِذيَن َآَمنُوا َربَّ ، ثم جاء إجماعهم على وجوب  }10{احلرش: ]ِيف ُقُلوبِنَا ِغال لِلَّ

السكوت عن الخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة مستغفرين لهم جميعًا، مترحمين عليهم، 
ضائلهم، مثبتين لمراتبهم، ناشرين لمناقبهم؛ متممًا لسالمة صدورهم تجاه الصحابة حافظين لف

  .))1الكرام 

  يقول الحكمي في معارج القبول مبينًا عقيدة أهل السنة والجماعة تجاه الصحابة:

  بينهم من فعل ما قد ُقدِّرا  ثم السكوت واجب عمَّا جرى"

  )2("وخطؤهم يغفره الوهاب  فكلهم مجتهٌد مثاب

جاءت كتب أهل السنة مليئة ببيـان عقيـدتهم الصـافية النقيـة فـي حـق أولئـك الصـفوة المختـارة، 
، ويمكن بيان بعـض مـن وقد حددوا موقفهم من الخالفات والحروب التي وقعت بين الصحابة 

  تلك األقوال فيما يلي:

                                                            
حــــديث، لمحمــــد ). واعتقــــاد أئمــــة الســــلف أهــــل ال182، ص:(بــــن العربــــيال انظــــر: العواصــــم مــــن القواصــــم، )1(

). ومعـــــارج القبـــــول بشـــــرح ســـــلم الوصــــــول إلـــــى علـــــم األصـــــول، لحـــــافظ الحكمــــــي، 201-200الخمـــــيس، ص:(
بـن عبـد المحسـن ). وعقيدة أهل السـنة والجماعـة فـي الصـحابة الكـرام، لعبـد المحسـن بـن حمـد 3/1208-1210(

م). وعقيــدة 2000-ه1420( )، دار ابــن خزيمــة، ط: الثانيــة23-17، ص:( بــن عبــد اهللا بــن حمــد العبــاد البــدر
). وعلي بـن أبـي طالـب، 742-2/727أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، لناصر بن علي حسن الشيخ، (

 ).598للصالبي، ص:(
  ).3/1208معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول، لحافظ الحكمي، ( )2(
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فقــال: "تلــك  عــن القتــال الــذي حصــل بــين الصــحابة، -رحمــه اهللا–ُســِئل عمــر بــن عبــد العزيــز  .1
مثــل العيــون،  دمــاء طهَّــر اهللا يــدي منهــا أفــال أطهِّــر بهــا لســاني، مثــل أصــحاب رســول اهللا 

 .)1(ودواء العيون ترك مسِّها" 
؛ حرصــه علــى ســالمة لســانه مــن الوقــوع فــي صــحابة رســول اهللا  وظــاهر مــن كالمــه 

  اعتراًفا منه بفضلهم ومكانتهم وسبقهم.

 من  النبي أصحاب بين جرى ما أن يعلم أن قالني: "ويجبقال أبو بكر بن الطيب البا .2
 واألمان الرضوان لهم تعالى اهللا ونسأل عليهم ونثني الجميع على ونترحم عنه نكف المشاجرة
 ما إن  الصحابة وأن أجران، وله فعل فيما أصاب  عليًّا أن ونعتقد والجنان، والفوز
َلَقْد [: تعالى قوله عليه والدليل يبدعون، وال ونيفسق وال األجر فلهم باجتهاد كان منهم صدر

كِينََة عَ  َجَرِة َفَعلَِم َما ِيف ُقُلوِهبِْم َفَأْنَزَل السَّ َت الشَّ ْم َرِيضَ اهللاُ َعِن اُملْؤِمنَِني إِْذ ُيَبايُِعوَنَك َحتْ َلْيِهْم َوَأَثاَهبُ
 َحَكمَ  َوإَِذا َأْجَراِن، َفَلهُ  َأَصابَ  ثُمَّ  َفاْجَتَهدَ  اِكمُ الحَ  َحَكمَ  ِإَذا ":  وقوله ، }18{الفتح: ]َفْتًحا َقِريًبا

 ظنك فما اجتهاده على أجران له وقتنا في الحاكم كان فإذا )2(َأْجٌر" َفَلهُ  َأْخَطَأ ثُمَّ  َفاْجَتَهدَ 
 للحسن  قوله: القول هذا صحة على ويدل! عنه؟ ورضوا عنهم اهللا رضي من باجتهاد
 :"  َّ3( الُمْسِلِميَن" ِمنَ  َعِظيَمَتْينِ  ِفَئَتْينِ  َبْينَ  ِبهِ  ُيْصِلحَ  َأنْ  اللَّهَ  َوَلَعلَّ  َسيِّدٌ  َهَذا اْبِني ِإن(، 
 القوم هؤالء اهللا وعد وقد اإلسالم، بصحة لهما وحكم الطائفتين من واحدة لكل العظمة فأثبت
ٍر َوَنَزْعَنا َما ِيف ُصُدوِرهِ [: تعالى بقوله صدورهم من الغل بنزع ْم ِمْن ِغلٍّ إِْخَواًنا َعَىل ُرسُ

 )4(عنه". والسكوت بينهم شجر عما الكف ويجب: قال أن إلى,}47{احلجر: ]ُمَتَقابِلِنيَ 

                                                            
 البصــــري، البــــاقالني الطيــــب بــــن بكــــر أبــــي لقاضــــيل بــــه، الجهــــل يجــــوز وال اعتقــــاده يجــــب فيمــــا ) اإلنصــــاف1(

م). 2000-ه1421( الثانيــة: ط للتــراث، األزهريــة المكتبــة الكــوثري، الحســن بــن زاهــد محمــد: تحقيــق ،)66(ص:
 ). 600وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(

م إذا اجتهـد أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه، كتـاب: االعتصـام بالكتـاب والسـنة، بـاب: أجـر الحـاك متفق عليه. )2(
 اجتهـد إذا الحـاكم أجـر بيـان بـاب: ). وأخرجه مسلم في صـحيحه، كتـاب: األقضـية،7352فأصاب أو أخطأ، ح:(

 واللفظ للبخاري. ).1716أخطأ، ح:( أو فأصاب
  ).2704، ح:({ َعِليٍّ  ْبنِ  ِلْلَحَسنِ   النَِّبيِّ  َقْولِ  أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الصلح، َبابُ  )3(
  ).601). وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(66-64نصاف، للباقالني، ص:() اإل4(



208 

 

: الصــحابة بــين شــجر فيمــا والجماعــة الســنة أهــل لعقيــدة عرضــه صــدد فــي تيميــة ابــن وقــال .3
 مــا منهــا مســاويهم فــي المرويــة اآلثــار هــذه إن: ويقولــون الصــحابة بــين شــجر عمــا "ويمســكون

 معـذورون، فيـه هـم منـه والصـحيح وجهـه، عـن وغيـر صِقـونُ  فيـه دْيـزِ كـذب، ومنهـا مـا قـد  هو
 .)1(مخطئون" مجتهدون وٕاما مصيبون، مجتهدون إما

 الجمل، ومنـه كيوم قصد غير من وقع ما فمنه:  بعده بينهم شجر ما "أما: كثير ابن وقال .4
 ومـأجور أخطـأ وٕان معـذور صـاحبه ولكـن يخطـئ ادواالجتهـ صـفين، كيوم اجتهاد عن كان ما

  .)2( أجران اثنان" فله المصيب وأما أيًضا،
ومما سبق من أقـوال علمـاء السـلف يمكـن أن يسـتنبط الباحـث عـدًدا مـن المسـائل الهامـة التـي 

  ، وهي:تتعلق بموضوع الخالف بين الصحابة 

  الكبائر فضًال عن الصغائر:أوًال: الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، وليسوا معصومين عن 

: " وهـم مـع ذلـك ال يعتقـدون أن كـل واحـد مـن -رحمـه اهللا –وفي هذا يقـول اإلمـام ابـن تيميـة 
الصـــحابة معصـــوم عـــن كبـــائر اإلثـــم وصـــغائره، بـــل يجـــوز علـــيهم الـــذنوب فـــي الجملـــة، ولهـــم مـــن 

من السيئات ما  السوابق والفضائل من يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر حتى إنهم ُيغَفر لهم
  .)3(ال ُيغَفر لمن بعدهم"

                                                            
). وعلــي بــن أبــي 66-64اإلنصــاف، للبــاقالني، ص:(). وانظــر: 120العقيــدة الواســطية، البــن تيميــة، ص:() 1(

 ).602طالب، للصالبي، ص:(
: شـاكر، الناشـر محمـد أحمـد: )، تحقيـق182الحـديث، البـن كثيـر، ص:( علـوم ) الباعث الحثيث إلى اختصار2(

  ).602الثانية. وعلي بن أبي طالب، للصالبي، ص:(: لبنان، ط – بيروت العلمية، الكتب دار
 األصــول، علــم إلــى الوصــول ســلم بشــرح القبــول معــارجوانظــر:  ).120:(ص تيميــة، البــن الواســطية، العقيــدة )3(

 ).3/1208( الحكمي، لحافظ
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  :)1(ثانيًا: الصحابة عدول مجتهدون متأولون لهم أجر اجتهادهم

صــنَّف القاضــي عيــاض حــال الصــحابة فــي الفــتن التــي وقعــت فــي زمــانهم إلــى ثالثــة أقســام؛ 
  لشدة اشتباه القضايا عليهم:

 ُنْصــَرُتهُ  َعَلــْيِهمْ  َفَوَجــبَ  َبــاغٍ  ُمَخاِلَفــهُ  َوَأنَّ  لطَّــَرفِ ا َهــَذا ِفــي اْلَحــقَّ  َأنَّ  قســم ظهــر لهــم ِباِالْجِتَهــادِ  .1
ــالُ  ــاِغي َوِقَت ــهِ  اْلَب ــا َعَلْي ــُدوُه، ِفيَم ــوا اْعَتَق ــَك، َفَفَعُل ــمْ  َذِل ــِذهِ  ِلَمــنْ  َيِحــلُّ  َيُكــنْ  َوَل  َعــنْ  التـَّـَأخُّرُ  ِصــَفُتهُ  َه

  .ْعِتَقاِدهِ ا ِفي اْلُبَغاةِ  ِقَتالِ  ِفي اْلَعْدلِ  ِإَمامِ  ُمَساَعَدةِ 
ْجِتَهــادِ  َلهُــمْ  َظَهــرَ  َهــؤَُالءِ  َعْكــُس  َوِقْســمٌ  .2  ُمَســاَعَدُتهُ  َعَلــْيِهمْ  َفَوَجــبَ  اْآلَخــرِ  الطَّــَرفِ  ِفــي اْلَحــقَّ  َأنَّ  ِباْالِ

  .َعَلْيهِ  اْلَباِغي َوِقَتالُ 
 َفـاْعَتَزُلوا الطَّـَرَفْينِ  َأَحـدِ  تَـْرِجيحُ  َلهُـمْ  َهـْر َيظْ  َوَلـمْ  ِفيَهـا َوَتَحيَُّروا اْلَقِضيَّةُ  َعَلْيِهمُ  اْشَتَبَهتْ  ثَاِلثٌ  َوِقْسمٌ  .3

ْقَدامُ  َيِحلُّ  َال  ِألَنَّهُ  َحقِِّهْم؛ ِفي اْلَواِجبُ  ُهوَ  اِالْعِتَزالُ  َهَذا َفَكانَ  اْلَفِريَقْيِن،  َحتَّى ُمْسِلمٍ  ِقَتالِ  َعَلى اإلِْ
 َلهُـمُ  َجـازَ  َلَمـا َمَعـهُ  اْلَحـقَّ  َوَأنَّ  الطَّـَرَفْينِ  َأَحـدِ  ُرْجَحـانُ  َالءِ ِلَهؤُ  َظَهرَ  َوَلوْ  ِلَذِلَك، ُمْسَتِحقٌّ  َأنَّهُ  َيْظَهرَ 
 )2(َعَلْيِه. اْلُبَغاةِ  ِقَتالِ  ِفي ُنْصَرِتهِ  َعنْ  التََّأخُّرُ 

وبهذا يتبين أن كل الصحابة معـذورون فـي مـواقفهم، وتُقَبـل شـهادتهم وروايـتهم، وال ُيطعـن فـي 
  عدالتهم وصدقهم وٕايمانهم.

ثالثًا: كال الطائفتين (أهل الشام، وأهل العراق) على الحق، لكن عليًّا كـان أقـرب إلـى الحـق مـن 
، ويخُرج البغاة على عثمان من الطائفتين حتى وٕان قاتلوا مع إحداهما أو التحقـوا {معاوية 

  .)3(بها

                                                            
). ومعـارج القبـول بشـرح سـلم الوصـول 201يث، لمحمـد الخمـيس، ص:(انظر: اعتقاد أئمـة السـلف أهـل الحـد )1(

). والعواصــم مــن 599). وعلــي بــن أبــي طالــب، للصــالبي، ص:(3/1208إلــى علــم األصــول، لحــافظ الحكمــي، (
). وعقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي الصـــحابة الكـــرام، لناصـــر حســـن 174-173القواصـــم، البـــن العربـــي، ص:(

  ).2/727الشيخ، (
 ).1210-3/1209( الحكمي، لحافظ األصول، علم إلى الوصول سلم بشرح القبول عارج) م2(
). وعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة فـي الصـحابة الكـرام، 172انظر: العواصم من القواصم، البـن العربـي، ص:( )3(

  ).2/728لناصر بن علي حسن الشيخ، (
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خالصــة الحــديث فــي هــذا المقــام، أنــه يجــب علــى المســلم الســكوت واإلمســاك عمــا شــجر بــين 
واإلقـرار بأنـه أقـرب إلـى  هم، مع إثبـات الخالفـة لعلـي صابِ الصحابة وصيانة لسانه عن ذكر مُ 

  الحق من غيره.
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  عند اإلباضية وأهل السنة  املبحث الرابع/ حكم سب الصحابة 
  

  وفيه مطلبان:

  

  

  عند اإلباضية  حكم سب الصحابة  :املطلب األول

  

  

  

  عند أهل السنة بة حكم سب الصحا :املطلب الثاني
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  املطلب األول

  عند اإلباضية حكم سب الصحابة 

، وحــاولوا الــدفاع خـالف اإلباضــية المعاصــرون أسـالفهم فــي حكــم ســب صـحابة رســول اهللا 
، فيقــول كــاتبهم األغبــري مبــررًا لمؤسســهم ابــن عــن أســالفهم مــن اإلباضــية بنفــي تطــاولهم أو تبريــره

عبـد اهللا بـن إبـاض رحمـه اهللا المبـالغين كاإلمـام المرتضـى  إباض تطاوله على الصحابة: "وبعـض
قد تشدد في ما جرى في عهد السادة عثمان وعلـي وذلـك يعـود ألمـور أولهـا أنـه عاصـر األحـداث 
وعايش الفتن فكان له الحكـم حسـب مـا رأى وشـتان بـين جيـل عاصـر وشـاهد وبـين جيـل نقـل إليـه 

خــوض فــي تلــك الفــتن ألن الخصــم مــا فتــئ يضــلل الحــدث أو روي لــه، وثانيهــا أنــه اضــطر إلــى ال
عليــه أن يبــدي حجتــه وأدلتــه، وثالثهــا أنــه يقــود الحركــة وال بــد أن يحــدد القائــد  أنصــاره فكــان لزامــاً 

 أفكار وتفسيرات أيديولوجيات حركته ليسير أنصاره على هدي من أمره وليس خبط عشواء، ورابعـاً 
علــى العــالم أن يتــولى مــن ظــن فيــه  البــراءة إذ لزامــاً أن اإلباضــية يعتقــدون بوجــوب نظــام الواليــة و 

، إذ العبـاد مخــاطبون ويتبــرأ مـن الشـقي وقـد يكــون عنـد اهللا سـعيداً  الصـالح وٕان كـان عنـد اهللا شـقياً 
، وبهـذا نجـد أن المعاصـرين يحـاولون التبريـر لمـا وقـع )1("بظاهر األعمال ال المستور مـن األفعـال

، ليســتميلوا قلــوب النــاس ة والتطــاول علــى الصــحابة الكــرام بــه ســلفهم مــن الخطــأ والزلــل والشــد
  .بمواقف أسالفهم التي تطعن في صحابة رسول اهللا إليهم ويبيضوا صفحتهم التي ملئت 

فذهب معاصرو اإلباضية إلى وجوب حب الصحابة وتكفير وضالل من سبهم وشتمهم في 
إبراهيم بيوض: "ثم إن اآليات أي زمان ومكان، خاصة الطائفة األولى من الصحابة، فقال 

ْم َيْبَتُغوَن َفْضًال ِمَن اهللاِ [الكريمة من قوله تعالى:  لِْلُفَقَراِء اُملَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم َوَأْمَواِهلِ
اِدُقونَ  وَن اهللاَ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك ُهُم الصَّ َوالَِّذيَن َجاُءوا [وله تعالى: حتى ق  }8{احلرش: ]َوِرْضَواًنا َوَيْنُرصُ

َعْل ِيف ُقُلو ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِاِإليَامِن َوَال َجتْ نَا اْغِفْر َلنَا َوِإلِ نَا ِمْن َبْعِدِهْم َيُقوُلوَن َربَّ ِذيَن َآَمنُوا َربَّ بِنَا ِغال لِلَّ
 سبَّهم من وضالل كفر حابة، وعلىدليل على وجوب حب الص  }10{احلرش: ]إِنََّك َرُءوٌف َرِحيمٌ 

                                                            
  )، المكتبة الشاملة اإلباضية.73غبري، ص:() دراسة وصفية حول تحفة األعيان، إلسماعيل بن صالح األ1(
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ة مكان، وأيِّ  زمان أيِّ  في وشتمهم لين السابقين من األولى الطائفة خاصَّ  المهاجرين من األوَّ

  .)1("واألنصار

ودافع كاتبهم المعاصر علي يحيى معمر باستماتة عن موقفهم وكتب فصًال طويًال في كتابه 
ال يبغضون عليًا وال ينقصونه قدره، ناقًال عن اإلباضية بين الفرق ليؤكد على أن اإلباضية 

ألبي الحسن  -اإلباضية–شيخهم محمد اطفيش قوله: "أما ما زعمت من شتم أهل االستقامة 
  .)2(علي وأبنائه فمحض اختالق"

واسترسل في كالمه لُيظهر أن األساس في مذهبهم هو االحترام والتقدير ال العكس، فقال: 
اب شتم له أو طعن، اللهم إال من بعض الغالة، وهم أفذاذ ال يخلو "ولم يكن يومًا من األصح

  .)3(منهم وسط وال شعب"

وقد أفرد عدد من كتَّابهم المعاصرين حيزًا واسعًا من كتبهم لبيان األحاديث الواردة في 
  .)4(فضائل الصحابة والنهي عن سبِّهم

سالمي والسيابي وعبد اهللا ي والوارجالنوبالقياس على كالمهم السابق يصبح كبار علمائهم كال
الغالة الذين ال ُيلَتفت إلى كالمهم، وهذا  على كفر وضالل، ومنبن إباض مؤسس الفرقة قبلهم 

  أقوال كبار علمائهم وترضيهم عنهم ونقل آرائهم واالحتجاج بها.من ن يالمعاصر  اقتباس هيناقض

  ن: خالصة القول في حكم من سب الصحابة عند اإلباضية على قسمي

علماؤهم المؤسسون كابن إباض والوارجالني والسيابي وغيرهم، فهؤالء لم يقف  القسم األول:
الباحث على قول صريح لهم بذكر حكم من سب الصحابة أو قذفهم، ولكن يمكن استنباط 
موقفهم من نصوص كتبهم وما ينقل عنهم، حيث أنهم ال يتورعون في انتقاص الصحابة والطعن 

                                                            
 ).39() فضل الصحابة والرضا عنهم ، إلبراهيم بيوض، ص:1(
 ).1/283() اإلباضية بين الفرق اإلسالمية، لعلي يحيى معمر، 2(
 ).1/286() المرجع السابق، 3(
ـــزاد إ39-37) انظـــر: فضـــل الصـــحابة والرضـــا عـــنهم، إلبـــراهيم بيـــوض، ص:(4( لـــى دار المعـــاد، ). وهميـــان ال

 ).12/129الطفيش، (
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كثيرة أوردها الباحث في مباحث متفرقة من  الرسالةوالبراءة منهم، وأمثلة ذلك في  فيهم وسبهم بل
  .هذه الرسالة

علماؤهم المعاصرون كعلي يحيى معمر وٕابراهيم بيوض وغيرهم، فهؤالء وافقوا  القسم الثاني:
أهل السنة والجماعة في حكم من سب الصحابة باإلجمال، فقالوا أنه ضال فاسق يصل إلى 

الكفر خاصة إن تطاول على الطائفة األولى من السابقين األولين من المهاجرين  مرتبة
  واألنصار.

والذي يراه الباحث أن المعاصرين من اإلباضية حاولوا بموقفهم هذا أن يدرؤوا عن أنفسهم 
الشبهات والكالم الذي يطعن في فرقة اإلباضية بسبهم وطعنهم للصحابة، ولكن قولهم هذا 

بالترضي عن أسالفهم وكبار علمائهم الذين ثبت بالنقول الصريحة تطاولهم على  يناقض فعلهم
وهذا يدفع الباحث إلى ، بل ووصل آخرون منهم إلى تكفير بعض الصحابة  الصحابة 
لقول بأن اإلباضية تميل إلى التقية في هذا الموضع، وتستند في ذلك إلى أحاديث مسند ترجيح ا

على تبويب خاص في المسند تحت عنوان:" ما جاء في التقية" الربيع، حيث وقف الباحث 
:"  أنه سئل عن التقية، فقال: " قال النبيء  يرويه جابر عن ابن عباس وأوردوا حديثًا 

رفع اهللا عن أمتي الخطأ والنسيان، وما لم يستطيعوا، وما أكرهوا عليه" ، ثم أورد كالًما نسبه 
لمة تدفع عني ضرب سوطين إال تكلمت بها، وليس الرجل أنه قال:" ما من ك البن مسعود 

. وظاهر من الكالم الذي استدل به صاحب )1(على نفسه بأمين إذا ُضِرب، أو ُعذِّب، أو ُقيِّد"
هذا التناقض المسند أنه يجيز التقية، فإن نفى العلماء المعاصرون التقية فعليهم أن يزيلوا 

أسالفهم والحكم عليهم بحكم الذين أساءوا لصحابة  براءتهم منالواضح بنصوص صريحة تظهر 
وطعنوا فيهم وتبرؤوا منهم وكفروهم، وبدون هذه البراءة فإنه ال يمكن الجزم بصدق  رسول اهللا 

  .قول المعاصرين في موقفهم ممن سب صحابة رسول اهللا 

  

                                                            
 ).207-206) الجامع الصحيح مسند الربيع، للربيع بن حبيب، ص:(1(



215 

 

  املطلب الثاني

  عند أهل السنة حكم سب الصحابة 

أو اتهمهـا بمـا برأهـا اهللا منـه فـي  <ر مـن َسـبَّ أم المـؤمنين عائشـة أجمع العلماء على إكفـا
، واألصــح أن حكمهــم كحكــم عائشــة كتابــه بــال خــالف بيــنهم، واختلفــوا فــي بقيــة أزواج النبــي 

>)1(.  

ـل،  والحديث في حكم َسّب الصحابة  فقـد اختلـف  :أمـا المجمـلعلى ِشقَّين، ُمجَمـل ومفصَّ
  لصحابة على قولين:العلماء في حكم من َسبَّ ا

أو انتقصــهم وطعــن  ذهــب جْمــع مــن أهــل العلــم إلــى القــول بتكفيــر مــن َســبَّ الصــحابة  :األول
فــي عــدالتهم و صــرح ببغضــهم وأن مــن كانــت هــذه صــفته أبــاح دم نفســه وحــل قتلــه، إال أن يتــوب 

  من ذلك ويترحم عليهم.

ـــرحمن بـــن أبـــزى ـــد ال ـــرأي الصـــحابي الجليـــل عب ، وســـفيان بـــن )3() 2(وممـــن ذهـــب إلـــى هـــذا ال
، وغيــرهم، كمــا ذهــب إلــى هــذا القــول بعــض العلمــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية )2() 1(عيينــة

  .)3(والحنابلة

                                                            
). وتعليق مختصر على كتاب لمعة االعتقـاد الهـادي 567-565انظر: الصارم المسلول، البن تيمية، ص:( )1(

ناشـر: مكتبـة أضـواء السـلف، )، تحقيـق: أشـرف بـن عبـد المقصـود، ال152إلى سبيل الرشاد، البن عثيمـين، ص:(
  م). 1995-ه1415ط: الثالثة (

ُصــْحَبٌة، ولــه مــن الولــد ســعيد  َلــهُ  الكــوفي، خزاعــة مــولى أبــزى ْبــن الــرَّْحَمن هــو َعْبــد :أبــزى) بــن الــرحمن (عبــد )2(
ــةَ  َعَلــى ، وكــانوعبــد اهللا، وصــلى خلــف النبــي   ْبــنِ  ُعَمــرَ  ِإَلــى َخــَرجَ  ِحــينَ  اْلَحــاِرِث  َعْبــدِ  ْبــنُ  َنــاِفعُ  َعَلْيَهــا َخلََّفــهُ  َمكَّ

 بكـر ألبي خيثمة، أبي ابن بتاريخ المعروف الكبير ). والتاريخ5/245انظر: التاريخ الكبير، للبخاري، ( .اْلَخطَّاِب 
: ط القـاهرة، – والنشـر للطباعـة الحديثة الفاروق هالل، فتحي بن صالح: ، تحقيق)2/993( خيثمة أبي بن أحمد

  ).6/15. والطبقات الكبرى، البن سعد، ()م 2006 - هـ 1427( األولى،
)، تحقيــق: 84انظــر: النهــي عــن ســب األصــحاب ومــا فيــه مــن اإلثــم والعقــاب، لضــياء الــدين المقدســي، ص:( )3(

)، الناشـر: 2/580محمد عاشور وجمال الكومي، الناشر: الدار الذهبية. وفتاوى السبكي، ألبي الحسن السـبكي، (
  دار المعارف.
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ذهب فريق آخر من أهل العلـم إلـى أن سـابَّ الصـحابة ال ُيكفَّـر بسـبِّهم بـل ُيفسَّـق وُيضـلَّل  :الثاني
زيـره تعزيـرًا شـديدًا يردعـه ويزجـره حتـى يرجـع عـن ارتكـاب وال ُيعاَقب بالقتل، بـل ُيكتَفـى بتأديبـه وتع

ر عليــه العقوبــة  هــذا الجــرم الــذي يعتبــر مــن كبــائر الــذنوب وفــواحش المحرمــات، وٕان لــم يرجــع ُتكــرَّ
  حتى يظهر التوبة.

واإلمــام  )5() 4(ومــن العلمــاء الــذي ذهبــوا إلــى هــذا الــرأي عمــر بــن عبــد العزيــز وعاصــم األحــول
  .)6(وكثير ممن جاء بعدهم مالك واإلمام أحمد

ــل ــب، فمــن َســبَّ فــي حكــم َســبِّ الصــحابة  :أمــا الُمفصَّ ، أن الحكــم مختلــف حســب درجــة السَّ
بالكفر أو الفسق، ليس كمن سب بأمور دنيوية كالبخـل وضـعف الـرأي، وهـذا السَّـب إمـا أن يكـون 

ـــواترت لجمـــيعهم أو أكثـــرهم، أو يكـــون لبعضـــهم أو لفـــرد مـــنهم، وهـــذا الفـــرد إمـــا أن  يكـــون ممـــن ت
  النصوص بفضله أو دون ذلك، ويمكن إجمال الحكم في ذلك على ثالثة أقوال: 

 ورسـوله هللا تكذيب ألنه كفر؛ فهذا فسقوا، عامتهم أن أو أكثرهم ُكفرَ  يقتضي بما يُسبَّهم أن :األول
 هـذه مضـمون ألن متعـيِّن؛ كفـَره فـإن هـذا مثـل ُكفرِ  في َشك َمن بل عنهم، والترضي عليهم بالثناء
  .فساق أو كفار السنة أو الكتاب َنَقلة أن المقالة

                                                                                                                                                                          
 الكثيــر الحــديث، لقــي فــي ثبــت حّجــة ثقــة اإلســالم، كــوفي، شــيخ الكبيــر، الحــافظ اإلمــام عيينــة): بــن فيان(ســ) 1(

 ه. انظـر: الطبقـات الكبـرى،178طـويًال، وتـوفي سـنة  وعّمـر وصّنف، وجمع وجّود وأتقن جمًّا، علًما عنهم وحمل
  ).11/177( ، للمزي،). وتهذيب الكمال4/94الكبير، للبخاري، ( ). والتاريخ6/41سعد، ( البن

  ).87-86انظر: النهي عن سب األصحاب، لضياء الدين المقدسي، ص:( )2(
 ).860-2/857انظر: عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام، لناصر حسن الشيخ، ( )3(
 ثقـة، لـه شـيخ تمـيم، بني مولى الَبْصِرّي، األحول، ُسَلْيمان بن الرحمن، عاصم عبد أبواألحول): هو  (عاصم )4(

ه. انظـر: تهـذيب الكمـال، للمـزي، 142حديثًا، وكان ُيعد من حفاظ البصرة الثالثة، توفي سـنة  وخمسين مئة نحو
)13/485-491.(  
  ).569انظر: الصارم المسلول، البن تيمية، ص:( )5(
حابة الكـرام، ). وعقيـدة أهـل السـنة والجماعـة فـي الصـ569-567انظر: الصارم المسلول، البن تيمية، ص:( )6(

 ).  868-2/864لناصر حسن الشيخ، (
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 أن يجـب َيكفُـر ال بأنـه القـول وعلـى العلـم، ألهل قوالن كفره ففي والتقبيح باللعن أن يُسبَّهم :الثاني
  .قال عما يرجع أو يموت حتى ويحبس يجلد

ر ولكــن يكفــر فــال والبخــل كــالجبن ديــنهم، فــي يقــدح ال بمــا يُســبَّهم أن :الثالــث  عــن يردعــه بمــا ُيَعــزَّ
  )1(ذلك.

وممــا يوضــح عقيــدة أهــل الســنة فــي هــذه المســألة، قــول اإلمــام الطحــاوي: "ونحــب أصــحاب 
وال نفــرط فــي حــب أحــد مــنهم وال نتبــرأ مــن أحــد مــنهم ونــبغض مــن يبغضــهم وبغيــر  رســول اهللا 

م كفـــــر ونفـــــاق الخيـــــر يـــــذكرهم ، وال نـــــذكرهم إال بخيـــــر، وحـــــبهم ديـــــن وٕايمـــــان وٕاحســـــان، وبغضـــــه

أعلــى مــن الــبغض مرتبــة فيكــون فاعلــه فــي معصــية  ، ومعلــوم أن ســبَّ الصــحابة )2(وطغيــان"
  كبيرة ال بد أن يتوب منها قبل أن يموت.

  

  
  

                                                            
). وانظــر: 152) تعليــق مختصــر علــى كتــاب لمعــة االعتقــاد الهــادي إلــى ســبيل الرشــاد، البــن عثيمــين، ص:(1(

 ).570-569الصارم المسلول، البن تيمية، ص:(
  ).398شرح العقيدة الطحاوية، البن أبي العز الحنفي، ص:( )2(
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  اخلامتة 
ـــتم الصـــالحات،  ـــه ت ـــذي بنعمت الحمـــد هللا ذي العـــزة والملكـــوت، والقـــوة والجبـــروت، الحمـــد هللا ال

، وأسأله تعـالى أن يجعـل هـذا ههذ رسالتيوتوفيقه لي على إتمام أحمده تعالى وأشكره على إعانته 
  العمل خالصًا لوجهه الكريم، ويتقبله مني ويجعله في ميزان حسناتي يوم الدين.

إلـى قسـمين، األول: وفيـه جملـة مـن النتـائج التـي توصـل  رسـالتهآثر الباحث أن يقسِّـم خاتمـة 
المختلفـة، والثـاني: وفيـه عـدد مـن التوصـيات  إليها من خـالل البحـث فـي بطـون الكتـب والمصـادر

  التي يوصي الباحث بالعمل عليها واألخذ بها.

  أوًال: النتائج: 

ــًا بــه ومــات علــى  التعريــف الــراجح للصــحابي عنــد أهــل الســنة: "هــو مــن لقــي النبــي  )1 مؤمن
 اإلسالم".

ن تعـريفهم فيما اضطربت اإلباضية في تحديد مفهوم الصحابي، ولكنهم اجتمعـوا علـى أن يكـو 
  فضفاضًا ليدخل فيه من نسبوا إليه مذهبهم من أهل النهروان كعبد اهللا بن وهب الراسبي.

جميعهم عدول وال يحتاجون إلى تعديل أحد من البشر بعد تعديل اهللا لهم،  الصحابة  )2
ُلوَن ِمَن اُملَهاِجِريَن َواألَْنَصاِر َوالَِّذيَن ا[:فقال تعالى ابُِقوَن األَوَّ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ اهللاُ َعنُْهْم َوالسَّ تَّ

َتَها األَْهنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك الَفْوُز الَعظِيمُ  ْم َجنَّاٍت َجتِْري َحتْ ،  }100{التوبة:] َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعدَّ َهلُ

 وهذا موقف جماهير السلف والخلف.

قسمين: قسم يعدلونه دون البحث عنه، وقسم وخالفت اإلباضية في ذلك فجعلوا الصحابة 
  آخر يتوقفون في عدالته حتى يمتحن ويختبر وهم الصحابة الذين خالطوا الفتن وعايشوها.

نشأة الفرقة اإلباضية مرتبط بنشأة الخوارج، ولكن التسمية حادثة فقد ظهرت التسمية في  )3
 القرن الثالث الهجري.
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ر اإلباضي ومنظِّره، وذهب بعض علماء اإلباضية يعتبر عبد اهللا بن إباض هو مؤطر الفك )4
للقول بأن مؤسس الفرقة هو جابر بن زيد العماني، ولكن األصح هو نسبة الفرقة البن 

 إباض.

قامت لإلباضية أكثر من دولة على مدار القرون الماضية، وما زالت اإلباضية هي التي  )5
 تحكم في سلطنة عمان إلى يومنا هذا.

فرق حربية متقلبة، فمنهم من نسب نشأتهم إلى نشأة الخوارج نظرًا ألنهم اختلف العلماء في  )6
مستدلين بحديث " ذي الخويصرة"، ومنهم من نسب نشأتهم إلى زمن عثمان  زمن النبي 
وخروج الغوغاء عليه وقتله، ومنهم من نسب نشأتهم إلى زمن علي وهم من  بن عفان 

 رفض التحكيم وقاتل عليًا.

ة هي جمع بين اآلراء بحيث يمكن القول أن هناك ارتباطًا معنويًا ونظريًا وخالصة المسأل
بين ذي الخويصرة وأولئك الغوغاء الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، وتبلور هذا الفكر 

وظهر على شكل فرقة حملت  النظري إلى اتجاه فكري مستقل محسوس في زمن علي 
بادئ ممن جاء بعدهم وسار عليها ونهج نهجهم هذه المبادئ ودعت إليها، ومن حمل هذه الم

  كان اسمه كاسمهم وحمل نفس حكمهم.

اتفقت كلمة كتَّاب الفرق القدامى والمحَدثين من كال الطائفتين على القول بأن اإلباضية فرقة  )7
من فرق الخوارج، فيما نفى ذلك عدد من كتَّاب اإلباضية المعاصرين، ونفيهم ليس له اعتبار 

 األحداث وخالطها ليس كمن سمعها وقرأ عنها. ألن من عايش

 رسالتهوافقت اإلباضية أصول الخوارج في عدد من المسائل، تحدث عنها الباحث في  )8
 بالتفصيل وهي: 

 وبراءتهم من أكثر الصحابة. {تكفيرهم لعثمان وعلي   - أ

 قولهم بأن مرتكب الكبيرة مخلٌد في النار ما لم يُتب.  - ب

 حدين.إنكارهم الشفاعة لعصاة المو   - ت
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 إنكارهم لرؤية اهللا تعالى يوم القيامة.  - ث

 قولهم بأن القرآن مخلوق.  - ج

 خالفت اإلباضية أصول الخوارج في عدد من المسائل، وهي:  )9

 الخوارجبأن اإليمان يزيد وال ينقص، فيما ذهب  اإلباضيةفقالت  زيادة اإليمان ونقصانه:  - أ
كفر ويذهب إيمانه بمجرد إلى القول بأن اإليمان جملة واحدة ال يتبعض وأن العبد ي

 مواقعته للذنب.

اسم كافر على كل من ارتكب  الخوارجفأطلقت  تسمية وحكم مرتكبي الكبائر في الدنيا:  - ب
ذنبًا في الدنيا صغيرًا كان أو كبيرًا، وتجري عليه أحكام الكفار في الدنيا؛ فهو حالل الدم 

 والمال وال يرث وال يورث وال يدفن في مقابر المسلمين.

فأطلقوا على مرتكب الكبائر دون الصغائر اسم " كافر" لكنهم يقصدون به   اإلباضية اأم
كفر النعمة ال كفر الشرك والملة، وأجازوا مناكحته وموارثته وأكل ذبيحته، وحرموا دماءه 

  غيلة واستحلوها بعد نصب القتال.

على تعدد  في حكم األطفال بناءً  الخوارجتعددت آراء فرق  حكم أطفال المخالفين:  - ت
فرقهم، فلم يتفقوا على حكم واحد، فذهبت األزارقة والعجاردة والحمزية والخلفية إلى 
اعتبار األطفال في حكم أبائهم المخالفين، فيما ذهبت الصفرية والنجدات والميمونية إلى 
جعلهم من أهل الجنة ولم يجوزوا قتلهم، وذهب فريق ثالث إلى التوقف في حكمهم حتى 

 التكليف فيتبين حالهم. يبلغوا سن

ذلك كله، فتوقفوا في أطفال المشركين وأجازوا أن يدخلوا الجنة  اإلباضيةوخالفت 
  تفضًال، وانقسموا في تعذيبهم في اآلخرة على ثالثة أقوال: 

  األول: جوزوا تعذيبهم في اآلخرة على سبيل االنتقام.

  ر طريق االنتقام.الثاني: جوزوا أن يؤلمهم اهللا سبحانه في اآلخرة على غي
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  الثالث: أن اهللا يؤلمهم على طريق اإليجاب ال على طريق التجويز.

 ويتبين ذلك من خالل النقاط التالية: تعاملهم مع المخالفين:    - ث

  مخالفيها من هذه األمة براء من الشرك واإليمان، وأنهم ليسوا مـؤمنين وال  اإلباضيةتعتِبر
 كفر النعمة ال كفر الملة. مشركين ولكنهم كفَّار، ويقصدون بذلك

  فإنهم ُيكفِّرون كل من لم ير رأيهم من المسلمين، ويرمونهم بالكفر أو النفاق. الخوارجأما 

  دمــاء مخـــالفيهم غيلــة، واســـتحلوها بعــد نصـــب القتــال، وأجـــازوا شـــهادتهم،  اإلباضـــيةحــرَّم
 الخيل والسالح.وصححوا مناكحتهم والتوارث معهم، وحرَّموا َسْبيهم أو غنيمتهم سوى من 

فقــد اسـتباحوا دمــاء مخــالفيهم وقتــل نســائهم وأطفــالهم وغنيمــة أمــوالهم، وتركــوا  الخــوارجأمـا 
  أهل الذمة ومقاتلة المشركين.

  دور مخالفيهم دار توحيد إال معسكر السلطان فإنه دار بغي. اإلباضيةاعتبر 

  اإليمان.أن دار اإلسالم هي دار حرب، ودارهم هي دار  الخوارجفي حين قال 

  الخـــروج علـــى الســـلطان الجـــائر، جـــوازًا يميـــل إلـــى الوجـــوب حـــال كانـــت  اإلباضـــيةتجـــوِّز
 الظروف مواتية.

  فإنهم َيَرون بوجوب الخروج على أئمة الجور وكل من ارتكب كبيرة. الخوارجأما 

اتفقت اإلباضية مع أهل السنة والجماعة في موقفها تجاه الخليفتين الراشدين: أبو بكر  )10
، فأظهروا لهما الحب واالحترام وترضوا عنهما وأعلنوا {يق، وعمر بن الخطاب الصد

 لهما الوالء.

، حيث طعنوا عليه وذموه واتهموه، هلكت اإلباضية في موقفها تجاه عثمان بن عفان  )11
 حتى وصلوا للبراءة منه وتكفيره والحكم عليه بالخلود في النار.
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فًا متناقضًا، وذلك أنهم كانوا يتولونه قبل وقفت اإلباضية من علي بن أبي طالب موق )12
من ألسنة اإلباضية  التحكيم، ثم بعد التحكيم انقلبوا عليه وتبرأوا منه، فلم يسلم علي 

، وصوًال قديمهم وحديثهم، فقذفوه بصفات ال تليق بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
وا عنه وأنشدوا فيه إلى الحكم عليه بالخلود في النار وفق معتقدهم، بل وتولَّ  وا قاتله وترضَّ

 شعرًا.

من ألسنة اإلباضية وأقالمهم،  <لم تسلم أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق  )13
، وتبرؤا منها فصنفوها من الخوارج الكبار متهمينها بالخروج على علي بن أبي طالب 

يترضون عنها ويجلونها  قبل أن ينسبوا لها القول بتوبتها ثم قبولهم توبتها وبذلك أصبحوا
 ويحترمونها.

برئت اإلباضية من طلحة والزبير وأبي موسى األشعري ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو  )14
بما وقفوا من مواقف في زمن الفتنة، فأنكروا فضائلهم وطعنوا فيهم وحكموا   بن العاص

 عليهم بالكفر وأوجبوا لهم النار.

فقالوا بوجوب   م من الخالف بين الصحابةخالف معاصرو اإلباضية أسالفهم بموقفه )15
الترضي عنهم وعدم الخوض في الفتن، فوافقوا بذلك أهل السكوت عما شجر بين الصحابة و 

جماعة، وقد تكون مخالفتهم الظاهرة عمًال بالتقية، ما لم ينفوها عن أنفسهم ويتبرءوا السنة وال
 ممن أساء للصحابة من أسالفهم.

، فالقسم األول: هم العلماء سمين في حكم سب الصحابة انقسمت اإلباضية إلى ق )16
المؤسسون، وهؤالء لم يرد منهم نص واضح ببيان حكم من سب الصحابة عندهم، ولكن 
يمكن استنباط الحكم من خالل نصوصهم التي ينقلونها ويطعنون فيها على الصحابة، فهم 

 ال يراعون لهم مكانة وال فضًال.

لعلماء المعاصرون، فسلكوا مسلكًا يوافق أهل السنة والجماعة في أما القسم الثاني: فهم ا
  حكم من سب الصحابة باإلجمال.
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لكن الباحث يرى أن قول المعاصرين ينافيه ترضيهم عن أسالفهم، فإن أرادوا إثبات قولهم 

 وتأكيده فليكن منهم نصوص واضحة يتبرأون فيها من أسالفهم الذين أساءوا للصحابة 
  م وتبرؤا منهم وجزموا لهم بالنار ، وما دون ذلك فال يمكن تصديقه أو القبول به.وطعنوا فيه

  ثانيًا: التوصيات: 

يوصي الباحث طلبة العلم باستكمال دراسة عقائد هذه الفرقة في اإللهيات والنبوات والغيبيات  )1
رموزها لالستفادة كقاعدة وأساس لالنطالق إلى مزيد من الدراسات المتعددة لهذه الفرقة و 

 وعلمائها على مدار األجيال المتعاقبة.

يوصي الباحث بإفراد مساحة من مساقات متطلبات الجامعة يتناول هذه الفرقة المعاصرة  )2
التي التبس أمرها على كثير من الناس، حيث ظهرت بمظهر االعتدال بعيدًا عن أصولها 

طلبة العلم في المجتمع بكافة التي ترجع إلى الخوارج؛ لتؤصَّل المسألة ويتعرف عليها جميع 
 تخصصاتهم لخلق جيل واٍع بعقيدته، مميزًا لها من بين عقائد الفرق المنحرفة األخرى. 

يوصي الباحث طلبة العلم الشرعي عامة وعلوم الحديث خاصة بضرورة دراسة أسانيد كتاب  )3
فعليه مدار  "مسند الربيع" المنسوب للربيع بن حبيب؛ لينظروا في صحة أحاديثه ومروياته،

استدالل اإلباضية في محافلهم، ويعدونه أصح الكتب بعد القرآن الكريم، فإن كان ما فيه 
نكون قد استزدنا علمًا نافعًا، وٕان كان غير ذلك رددناه على  - بعد الدراسة والنقد–صحيح 

 أصحابه وبينَّا للناس خطره وعواره.

، وأسأله تعالى أن رسالتيفقني إليه في ، أحمد اهللا تعالى إلى ما و وفي ختام هذه الرسالة
وأن يتجاوز عني فيما أخطأُت فيه وما يعلمني ما ينفعني وينفعني بما علمني ويزيدني علمًا، 

م وزد وبارك على اللهم وسلِّ  وحده، والنقص من صفات خلقه، وصلِّ  قصرُت به، فالكمال هللا
 مد هللا رب العالمين.سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الح
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 فهرس اآليات القرآنية

رقم اآلية السورة اآلية م
رقم 
الصفحة

ُقوا َيوْ [.1  73 48 البقرة]...ًما َال َجتِْزي َنْفٌس َعْن َنْفٍس َشْيًئا َوَال ُيْقَبُلَواتَّ
 135 106 البقرة [َما َننَْسْخ ِمْن َآَيٍة َأْو ُننِْسَها َنْأِت بَِخْريٍ ِمنَْها ...].2
ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعَىل النَّاِس [.3 َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 ]...ًدا َوَما َجَعْلنَا الِقْبَلَةُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيَوَيُكوَن الرَّ 
 143 البقرة

80 
،136 

ْنَيا[.4  68 204 البقرة ]...َوِمَن النَّاِس َمْن ُيْعِجُبَك َقْوُلُه ِيف اَحلَياِة الدُّ
ي َنْفَسُه اْبتَِغاَء َمْرَضاِة اهللاِ[.5  69 207 البقرة ]َوِمَن النَّاِس َمْن َيْرشِ
َّ  َيا[.6 َا الَِّذيَن َآَمنُوا َأْنِفُقوا ِمم  73 254 البقرة ]...ا َرَزْقنَاُكْم ِمْن َقْبِلَأهيُّ
ــَراِهيَم [.7 ــِزَل َعــَىل إِْب ــا َوَمــا ُأْن ــِزَل َعَلْينَ ــا بِــاهللاِ َوَمــا ُأْن ُقــْل َآَمنَّ

 ]...َوإِْسَامِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواألَْسَباِط َوَما ُأوِيتَ
آل 
 80 84 عمران

ُعـــوا َلُكـــْم [.8 ـــْد َمجَ ـــاَس َق ـــاُس إِنَّ النَّ ـــُم النَّ ـــاَل َهلُ ـــِذيَن َق الَّ
 ]َفاْخَشْوُهْم َفَزاَدُهْم إِيَامًنا َوَقاُلوا َحْسُبنَا اهللاُ َونِْعَم الَوكِيُل

آل 
 82 173 عمران

 198 29 النساء ]َوَال َتْقُتُلوا َأْنُفَسُكْم إِنَّ اهللاَ َكاَن بُِكْم َرِحيًام[....9
ٍة َوإِْن َتُك َحَسنًَة[.10  194 40 النساء ]...إِنَّ اهللاَ َال َيْظلُِم ِمْثَقاَل َذرَّ
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك[.11  193 48 النساء ]...إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
ُسوَل.12 َا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ 35،36 59 النساء ]... [َيا َأهيُّ
ًدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم َخالًِدا[.13  125 93 النساء ]...َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
 45 100 النساء ]...َوَمْن ُهيَاِجْر ِيف َسبِيِل اهللاِ َجيِْد ِيف األَْرِض ُمَراَغًام[.14
15.] َ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ  َلُه اُهلَدى َوَيتَّبِْع َغْريَ َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ

 ]...َوُنْصلِِه َجَهنََّم  َتَوىلَّ َسبِيِل اُملْؤِمنَِني ُنَولِِّه َما 
 115 النساء

110،  
171 

،181 
َل َعَلْيُكْم ِيف الكَِتاِب َأْن إَِذا َسِمْعُتْم َآَياِت[.16  35 140 النساء ]... َوَقْد َنزَّ
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ُسوُل َال َحيْ .17 َا الرَّ  80 41 المائدة]...ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِيف الُكْفِرُزْنَك الَّ [َيا َأهيُّ
ُه ِمنُْهمْ [....18 ْم ِمنُْكْم َفإِنَّ  171 51 المائدة ...]َوَمْن َيَتَوهلَُّ

،182 
 176 54 المائدة ]... َفَسْوَف َيْأِيت اهللاُ بَِقْوٍم ُحيِبُُّهْم َوُحيِبُّوَنُه ...[.19
 35 68 األنعام]...َن َخيُوُضوَن ِيف َآَياتِنَا َفَأْعِرْض َعنُْهْمَوإَِذا َرَأْيَت الَِّذي[.20
 75 143األعراف ]...َقاَل َربِّ َأِرِين َأْنُظْر إَِلْيَك َقاَل َلْن َتَراِين َوَلكِِن اْنُظْر[.21
ْم إِيَامًنا[... .22  82 2 األنفال ...]َوإَِذا ُتلَِيْت َعَلْيِهْم َآَياُتُه َزاَدْهتُ
َبَعَك ِمَن اُملْؤِمنَِنيَيا [.23 َا النَّبِيُّ َحْسُبَك اهللاُ َوَمِن اتَّ  13 64 األنفال ]َأهيُّ
ُهْم َينَْتُهوَن[.24 ْم َلَعلَّ ُْم َال َأْيَامَن َهلُ َة الُكْفِر إِهنَّ  109 12 التوبة ]َفَقاتُِلوا َأئِمَّ
 185 26 التوبة ]...ِمنَِنيُثمَّ َأْنَزَل اهللاُ َسكِينََتُه َعَىل َرُسولِِه َوَعَىل اُملْؤ[.25
َة َوَال ُينِْفُقوَهنَا[.26 َهَب َوالِفضَّ  113 34 التوبة]...َوالَِّذيَن َيْكنُِزوَن الذَّ
ُه اهللاُ إِْذ َأْخَرَجُه الَِّذيَن َكَفُروا [إِالَّ .27 وُه َفَقْد َنَرصَ  99 40 التوبة ]...َتنُْرصُ
ُلــوَن ِمــَن اُملَهــ[.28 ــابُِقوَن األَوَّ ــِذيَن َوالسَّ اِجِريَن َواألَْنَصــاِر َوالَّ

َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِيضَ  100 التوبة ]...اهللاُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْهاتَّ
 13ز،
،219 

ْم[.29  47 111 التوبة ]...إِنَّ اهللاَ اْشَرتَى ِمَن اُملْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُ
ٍر  َوَنَزْعنَــا َمــا ِيف ُصــُدوِرِهْم ِمــْن[.30 ِغــلٍّ إِْخَواًنــا َعــَىل ُرسُ

 ]ُمَتَقابِلِنيَ 
 47 الحجر

159 
،208 

 80 106 النحل ]...[َمْن َكَفَر بِاهللاِ ِمْن َبْعِد إِيَامنِِه إِالَّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه.31
 82 76 مريم ]َوَيِزيُد اهللاُ الَِّذيَن اْهَتَدْوا ُهًدى ...[.32
 73 28 األنبياء ...]ِن اْرَتَىضَوَال َيْشَفُعوَن إِالَّ ملَِ [....33
َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه].34  ه 12 لقمان[َوَمْن َيْشُكْر َفإِنَّ
ْجَس َأْهَل الَبْيِت[.35 َام ُيِريُد اهللاُ لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّ  132 33األحزاب ]...إِنَّ
 35 36األحزاب ]...ُهاهللاُ َوَرُسولُ  ٍن َوَال ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقَىضَوَما َكاَن ملُِْؤمِ [.36
 140 32 فاطر]..ُثمَّ َأْوَرْثنَا الكَِتاَب الَِّذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم[.37
كِينََة ِيف ُقُلو[.38  82 4 الفتح]... ِب اُملْؤِمنَِني لَِيْزَداُدواُهَو الَِّذي َأْنَزَل السَّ
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ـَجَرِة َلَقْد َرِيضَ اهللاُ َعـِن اُملـْؤِمنَِني[.39 ـَت الشَّ إِْذ ُيَبايُِعوَنـَك َحتْ
كِينََة َعَلْيِهْم  ]...َفَعلَِم َما ِيف ُقُلوِهبِْم َفَأْنَزَل السَّ

 18 الفتح
 13ز،
،208  

اِر[.40 اُء َعَىل الُكفَّ ٌد َرُسوُل اهللاِ َوالَِّذيَن َمَعُه َأِشدَّ  ز 29 الفتح]...ُحمَمَّ
 185 10 الحديد ]...َق ِمْن َقْبِل الَفْتِحَال َيْسَتِوي ِمنُْكْم َمْن َأْنفَ [....41
 213 8 الحشر ]...لِْلُفَقَراِء اُملَهاِجِريَن الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمْن ِدياِرِهْم[.42
نَــا اْغِفــْر َلنَــا [.43 َوالَّــِذيَن َجــاُءوا ِمــْن َبْعــِدِهْم َيُقوُلــوَن َربَّ

ْخَوانِنَا الَِّذيَن َسَبُقوَنا بِـاِإليَامِن وَ  َعـْل ِيف ُقُلوبِنَـا ِغـال َوِإلِ َال َجتْ
نَا إِنََّك َرُءوٌف َرِحيٌم ِذيَن َآَمنُوا َربَّ  ]لِلَّ

 10 الحشر
ج،ح،
207 

،213 
َت َعْبَدْيِن ِمْن[.44  112 10 التحريم ]...اِْمَرَأَة ُنوٍح َواْمَرَأَة ُلوٍط َكاَنَتا َحتْ
 82 31 المدثر ]... َوَيْزَداَد الَِّذيَن َآَمنُوا إِيَامًنا ...[.45
ا َناظَِرةٌ [.46 َ ٌة إَِىل َرهبِّ  2375-22 القيامة ]ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِرضَ
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  فهرس األحاديث 

  رقم الصحفة الحديث  الرقم

 199 "ابنا العاص مؤمنان عمرو وهشام"   .1
 155 "َأُبو َبْكٍر ِفي اْلَجنَِّة، َوُعَمُر ِفي اْلَجنَِّة ... "   .2
 98 َما َعَلْيَك ...""اْثُبْت ُأُحُد َفِإنَّ   .3
 121 ..." َرُجًال ِمْن َأْصَحاِبي -َأْو َلْيَت ِعْنِدي -"اْدُع ِلي    .4
 208 ..." "ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَهَد   .5
 199 "ِإَذا َحَكَم الَحاِكُم َفاْجَتَهَد ثُمَّ َأَصاَب ..."   .6
 11 اَئِة َسَنٍة ِمْنَها ...""َأَرَأْيَتُكْم َلْيَلَتُكْم َهِذِه، َفِإنَّ َرْأَس ِم   .7
 120 "َأْرَحُم ُأمَِّتي ِبُأمَِّتي َأُبو َبْكٍر ..."   .8
 102 "ُأِريُت ِفي الَمَناِم َأنِّي َأْنِزُع ..."   .9

 144 "ُأِريُتِك ِفي اْلَمَناِم َثَالَث َلَياٍل ...".10

ُه ِنْســَوٌة ِمــْن ، َوِعْنــدَ "اْســَتْأَذَن ُعَمــُر ْبــُن الَخطَّــاِب َعَلــى َرُســوِل اللَّــِه.11
 ُقَرْيٍش..."

101 

 199 "أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص".12
 163 "َأَصاَب ُعْثَماَن ْبَن َعفَّاَن ُرَعاٌف َشِديٌد َسَنَة الرَُّعاِف".13

ـــَع َرُســـوِل اللَّـــِه".14 ـــا َم ـــي َبْعـــِض  َأْقَبْلَن ـــَزَل ِف ، َفَن ـــي َحـــجَّ ـــِه الَِّت ِت ـــي َحجَّ ِف
 الطَِّريِق ..."

132 

 95 اْقَتُدوا ِبالََّذْيِن ِمْن َبْعِدي"".15
، َوَأْقَضاَنا َعِليٌّ ...".16  135 "َأْقَرُؤَنا ُأَبيٌّ

 200 ..." ِبَشْيٍء؟ "َأَال ُأَحدِّثُُكم َعْن َرُسْوِل اِهللا.17
 120 "َأَال َأْسَتِحي ِمْن َرُجٍل َتْسَتِحي ِمْنُه اْلَمَالِئَكُة ".18
 199 ِني ُفَالًنا، َلْيُسوا ِلي ِبَأْوِلَياَء ...""َأَال ِإنَّ آَل َأِبي، َيْع.19
 161 "َأَال َتُشدُّ َفَنُشدَّ َمَعَك ...".20
 188 "اللهم اجعله هاديًا مهديًا واهِد به".21
 188 ..." "اللهم علِّم معاوية الكتاب.22
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 186 ..." "اْلُمَؤذُِّنوَن َأْطَوُل النَّاِس َأْعَناًقا.23
 80 لناَس حتى يقولوا: ال إلَه إال اُهللا ...""ُأِمرُت أْن ُأقاِتَل ا.24
 120 َوُهَو ُمْضَطِجٌع ..."  "َأنَّ َأَبا َبْكٍر اْسَتْأَذَن َعَلى َرُسوِل اِهللا.25
 208 "ِإنَّ اْبِني َهَذا َسيٌِّد َوَلَعلَّ اللََّه َأْن ُيْصِلَح ِبِه ...".26
 172 ْزِو ...""ِإنَّ اْألَْشَعِريِّيَن ِإَذا َأْرَمُلوا ِفي اْلَغ.27
 98 "ِإنَّ اللََّه َخيََّر َعْبًدا ...".28

ِتــي.29 ــْن ُأمَّ ِتــي  -"ِإنَّ َبْعــِدي ِم ــْن ُأمَّ ــَيُكوُن َبْعــِدي ِم ــْوٌم َيْقــَرؤوَن  -َأْو َس َق
 45 ..." اْلُقْرآَن، َال ُيَجاِوُز َحَالِقيَمُهْم

30.
ِتـــــي "ِإنَّ َبِنــــي ِإْســـــَراِئيَل اْفَتَرَقــــْت َعَلـــــى ِإْحـــــَدى َوَســــْب ِعيَن ِفْرَقـــــًة، َوإِنَّ ُأمَّ

 32 َسَتْفَتِرُق ..."

 130 َخَرَج ِإَلى َتُبوَك، َواْسَتْخَلَف َعِليًّا ..." "َأنَّ َرُسوَل اللَِّه.31
 174 "ِإنَّ َعْبَد اِهللا ْبَن َقْيٍس َأو اْألَْشَعِريَّ ُأْعِطَي ِمْزَماًرا ...".32
 146 َأْيَن َأَنا اْلَيْوَم؟ ..."«َفقَُّد َيُقوُل:، َلَيَت"ِإْن َكاَن َرُسوُل اِهللا.33
 165 "ِإنَّ ِلُكلِّ َنِبيٍّ َحَواِريًّا ...".34
 13 َوَأْكَرُمَها ..." آِخُرَها َأْنُتْم ُأمَّة َسْبِعيَن ُتوُفوَن "َأْنُتمْ .35
 135 "إنك سُتضَرب ضربة هاهنا ...".36

ــْد َصــِح.37 ــْم َلُتَصــلُّوَن َصــَالًة َلَق ــاُه ُيَصــلِّيَها  ْبَنا َرُســوَل اللَّــِه"ِإنَُّك ــا َرَأْيَن َفَم
"... 186 

 172 "ِإنِّي َألَْعِرُف َأْصَواَت ُرْفَقِة اْألَْشَعِريِّيَن ِباْلُقْرآِن ... ".38
ُل َجْيٍش ِمْن ُأمَِّتي َيْغُزوَن الَبْحَر ...".39  187 "َأوَّ
 146 َأْيَن َأَنا َغًدا؟ ..."".40
 175 اْرَبُعوا َعَلى َأْنُفِسُكْم ..." َأيَُّها النَّاُس".41

ــــٍب.42 ــــُن َأِبــــي َطاِل ــــيُّ ْب ــــَيَمِن  ِإَلــــى َرُســــوِل اللَّــــِه  "َبَعــــَث َعِل ِمــــْن اْل
 ..."ِبُذَهْيَبةٍ 

41 

، َوَنْحـــُن ِبـــاْلَيَمِن، َفَخَرْجَنـــا ُمَهـــاِجِريَن ِإَلْيـــِه "َبَلَغَنـــا َمْخـــَرُج َرُســـوِل اِهللا.43
" ... 

173 

 100 َنا َناِئٌم، َشِرْبُت، َيْعِني، اللََّبَن ...""َبْيَنا أَ .44
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 103 "َبْيَنَما َراٍع ِفي َغَنِمِه َعَدا َعَلْيِه الذِّْئُب ...".45
 46"ذو الخويصرة...َوُهَو َيْقِسُم ِقْسًما َأَتاُه  "َبْيَنَما َنْحُن ِعْنَد َرُسوِل اللَِّه.46

 157 "توفي النبي وهو عنه راٍض".47
 121 ٌل ِمْن َأْهِل ِمْصَر َحجَّ الَبْيَت، َفَرَأى َقْوًما ُجُلوًسا ... ""َجاَء َرجُ .48
 200،196 َحَضْرَنا َعْمَرو ْبَن اْلَعاِص، َوُهَو ِفي ِسَياَقِة اْلَمْوِت، ... "".49
 131 َغَداًة َوَعَلْيِه ِمْرٌط ..." "َخَرَج النَِّبيُّ.50
 13 َيُلوَنُهْم ..." "َخْيُر النَّاِس َقْرِني ثُمَّ الَِّذيَن.51

 158 "ذاك يوم كله لطلحة".52
 158 "َرَأْيُت َيَد َطْلَحَة الَِّتي َوَقى ...".53
َمْيَصاِء ...".54  100 "َرَأْيتُِني َدَخْلُت الَجنََّة، َفِإَذا َأَنا ِبالرُّ
 156 "َسْلُه َعمَّْن َقَضى َنْحَبُه َمْن ُهَو؟ ...".55

، َكــاَن َعَلــى ِحــَراٍء ُهــَو َوَأُبــو َبْكــٍر، ُســوَل اِهللا"َعــْن َأِبــي ُهَرْيــَرَة، َأنَّ رَ .56
 َوُعَمُر، َوُعْثَماُن ..."

135،156 

 144 "َفْضُل َعاِئَشَة َعَلى النَِّساِء ...".57
 35 َرِضَي ..." َوَلِكنَّه ِبَأْرِضُكْم ُيْعَبَد ِبَأْن الشَّْيَطاُن َيِئَس  "َقدْ .58
 193 َنَرى َربََّنا َيْوَم الِقَياَمِة؟ ..." "ُقْلَنا َيا َرُسوَل اللَِّه َهْل.59
 46 ..." "َقْوًما َيْخُرُجوَن ِمْن َها ُهَنا َوَأَشاَر ِبَيِدِه َنْحَو اْلِعَراِق.60
ْوَن ِبَهَداَياُهْم َيْوَم َعاِئَشَة ...".61  145 "َكاَن النَّاُس َيَتَحرَّ
 120 ي َبْكٍر َأَحًدا ..."َال َنْعِدُل ِبَأِب "ُكنَّا ِفي َزَمِن النَِّبيِّ.62
 "... 96"ُكنَّا ُنَخيُِّر َبْيَن النَّاِس ِفي َزَمِن النَِّبيِّ.63
 101 وأبي ..." "كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول اهللا .64
 98 ، ِإْذ َأْقَبَل َأُبو َبْكٍر ...""ُكْنُت َجاِلًسا ِعْنَد النَِّبيِّ.65
 175 َناِزٌل ِباْلِجْعَراَنِة ..." ، َوُهَو"ُكْنُت ِعْنَد النَِّبيِّ.66
 34  "َال َتَزاُل َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َعَلى اْلَحقِّ...".67
 ز "َال َتُسبُّوا َأْصَحاِبي، َفَلْو َأنَّ َأَحَدُكْم ...".68
 ه "َال َيْشُكُر اَهللا َمْن َال َيْشُكُر النَّاَس".69
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 134 ْفَتُح اُهللا َعَلى َيَدْيِه ...""َألُْعِطَينَّ َهِذِه الرَّاَيَة َرُجًال َي.70
  "... 97"َألَْلَزَمنَّ َرُسوَل اللَِّه.71
 100 "َلَقْد َكاَن ِفيَما َقْبَلُكْم ِمَن اُألَمِم ُمَحدَُّثوَن ...".72
 158 ، ِفي َبْعِض ِتْلَك اَأليَّاِم ...""َلْم َيْبَق َمَع النَِّبيِّ.73
 174 ْن ُحَنْيٍن، َبَعَث َأَبا َعاِمٍر ..." ، ِم"َلمَّا َفَرَغ النَِّبيُّ.74
 108،119 "َما َضرَّ ُعْثَماَن َما َعِمَل ...".75
 36 "َمْن َأْحَدَث ِفي َأْمِرَنا َهَذا...".76
 119 َمْن َجهََّز َجْيَش الُعْسَرِة ..."".77
 157 "َمْن َسرَُّه َأْن َيْنُظَر ِإَلى َشِهيٍد َيْمِشي َعَلى َوْجِه اَألْرِض ...".78

اُل، -ثَـــَالَث َمــرَّاٍت -"َمــْن َنَجــا ِمــْن ثَـــَالٍث، َفَقــْد َنَجــا.79 : َمــْوِتي، َوالـــدَّجَّ
"... 118 

 119 "َمْن َيْحِفْر ِبْئَر ُروَمَة ...".80
 119 "َمْن َيْشَتِري ُبْقَعَة آِل ُفَالٍن َفَيِزيُدَها ...".81
 118 "َمْن َيْشَتِري ِبْئَر ُروَمَة َفَيْجَعُل ...".82
 187 ..." َيْوًما َقِريًبا ِمنِّي، ثُمَّ اْسَتْيَقَظ َيَتَبسَُّم "َناَم النَِّبيُّ.83
َبْيُر ... " "َنَدَب َرُسوُل اِهللا.84  165 النَّاَس َيْوَم اْلَخْنَدِق، َفاْنَتَدَب الزُّ
 118 "َهَذا َيْوَمِئٍذ َوَأْصَحاُبُه َعَلى اْلَحقِّ ...".85
 108،122 َن ...""َهِذِه َيُد ُعْثَما.86
 188 "َهْل َلَك ِفي َأِميِر الُمْؤِمِنيَن ُمَعاِوَيَة ...".87
 176 "هم قومك يا أبا موسى ...".88
 133 "َوالَِّذي َفَلَق اْلَحبََّة، َوَبَرَأ النََّسَمَة، ِإنَُّه َلَعْهُد النَِّبيِّ اْألُمِّيِّ ...".89
 36 "َوَشرُّ اْألُُموِر ُمْحَدثَاُتَها ...".90

 144 ا َعاِئَش، َهَذا ِجْبِريُل ُيْقِرُئِك السََّالَم ...""يَ .91
 121 "َيا ُعْثَماُن ِإنَُّه َلَعلَّ اللََّه ُيَقمُِّصَك َقِميًصا ...".92
 197 "يا عمرو اشدد عليك ...".93
 198 ..."   "يا عمرو صلَّيت بأصحابك.94
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  والبلدان والفرق فهرس األعالم
  المترجم لهم : فهرس األعالمأوًال/ 

  216  عاصم األحول.25  139  إبراهيم بيوض   .1
  215  عبد الرحمن بن أبزى.26  4  ابن الصالح   .2
  29  عبد الرحمن بن رستم.27  70  ابن جعفر األزكوي   .3
  25  عبد اهللا بن إباض.28  4  ابن فورك   .4
  49  عبد اهللا بن وهب الراسبي.29  14  أبو الحسين القطان   .5
  21  عبد الوهاب بن رستم.30  4  أبو المظفر السمعاني   .6
  5  العراقي.31  172  أبو موسى األشعري   .7
  17  علي يحيى معمر.32  64  أحمد الخليلي   .8
  128  عمران بن حطان.33  71  أحمد الشماخي   .9

  194  عمرو بن العاص.34  4  إلكيا الطبري.10
  166  عمرو بن جرموز.35  29  األمازيغ.11
  125  العوتبي.36  6  بدر الدين بن جماعة .12
  166  فضالة بن حابس.37  70  تبغورين.13
  127  قاسم الشماخي.38  28  الجلندي بن مسعود.14
  94  الكدمي.39  24  الربيع بن حبيب.15
  95  الكندي.40  100  الرميصاء.16
  20  تادايوس - ليفيتسكي.41  160  الزبير بن العوام .17
  15  المازري.42  107  سالم الحارثي.18
  16  محمد اطفيش.43  8  سالم السيابي.19
  7  محمد المطهري.44  61  نسليمان بن سحما.20
  128  مسعود مزهودي.45  3  السخاوي.21
  182  معاوية بن أبي سفيان.46  216  سفيان بن عيينة .22
  87  النووي.47  7  صالح البوسعيدي.23
  166  نفيع بن كعب.48  153  طلحة بن عبيد اهللا.24
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  15  نور الدين السالمي.49
  16  الوارجالني.50
  5  الواقدي.51

  

  :لهم المترجم البلدان فهرس: ثانياً 

  174  أوطاس   .1
  117  إيلياء   .2
  97  بئر أريس   .3
  118  بئر رومة   .4
  45  حروراء   .5
  113  الربذة    .6

  

  :لهم المترجم الفرق فهرس: ثالثاً 

  20  األزارقة   .1
  27  أصحاب طاعة ال يراد اهللا بها    .2
  27  الحارثية   .3
  27  الحفصية   .4
  41  الخوارج   .5
  21  القعدة    .6
  27  اليزيدية   .7
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  فهرس املفردات واملصطلحات

  195  األدم   .1
  162  استعرض أهل مكة   .2
  185  أسود   .3
  164  االعتجار   .4
  102  أنزع   .5
  47  البضعة تدردر   .6
  11  التابعي   .7
  42  التحليق   .8
  147  ترة    .9

  11  التواتر.10
  49  الثفنات.11
  154  الحرة.12
  100  خشفة.13
  102  َذنوباً .14
  47  رصافه.15
  154  سباخ.16
  144  سَرقة.17
  164  سيماء.18
  162  صلتا.19
  42  ضئضئ.20
  102  ياً عبقر .21
  102  غرباً .22
  167  غير معرد.23
  167  فارس بهمة.24
  201  فشنوا.25
  167  فقع القردد.26
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  47  قذذه.27
  97  القف.28
  102  قليب.29
  160  الكركرة.30
  177  كيِّس.31
  179  مأكلة.32
  131  مرجل –مرحل .33
  131  مرط.34
  24  مسند الربيع .35
  42  مشرف الوجنتين.36
  41  مقروظ.37
  42  مقف.38
  42  ناشز الجبهة .39
  47  نصله.40
  47  نضيه.41
  112  النعثل.42
  98  وجاهه.43
  102  وضربوا بعطن.44
  102  يفري فريه.45
  42  يمرقون من الدين.46
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  املصادر واملراجع 
 . القرآن الكريم 

  أوًال: مصادر ومراجع أهل السنة والجماعة:

 .المكتبة الشاملةالناشر:  ،لعبد اهللا بن مسعود السنياإلباضية في ميزان أهل السنة،  .1
المديريـة الناشـر:  لعبد العزيز بن محمد بن علي آل عبد اللطيـف،وهل هم خوارج،  اإلباضية .2

  هـ).1412األولى(الطبعة:  تبوك، -العامة للمطبوعات بوزارة اإلعالم
، الناشـر: لحيـاة بـن محمـد بـن جبريـلاآلثار الواردة عن عمر بـن عبـد العزيـز فـي العقيـدة،   .3

المدينــــة المنــــورة، المملكــــة العربيــــة الســــعودية،  عمــــادة البحــــث العلمــــي بالجامعــــة اإلســــالمية،
  م).2002 –ه 1423األولى ( الطبعة:

ألبــي الحســن علــي بــن أبــي علــي بــن محمــد بــن ســالم الثعلبــي اإلحكــام فــي أصــول األحكــام،  .4
 لبنان. -دمشق-المكتب اإلسالمي، بيروتالناشر:  عبد الرزاق عفيفي،تحقيق:  اآلمدي،

 :مراجعــةعــامر،  المــنعم عبــد :تحقيــق الــدينوري، داود بــن حمــدأ حنيفــة ، ألبــيالطــوال األخبــار .5
 الحلبـــي البـــابي عيســـى - العربـــي الكتـــب إحيـــاء دار :الناشـــرالشـــيال،  الـــدين جمـــال الـــدكتور
 م).1960( األولى :الطبعةالقاهرة، /  وشركاه

ــار .6 ــديم فــي مكــة أخب ــدهر ق ــه ال  المكــي العبــاس بــن إســحاق بــن محمــد اهللا عبــد ، ألبــيوحديث
 :الطبعــةبيــروت،  – خضــر دار :الناشــردهــيش،  اهللا عبــد الملــك عبــد. د :تحقيــقهي، الفــاك

 ه).1414الثانية(
، لمحمـد بـن علـي بـن محمـد إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيـد والمعـاد والنبـوات .7

دار الناشــر: جماعــة مــن العلمــاء بإشــراف الناشــر،  تحقيــق:بــن عبــد اهللا الشــوكاني اليمنــي، ا
  م).1984-ه1404: األولى (الطبعةلبنان، -العلمية الكتب

 عبـد بـن بكـر أبـى بـن محمـد بـن الـدين، أحمـد ، لشـهابالبخـاري صحيح لشرح الساري إرشاد .8
مصـر،  -األميريـة الكبـرى المطبعـةالناشـر:  العبـاس، أبـو المصري، القتيبي القسطالني الملك

 هـ).1323السابعة( الطبعة:
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، لشــهاب الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد بــن األقصــى االستقصــا ألخبــار دول المغــرب .9
ـــق:محمـــد الناصـــري الـــدرعي الجعفـــري الســـالوي،  جعفـــر الناصـــري ومحمـــد الناصـــري،  تحقي

 .الدار البيضاء -دار الكتاب  الناشر:
، ألبي عمـر يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد البـر االستيعاب في معرفة األصحاب .10
بيــروت،  -دار الجيــل الناشــر:علــي محمــد البجــاوي،  حقيــق:ت بــن عاصــم النمــري القرطبــي،ا

 .م) 1992 -هـ  1412: األولى (الطبعة
، ألبــي الحســن علــي بــن أبــي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكــريم بــن عبــد أســد الغابــة .11

: الطبعــــةبيــــروت، -دار الفكــــر الناشــــر: الواحـــد الشــــيباني الجــــزري، عــــز الــــدين ابــــن األثيــــر،
 .م)1989-ه1409(
 الناشــر:، عمــر ســليمان األشــقرل، فــي معتقــد أهــل الســنة والجماعــة ء اهللا وصــفاتهأســما .12

 م).1994-ه1414الثانية ( الطبعة:األردن،  -دار النفائس
بي، أسمى المطالب في سيرة علي بن أبي طالب شخصيته وعصره .13 ـالَّ ، لعلـي محمـد الصَّ

م)، الثانيـة 2004-ه1424األولـى ( الطبعـة:مصر، -دار التوزيع والنشر اإلسالمية الناشر:
 م).2006-ه1427(
، لمحمد بن محمد درويش، أبـو عبـد الـرحمن أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب .14

بيـروت،  –دار الكتـب العلميـة  الناشـر:الحوت الشافعي، تحقيق: مصطفى عبد القـادر عطـا، 
 .م)1997-هـ  1418: األولى(الطبعة

ضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر الف ي، ألباإلصابة في تمييز الصحابة .15
دار الكتــب  الناشــر:عــادل أحمــد عبــد الموجــود وعلــي محمــد معــوض،  تحقيــق:، العســقالني

 هـ).1415األولى ( الطبعة :بيروت،  –العلمية 
المملكـة  -دار الصـميعي الناشـر:، لمحمـد الخمـيس، أصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة .16

 .العربية السعودية
ــد المبتدعــةأصــول مســ .17 ــد الســلف وعن ــدة عن ، لســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف، ائل العقي

 .هـ)1421-هـ1420: (الطبعة
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دمشــق ، -دار الفكــر الناشــر:شــوقي أبــو خليــل، ل أطلــس الفــرق والمــذاهب اإلســالمية ، .18
 م).2012-هـ1433الرابعة ( الطبعة:

تحقيــق  الشــاطبي،، إلبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير باالْعِتَصــام .19
دار ابـن الجـوزي للنشـر والتوزيـع  الناشـر:ن، يد. محمد بن عبد الرحمن الشقير وآخر ودراسة: 

 م).2008 -هـ 1429األولى ( الطبعة:المملكة العربية السعودية،  -
دار إيـالف الناشـر: ، لمحمد بن عبد الـرحمن الخمـيس، اعتقاد أئمة السلف أهل الحديث .20

 م).1999-هـ1420األولى ( ة:الطبعالكويت، -الدولية
ــرق المســلمين والمشــركينا .21 ــادات ف ، ألبــي عبــد اهللا محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن عتق

ـــري، ـــرازي خطيـــب ال ـــق: الحســـين التيمـــي الملقـــب بفخـــر الـــدين ال ـــي ســـامي النشـــار،  تحقي عل
 بيروت. -دار الكتب العلمية الناشر:

 تحقيــق: حــافظ الحكمــي،ل، رةأعــالم الســنة المنشــورة العتقــاد الطائفــة الناجيــة المنصــو  .22
ـــدعوة واإلرشـــاد الناشـــر:حـــازم القاضـــي،  الســـعودية،  -وزارة الشـــؤون اإلســـالمية واألوقـــاف وال

 .هـ)1422: الثانية(الطبعة
، لمحمـد بـن أبـي بكـر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـدين إعالم الموقعين عن رب العالمين .23

يـروت، ب –دار الكتـب العلميـة  اشـر:النمحمـد عبـد السـالم إبـراهيم،  تحقيق: ابن قيم الجوزية،
 م).1991 -هـ 1411األولى، ( الطبعة:

لخيـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارس، الزركلـــي الدمشـــقي، األعـــالم،  .24
 م،.2002-: الخامسة عشرةالطبعة: دار العلم للماليين، الناشر

 هبيــرة بــن دمحمــ) بــن ُهَبْيــَرة( بــن ، ألبــي المظفــر يحيــىالصــحاح معــاني عــن اإلفصــاح .25
 ســنةالــوطن،  دار :الناشــرأحمــد،  المــنعم عبــد فــؤاد :تحقيــق الــدين، عــون الشــيبانّي، الــذهلي
 هـ).1417( :النشر

المـنجم،  الحسـين بـن ، إلسـحاقمكـان كـل فـي المشـهورة المـدائن ذكـر فـي المرجان آكام .26
 ه).1408( األولى، :الطبعةبيروت،  الكتب، عالم :الناشر
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، لعلــي محمــد الصــالبي ، بــن أبــي ســفيان شخصــيته وعصــرهأميــر المــؤمنين معاويــة  .27
م)، الثانيـــــــة 2006-ه1427األولـــــــى( الطبعـــــــة:مصـــــــر، -دار التوزيـــــــع والنشـــــــر الناشـــــــر:

 .م)2013-ه1434م)، (2010-ه1431(
، ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير بـن االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار .28

أضـــواء  الناشـــر:ســـعود بـــن عبـــد العزيـــز الخلـــف،  تحقيـــق:ســـالم العمرانـــي اليمنـــي الشـــافعي، 
 .م)1999هـ/1419األولى( الطبعة:الرياض/ المملكة العربية السعودية،  -السلف

، ألبي المظفر، منصور بن محمد بن عبـد الجبـار ابـن أحمـد االنتصار ألصحاب الحديث .29
بــــن حســــن محمــــد بــــن حســــين  تحقيــــق:المــــروزي الســــمعاني التميمــــي الحنفــــي ثــــم الشــــافعي، 

 م.1996-هـ1417األولى  الطبعة:السعودية،  -مكتبة أضواء المنار الناشر:الجيزاني، 
دار  الناشـر:، لعلـي محمـد الصـالبي، االنشراح ورفع الضيق في سيرة أبو بكر الصـديق .30

 .م)2008-هـ1429األولى ( الطبعة:مصر، -األندلس الجديدة
لقاضـــي أبـــي بكـــر بـــن الطيـــب ، لاإلنصـــاف فيمـــا يجـــب اعتقـــاده وال يجـــوز الجهـــل بـــه .31

ـــاقالنيال ـــق:البصـــري،  ب ـــة  الناشـــر:محمـــد زاهـــد بـــن الحســـن الكـــوثري،  تحقي ـــة األزهري المكتب
 م).2000-ه1421الثانية ( الطبعة:للتراث، 

مكتبــة  الناشــر:حمـد بــن عطيــة بـن علــي الغامــدي، أل، اإليمــان بــين الســلف والمتكلمــين .32
ـــــــــى،  الطبعـــــــــة:ربيـــــــــة الســـــــــعودية، المدينـــــــــة المنـــــــــورة/ المملكـــــــــة الع-العلـــــــــوم والحكـــــــــم األول

 م).2002هـ/1432(
، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبـد اهللا بـن أبـي اإليمان .33

محمـد ناصـر الـدين األلبـاني،  تحقيـق:القاسم بن محمد ابن تيمية الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، 
 م).1996هـ/1416امسة(: الخالطبعةاألردن، -المكتب اإلسالمي الناشر:

، ألبــي الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر الباعــث الحثيــث إلــى اختصــار علــوم الحــديث .34
دار الكتـــب العلميـــة،  الناشـــر:أحمـــد محمـــد شـــاكر،  تحقيـــق:القرشـــي البصـــري ثـــم الدمشـــقي، 

 : الثانية.الطبعةلبنان،  –بيروت 
د بـن عبـد اهللا بـن بهـادر ، ألبـي عبـد اهللا بـدر الـدين محمـالبحر المحيط فـي أصـول الفقـه .35

 م.1994-هـ1414األولى  الطبعة:دار الكتبي،  الناشر:الزركشي، 
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سـعيد،  بـور الدينيـة، الثقافـة مكتبـة: الناشـر المقدسـي، طـاهر بـن ، للمطهـروالتـاريخ البدء .36
 الطبعة: بدون. 

، ألبي الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر القرشـي البصـري ثـم الدمشـقي، البداية والنهاية .37
ــــق: ــــي شــــيري،  تحقي ــــي،  الناشــــر:عل ــــراث العرب ــــاء الت ــــة:دار إحي ــــى( الطبع  -ه1408األول
 م).1988

ـــدان .38 الفقيـــه،  بـــابن المعـــروف الهمـــداني إســـحاق بـــن محمـــد بـــن أحمـــد اهللا عبـــد ، ألبـــيالبل
  م).1996-هـ1416األولى(: الطبعةبيروت،  الكتب، عالم: الناشرالهادي،  يوسف: تحقيق

، لمحمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرزاق الحســيني، أبــو موستــاج العــروس مــن جــواهر القــا .39
 دار الهداية. الناشر:مجموعة من المحققين،  تحقيق: الفيض، الملقَّب بمرتضى الّزبيدي،

ــاِج المْعلــوِم،  .40 ــْن ُدَرِر الِمْنَه لعبــد العزيــز بــن الحــاج بــن إبــراهيم بــن عبــد التَّــاُج الَمْنُظــوم ِم
 م).1996 -هـ 1416القرارة (الطبعة: املة اإلباضية، المكتبة الش، الناشر: العزيز الثميني

، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بـن تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم .41
: الطبعـةدار الغـرب اإلسـالمي،  الناشـر:بشـار معـروف،  تحقيـق:عثمان بن َقاْيماز الـذهبي، 

 م).2003األولى(
 الطبعــــــــة:المكتــــــــب اإلســــــــالمي،  الناشــــــــر:لمحمــــــــود شــــــــاكر، التــــــــاريخ اإلســــــــالمي،  .42

 .)م2000-ـه1421(ثامنةال
لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب تــاريخ الطبــري = تــاريخ الرســل والملــوك،  .43

 هـ).1387: الثانية(الطبعةبيروت،  –دار التراث  الناشر:اآلملي، أبو جعفر الطبري، 
 خيثمــة، أبــي بــن أحمــد بكــر يألبــ ،خيثمــة أبــي ابــن بتــاريخ المعــروف الكبيــر التــاريخ .44

ـــق ـــاروق :الناشـــرهـــالل،  فتحـــي بـــن صـــالح :تحقي ـــة الف القـــاهرة،  – والنشـــر للطباعـــة الحديث
 م). 2006 - هـ 1427( األولى، :الطبعة

، لمحمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغيــرة البخــاري، أبــو عبــد اهللا، ، التــاريخ الكبيــر .45
 بدون. الطبعة:د/الهند، حيدر أبا–دار المعارف العثمانية  الناشر:
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ــاريخ .46 ــة ت ــن المدين  النميــري ريطــة بــن عبيــدة بــن) زيــد واســمه( شــبة، بــن ، لعمــرشــبة الب
جـدة،  – أحمـد محمـود حبيـب السـيد :الناشـرشـلتوت،  محمـد فهـيم :تحقيقزيد،  أبو البصري،
 هـ).1399( :الطبعة

ب البغـدادي، ، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيـتاريخ بغداد .47
ــق:  الطبعــة:بيــروت،  –دار الغــرب اإلســالمي  الناشــر:الــدكتور بشــار عــواد معــروف،  تحقي
 م).2002 -هـ 1422األولى(

، ألبـــي القاســـم علـــي بـــن الحســـن بـــن هبـــة اهللا المعـــروف بـــابن عســـاكر، تـــاريخ دمشـــق .48
-هـ1415: (الطبعةدار الفكر للطباعة والنشر،  الناشر:عمرو بن غرامة العمروي،  تحقيق:
 م).1995

، ألبـي سـليمان محمـد بـن عبـد اهللا بـن أحمـد بـن ربيعـة بـن تاريخ مولـد العلمـاء ووفيـاتهم .49
د. عبـد اهللا أحمـد سـليمان الحمـد،  تحقيـق:سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بـن زبـر الربعـي، 

 ه).1410األولى( الطبعة:الرياض، -دار العاصمة الناشر:
، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد، أبــو عبــد اهللا المقــدميل، التــاريخ وأســماء المحــدثين وكنــاهم .50

ـــــق: ـــــدان،  تحقي ـــــى  الطبعـــــة:دار الكتـــــاب والســـــنة،  الناشـــــر:محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم اللحي األول
 م).1994-ه1415(
طـاهر ، المظفـر يبـأل، التبصير في الدين وتمييز الفرقـة الناجيـة عـن الفـرق الهـالكين .51

لبنــــان،  -عـــالم الكتـــب الناشـــر:، كمـــال يوســــف الحـــوت تحقيـــق:بـــن محمـــد األســـفراييني، ، 
 م).1983-هـ1403األولى ( الطبعة:

الـدار  الناشـر:، لمحمد الطاهر بن محمـد الطـاهر بـن عاشـور التونسـي، التحرير والتنوير .52
 هـ).1984(الطبعة: تونس،  -التونسية للنشر

، ألبــي العــال محمــد عبــد الــرحمن بــن عبــد الــرحيم تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي .53
 بيروت. –دار الكتب العلمية  الناشر:ركفوري، المبا

 الـــرحمن عبـــد بـــن يوســـف الحجـــاج أبـــو الـــدين ، لجمـــالاألطـــراف بمعرفـــة األشـــراف تحفـــة .54
: الطبعـةالقّيمة،  والدار اإلسالمي، المكتب :الناشرالدين،  شرف الصمد عبد: تحقيقالمزي، 
 م).1983 هـ،1403الثانية (
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، لعبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، جـــالل الـــدين تـــدريب الـــراوي فـــي شـــرح تقريـــب النـــواوي .55
 دار طيبة. الناشر:أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي،  تحقيق:السيوطي، 

، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز الـذهبي، تذكرة الحفاظ .56
 م).1998-ه1419األولى ( الطبعة:بيروت،  -دار الكتب العلمية الناشر:

لتقي الدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـالم بـن عبـد اهللا بـن ، التسعينية .57
ـــي الدمشـــقي ـــق:، أبـــي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحرانـــي الحنبل محمـــد بـــن إبـــراهيم  تحقي

 .م)1999-ه1420األولى ( :الطبعةالرياض، –مكتبة المعارف للنشر  الناشر:العجالن، 
 بــن علــي بــن أحمــد الفضــل ، ألبــيبالتــدليس نالموصــوفي بمراتــب التقــديس أهــل تعريــف .58

 مكتبـة :الناشـرالقريـوتي،  عبداهللا بن عاصم. د :تحقيق العسقالني، حجر بن أحمد بن محمد
 ).1983 – 1403األولى( :الطبعةعمان،  – المنار

، لمحمـد بـن صـالح تعليق مختصر على كتاب لمعـة االعتقـاد الهـادي إلـى سـبيل الرشـاد .59
مكتبـــة أضـــواء الســـلف،  الناشـــر:أشـــرف بـــن عبـــد المقصـــود،  قيـــق:تحبـــن محمـــد العثيمـــين، 

 م).1995-ه1415: الثالثة (الطبعة
ــأويالت أهــل الســنة) .60 ، لمحمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور تفســير الماتريــدي (ت

: األولــى الطبعــةبيــروت، -: دار الكتــب العلميــةالناشــر: مجــدي باســلوم، تحقيــقالماتريــدي، 
 م).2005-هـ1426(
 المخزومـــي، القرشـــي المكـــي التـــابعي جبـــر بـــن مجاهـــد الحجـــاج ، ألبـــيمجاهـــد تفســـير .61

مصـر،  -الحديثـة اإلسالمي الفكر دار الناشر:النيل،  أبو السالم عبد محمد الدكتور :تحقيق
 م).1989-هـ1410األولى،( :الطبعة

، ألبـي الفضـل أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقالني، تقريب التهذيب .62
ـــــق: ـــــى ( الطبعـــــة:ســـــوريا ، -دار الرشـــــيد  الناشـــــر:محمـــــد عوامـــــة،  تحقي  –ه 1406األول

 م).1986
ـد :عليـه وعلـق العربيـة إلـى نقلـه ُدوِزي، آن بيتـر لرينهارت ،العربية المعاجم تكملة .63  محمَّ

 :الطبعــةالعراقيــة،  الجمهوريــة واإلعــالم، الثقافــة وزارةالناشــر: الخيــاط،  النَعيمــي وجمــال َســليم
 م). 2000 - 1979( من األولى،
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، لجمـــال الـــدين أبـــو الفـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد الجـــوزي، تلبـــيس إبلـــيس .64
 م).2001-هـ1421األولى ( الطبعة :بيروت / لبنان، -دار الفكر للطباعة والنشر الناشر:

، لمحمـد بـن أحمـد بـن عبـد الـرحمن، أبـو الحسـين التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع .65
المكتبـــة األزهريـــة  الناشـــر:محمـــد زاهـــد بـــن الحســـن الكـــوثري،  تحقيـــق:قالني، الَمَلطـــي العســـ

 مصر. -للتراث
ـــِغيرِ  الَجـــاِمع َشـــْرحُ  التَّنـــويرُ  .66  الحســـني، محمـــد بـــن صـــالح بـــن إســـماعيل بـــن لمحمـــد ،الصَّ

. د: تحقيــق بــاألمير، كأســالفه المعــروف الــدين، عــز إبــراهيم، أبــو الصــنعاني، ثــم الكحالنــي
-هـ1432األولى( :الطبعةالرياض، -السالم دار مكتبةالناشر: إبراهيم،  دمحمَّ  إسحاق محمَّد

 م).2011
 ، ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمـد بـن أحمـد بـن حجـر العسـقالني،تهذيب التهذيب .67

 هـ).1326األولى( الطبعة:الهند،  -مطبعة دائرة المعارف النظامية الناشر:
عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـو الحجــاج، ، ليوسـف بـن تهـذيب الكمـال فـي أسـماء الرجـال .68

د. بشـار عـواد معـروف،  تحقيـق: جمال الدين ابن الزكي أبي محمد القضاعي الكلبي المزي،
 م).1980-ه1400الثالثة ( الطبعة:بيروت،  -مؤسسة الرسالة الناشر:

لعبد القادر بن أحمـد بـن مصـطفى بـن عبـد الـرحيم بـن محمـد ، ابن عساكرتهذيب تاريخ  .69
 الطبعـة:دمشـق،  –المكتبـة العربيـة  الناشر:، لدمشقي الحنبلي، المعروف بابن بدرانالدُّومي ا
 .األولى

 بـن علـي بـن عمر حفص أبو الدين سراج الملقن ، البنالصحيح الجامع لشرح التوضيح .70
 دار: الناشــرالتــراث،  وتحقيــق العلمــي للبحــث الفــالح دار: تحقيــقالمصــري،  الشــافعي أحمــد

 م). 2008 - هـ 1429األولى(: الطبعةا، سوري – دمشق النوادر،
، لعلـي محمـد محمـد تيسير الكريم المنان في سيرة عثمـان بـن عفـان شخصـيته وعصـره .71

م)، الثانيـة 2002-ه1423األولـى ( الطبعة:مصر، -دار التوزيع والنشر الناشر:الصَّالبي، 
 م). 2003-ه1424(
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ْعبــَد، التميمــي، أبــو حــاتم، ، لمحمــد بــن حبــان بــن أحمــد بــن حبــان بــن معــاذ بــن مَ الثقــات .72
 الطبعــــة:دائــــرة المعــــارف العثمانيــــة بحيــــدر آبــــاد الــــدكن الهنــــد، الناشــــر: الــــدارمي، الُبســــتي، 

 م).1973- ه1393األولى(
، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بـن غالـب اآلملـي، أبـو جامع البيان في تأويل القرآن .73

األولـــى،  الطبعـــة:ســـة الرســـالة، مؤس الناشـــر:أحمـــد محمـــد شـــاكر،  تحقيـــق:جعفـــر الطبـــري، 
 م).2000 -هـ 1420(
، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكـر بـن الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي .74

أحمــد البردونــي وٕابــراهيم أطفــيش، تحقيــق: فــرح األنصــاري الخزرجــي شــمس الــدين القرطبــي، 
 .م)1964 -هـ 1384(الثانية،  الطبعة:القاهرة،  –دار الكتب المصرية  الناشر:

، ألبــي محمــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن إدريــس بــن المنــذر التميمــي، الجــرح والتعــديل .75
: الطبعـةحيـدر أباد/الهنـد، –دار المعـارف العثمانيـة  الناشـر:الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم، 

 .م)1952-ه1271األولى (
سـهيل تحقيـق: ُذري، ، ألحمد بن يحيى بن جـابر بـن داود الـَبَال جمل من أنساب األشراف .76

 م).1996-هـ1417: األولى (الطبعةبيروت، -دار الفكر الناشر:زكار ورياض الزركلي، 
 بعلبكـي، منيـر رمزي :تحقيقاألزدي،  دريد بن الحسن بن محمد بكر ألبي ،اللغة جمهرة .77

 .)م1987(األولى :الطبعة بيروت، – للماليين العلم دار الناشر:
محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد بـن حـزم األندلسـي القرطبـي ، ألبي جمهرة أنساب العرب .78

األولــى  الطبعــة:بيــروت، -دار الكتــب العلميــة الناشــر:لجنــة مــن العلمــاء،  تحقيــق:الظــاهري، 
 م).1983-هـ1403(
 ، ألبـيماجـه ابـن سـنن شرح في الحاجة كفاية=  ماجه ابن سنن على السندي حاشية .79

 بيــروت، - الجيــل دار :الناشــرالســندي،  لــدينا نــور التتــوي، الهــادي عبــد بــن الحســن، محمــد
 بدون. طبعة:

 الرياض. -مكتبة الرشد الناشر:سعيد بن ناصر الغامدي، ل، حقيقة البدعة وأحكامها .80
، للملــك محمــد صــديق خــان، خبيئــة األكــوان فــي افتــراق األمــم علــى المــذاهب واألديــان .81

 م).1984-هـ1405: األولى(الطبعةلبنان،  -دار الكتب العلمية بيروت الناشر:
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 الــوردي بــن عمــر الــدين زيــن للقاضــي :خطــأ المنســوبالحلبــي،  ثــم المعــري القرشــي، البكــري
 :الناشــرشــمس،  عــين جامعــة التربيــة، كليــة - زنــاتي محمــود أنــور :تحقيــقالقرشــي،  البكــري
  م). 2008 - هـ 1428( األولى : الطبعةالقاهرة،  اإلسالمية، ةالثقاف مكتبة

 بـن شـعيب بـن أحمـد الـرحمن عبـد ألبـي، خصائص أميـر المـؤمنين علـي بـن أبـي طالـب .83
الكويـت،  – المعـال مكتبـة :الناشـر، أحمد ميرين البلوشي تحقيق:  النسائي، الخراساني، علي

 ه).1406األولى( :الطبعة
ــاالخــوارج  .84 دار  الناشــر:، عقــلبــن عبــد الكــريم ، لناصــر ريخ اإلســالمأول الفــرق فــي ت

 م).1998-ه1419األولى( الطبعة:الرياض،  -إشبيليا للنشر والتوزيع
 تيميــة ابــن بــن الحلــيم عبــد بــن أحمــد العبــاس أبــو الــدين لتقــي ،والنقــل العقــل تعــارض درء .85

 محمـد اإلمـام عـة: جامالناشـر سـالم، رشـاد محمـد الـدكتور :تحقيق الدمشقي، الحنبلي الحراني
  .م) 1991 - هـ 1411( الثانية،: الطبعة السعودية، العربية المملكة اإلسالمية، سعود بن

دار الفكــر  الناشــر:، لعبــد الــرحمن الشــجاع، دراســات فــي عهــد النبــوة والخالفــة الراشــدة .86
 م).1999-ه1419األولى( الطبعة:صنعاء، -المعاصر

ر) بـــن محمـــد بـــن أحمـــد بـــن مجاهـــد القيســـي ، لمحمـــد بـــن عبـــد اهللا (أبـــي بكـــالـــرد الـــوافر .87
 زهيــــر الشــــاويش، تحقيــــق:الدمشــــقي الشــــافعي، شــــمس الــــدين، الشــــهير بــــابن ناصــــر الــــدين، 

 ه).1393: األولى(الطبعةبيروت،  –المكتب اإلسالمي  الناشر:
، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن إسحاق بـن سـالم رسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب .88

عبـد اهللا  تحقيـق: ،بد اهللا بن موسى بن أبي بـردة بـن أبـي موسـى األشـعريبن إسماعيل بن ع
المدينــة المنــورة، -عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية الناشــر:شــاكر محمــد الجنيــدي، 

 هـ).1413: (الطبعة
، لعبـــد الـــرزاق بـــن عبـــد المحســـن البـــدر، زيـــادة اإليمـــان ونقصـــانه وحكـــم االســـتثناء فيـــه .89

 هـ).1416: األولى (الطبعةالرياض، -ر القلم والكتابمكتبة دا الناشر:
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، ألبي عبد الرحمن محمد ناصر سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها .90
مكتبـة المعـارف للنشـر  الناشر:الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلباني، 

 م).1995-ه1415: األولى (الطبعةالرياض،  -والتوزيع
، ألبــي عبــد الــرحمن عبــد اهللا بــن أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل الشــيبانّي البغــدادي، ةنَّ لسُّــا .91

 الطبعــة:الــدمام،  –دار ابــن القــيم  الناشــر:د. محمــد بــن ســعيد بــن ســالم القحطــاني،  تحقيــق:
 .م)1986 -هـ 1406األولى(

يـه يزيـد، اسـم أب هأبو عبد اهللا محمد بن يزيد القزويني، وماجـ ه، البن ماجسنن ابن ماجه .92
ـد كامـل قـره بللـي  -عادل مرشـد  -ؤوط اشعيب األرن :تحقيق ، َعبـد الّلطيـف حـرز اهللا -محمَّ

 .م)2009 -هـ1430( األولى الطبعة:، دار الرسالة العالمية الناشر:

، ألبــي داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق بــن بشــير بــن شــداد بـــن ســنن أبــي داوود .93
ـد كاِمــل قــره بللــي،  -شــَعيب األرنــؤوط  تحقيــق:عمـرو األزدي السِِّجْســتاني،  دار  الناشــر:مَحمَّ

 م). 2009 -هـ  1430األولى، ( الطبعة:الرسالة العالمية، 
، لمحمـــد بـــن عيســـى بـــن َســـْورة بـــن موســـى بـــن الضـــحاك، الترمـــذي، أبـــو ســـنن الترمـــذي .94

 الطبعة:مصـر، -مكتبة ومطبعة البابي الحلبي الناشر:ن، يأحمد شاكر وآخر  تحقيق:عيسى، 
 م).1975-هـ1395الثانية (

ـــســـنن النســـائي .95 ـــرحمن أحمـــد بـــن شـــعيب بـــن علـــي الخراســـاني، النســـائي،  ي، ألب ـــد ال عب
الثانيـة  الطبعـة:حلـب، -مكتـب المطبوعـات اإلسـالمية الناشـر:عبـد الفتـاح أبـو غـدة،  تحقيق:

 م).1986-ه1406(
َقاْيمــاز  ، لشــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــنســير أعــالم النــبالء .96

 ه).1405: الثالثة (الطبعةمؤسسة الرسالة، الناشر: شعيب األرناؤوط،  تحقيق:الذهبي، 
 الحميـري أيوب بن هشام بن الملك الدين، أبو محمد عبد لجمال هشام، البن النبوية السيرة .97

 شــركة :الناشــر الشــلبي، الحفــيظ وعبــد األبيــاري وٕابــراهيم الســقا مصــطفى :تحقيــق المعــافري،
 1955 - هــ1375الثانيـة( :الطبعـة بمصـر، وأوالده الحلبـي البـابي مصطفى ومطبعة مكتبة

 م).
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، لمحمد بـن حبـان بـن أحمـد بـن حبـان بـن معـاذ بـن َمْعبـَد، السيرة النبوية وأخبار الخلفاء .98
الثالثـــة  الطبعـــة:بيـــروت،  –الكتـــب الثقافيـــة  الناشـــر:، التميمـــي، أبـــو حـــاتم، الـــدارمي، الُبســـتي

 هـ).1417(
، لعبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن العمـاد الَعكـري ت الـذهب فـي أخبـار مـن ذهـبشذرا .99

بيـروت،  –دار ابـن كثيـر، دمشـق  الناشـر:محمود األرناؤوط،  تحقيق:الحنبلي، أبو الفالح ، 
 .م)1986 -هـ 1406األولى( الطبعة:

ر القاسـم هبـة اهللا بـن الحسـن بـن منصـو  ي، ألبـشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعـة .100
السـعودية،  –دار طيبـة  الناشـر:أحمـد بـن سـعد الغامـدي،  تحقيـق:الطبري الرازي الاللكـائي، 

 م). 2003هـ / 1423: الثامنة (الطبعة
 محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. ي، ألبشرح السنة .101
 الشافعي، محيـي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين محمد ألبي ،السنة شرح .102

 - اإلســـالمي المكتـــب :الناشـــر الشـــاويش، زهيـــر محمـــد-األرنـــؤوط شـــعيب: قيـــقتحالســـنة، 
 م).1983-هـ1403( الثانية، :الطبعة بيروت، دمشق،

، لمحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد اهللا الشــوكاني شــرح الصــدور بتحــريم رفــع القبــور .103
 ).هـ1408الرابعة ( الطبعة:المدينة المنورة، -الجامعة اإلسالمية الناشر:اليمني، 

،  لصدر الدين محمد بن عالء الدين علّي بن محمـد شرح الطحاوية في العقيدة السلفية .104
دار  الناشـــر:أحمـــد شـــاكر ،  ، تحقيـــق:بـــن أبـــي العـــز الحنفـــي، األذرعـــي الصـــالحي الدمشـــقي

 األولى. الطبعة:القاهرة،  -الحديث
، لعيـاض بـن ِم بَفَواِئـِد ُمْسـِلمَشْرُح َصـِحيح ُمْسـِلِم ِللَقاِضـى ِعَيـاض الُمَسـمَّى ِإكَمـاُل الُمْعِلـ .105

ـــق:موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـــرون اليحصـــبي الســـبتي، أبـــو الفضـــل،  ـــى  تحقي ـــدكتور يْحَي ال
 -هــ  1419(األولى الطبعة:دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، مصر،  الناشر:ِإْسَماِعيل، 

 .)م 1998
الثالثــة  الطبعــة:بنــان، ل –دار الثقافــة، بيــروت  الناشــر:، إلحســان عبــاس ،شــعر الخــوارج .106
 م). 1974(
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، لتقـي الـدين أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن الصارم المسـلول علـى شـاتم الرسـول .107
، عبـــد الســـالم بـــن عبـــد اهللا بـــن أبـــي القاســـم بـــن محمـــد ابـــن تيميـــة الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــقي

 دية.السعو -الحرس الوطني السعودي الناشر:محمد محي الدين عبد الحميد،  تحقيق:
نصـر إسـماعيل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي،  ي، ألبـالصحاح تاج اللغة وصحاح العربية .108

 الطبعـــــة:بيـــــروت،  –دار العلـــــم للماليـــــين الناشـــــر:  أحمـــــد عبـــــد الغفـــــور عطـــــار، تحقيـــــق:
 م).1987 -  هـ1407الرابعة(

- المكتبة العصرية الناشر:، ألبي عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري .109
  م).2013-هـ1434( الطبعة:بيروت، 

ـــاة ذي النـــورين .110 دار  الناشـــر:، لمجـــدي فتحـــي الســـيد، صـــحيح التوثيـــق فـــي ســـيرة وحي
 م).1996-هـ1417األولى ( :الطبعةطنطا، -الصحابة

عبد الرحمن محمد ناصر الـدين، بـن الحـاج نـوح  ي، ألبصحيح الجامع الصغير وزياداته .111
 المكتب اإلسالمي. الناشر:، بن نجاتي بن آدم، األشقودري األلبانيا
-المكتبة العصرية الناشر:، ألبي الحسين مسلم بن الحّجاج النيسابوري، صحيح مسلم .112

  م). 2012-هـ1433( الطبعة:بيروت، 

 :الطبعــــةمصــــر، -دار المعــــارف الناشــــر:، لمحمــــد حســــين هيكــــل، الصــــديق أبــــو بكــــر .113
 م).1917(
 تحقيـق:بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، ، لجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن ِصَفة الصفوة .114

 .م)2000هـ/1421( الطبعة:بيروت، -دار المعرفة الناشر:أحمد بن علي، 
دار  الناشـــر:، لعلـــي محمـــد محمـــد الصــالبي، صـــفحات مشـــرقة مـــن التـــاريخ اإلســـالمي .115

 م).2005-هـ1426( الطبعة:مصر،  -الفجر للتراث
-مكتبــة الصــديق الناشــر:ي، عبــد العزيــز الســلوم تحقيــق:، البــن ســعد، الطبقــات الكبــرى .116

 هـ). 1416: (الطبعةالطائف، 
ــاط .117 ــن خي ــة ب ، ألبــي عمــرو خليفــة بــن خيــاط بــن خليفــة الشــيباني العصــفري طبقــات خليف

 م).1993-هـ1414: (الطبعةدار الفكر،  الناشر:سهيل زكار،  تحقيق:البصري، 
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 مصــر، -قــاهرةال الســلفية، دار الناشــر: القــيم، البــن ،الســعادتين وبــاب الهجــرتين طريــق .118
 .)هـ1394( الثانية: الطبعة

، لســفر بــن عبــد الــرحمن الحــوالي، دكتــوراه بإشــراف: ظــاهرة اإلرجــاء فــي الفكــر اإلســالمي .119
 م).1999-هـ1420: األولى (الطبعةدار الكلمة،  الناشر:محمد قطب، 

 تحقيق:، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي، العرش .120
 -عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة اإلســـالمية الناشـــر:محمـــد بـــن خليفـــة بـــن علـــي التميمـــي، 

 .م)2003-هـ1424المدينة المنورة، ط: الثانية (
العقيـــدة الواســـطية: اعتقـــاد الفرقـــة الناجيـــة المنصـــورة إلـــى قيـــام الســـاعة أهـــل الســـنة  .121

سـالم بـن عبـد اهللا بـن أبـي ، لتقي الدين أبو العباس أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الوالجماعة
أشــرف بــن عبــد المقصــود،  تحقيــق: القاســم بــن محمــد بــن تيميــة الحرانــي الحنبلــي الدمشــقي،

 م).1999 -هـ 1420الثانية ( الطبعة:الرياض،  –أضواء السلف  الناشر:
، لعبـــد المحســـن بـــن حمـــد بـــن عبـــد عقيـــدة أهـــل الســـنة والجماعـــة فـــي الصـــحابة الكـــرام .122

: األولــــى الطبعـــةدار ابـــن خزيمـــة،  الناشـــر:حمـــد العبـــاد البـــدر،  المحســـن بـــن عبـــد اهللا بـــن
 م).2000-ه1420(
، لناصر بن علـي عـائض حسـن الشـيخ، عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة الكرام .123

 م).2000-ه1421: الثالثة (الطبعةالرياض،  -مكتبة الرشد الناشر:
 أحمـد بـن موسـى بـن مـدأح بـن محمـود محمـد ، ألبـيالبخـاري صـحيح شـرح القاري عمدة .124

بيـروت،  – العربـي التـراث إحيـاء دار: الناشـرالعينـي،  الـدين بـدر الحنفي الغيتابي حسين ابن
 .بدونالطبعة: 

، للقاضـي محمـد العواصم من القواصم فـي تحقيـق مواقـف الصـحابة بعـد وفـاة النبـي  .125
ب الـدين الخطيـب، محـ تحقيـق:ابن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلشـبيلي المـالكي، 

-ه1407: الثانيــــة (الطبعــــةبيــــروت، -دار الجيــــل الناشــــر:ومحمــــود مهــــدي االســــتانبولي، 
 م).1987

دار  الناشــر:، ألبــي الحســن تقــي الــدين علــي بــن عبــد الكــافي الســبكي، فتــاوى الســبكي .126
 المعارف.
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اهللا  ، لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد السـالم بـن عبـدالفتاوى الكبرى .127
دار الكتـب العلميـة،  الناشـر:بن أبي القاسم بن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي، ا

 م).1987 -هـ 1408: األولى، (الطبعة
ــاري شــرح صــحيح البخــاري .128 ، ألحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو الفضــل العســقالني فــتح الب

 ه وأبوابـه وأحاديثـه:رقـم كتبـه)، 1379: (الطبعةبيـروت،  -دار المعرفة  الناشر:الشافعي، 
محــب الــدين الخطيــب،  قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه:محمــد فــؤاد عبــد البــاقي، 
 عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز. عليه تعليقات العالمة:

محمــد  قــام بنشــره: المراغــي، مصــطفى اهللا لعبــد ،األصــوليين طبقــات فــي المبــين الفــتح .129
 .)م1947-ه1366( :الطبعة المحمدية، ةالسن أنصار مطبعة الناشر:علي عثمان، 

، لشمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي .130
 الناشـر:علـي حسـين علـي،  تحقيـق:بن محمد بن أبـي بكـر بـن عثمـان بـن محمـد السـخاوي، 

 .)م2003-هـ1424(األولى الطبعة:مصر،  –مكتبة السنة 
 ومكتبـــة دار :الناشـــر الـــَبَالُذري، داود بـــن جـــابر بـــن يحيـــى بـــن ، ألحمـــدالبلـــدان فتـــوح .131

 م).1988( :الطبعةبيروت،  -الهالل
الثانيـة، : الطبعـة بخيـت، حسـن لمحمـد ،اإلسـالمي التـاريخ في والمعاصرة القديمة الِفَرق .132
 ).م2003–هـ1424(
نعـيم  قيـق:تح، لعبـد القـاهر بـن محمـد البغـدادي األسـفرائيني التميمـي، الَفرق بـين الِفـَرق .133

 .)م2009-هـ1430(األولى  الطبعة:بيروت،  -المكتبة العصرية، صيدا الناشر:زرزور، 
 الناشـر:عـواجي، ، لغالـب فرق معاصرة تنتسب إلى اإلسالم وبيان موقف اإلسـالم منهـا .134

 -هـــ  1422(الرابعــة،  الطبعــة:المكتبــة العصــرية الذهبيــة للطباعــة والنشــر والتســويق، جــدة، 
 .)م 2001

، لعلــي الخطــاب فــي ســيرة أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب شخصــيته وعصــرهفصــل  .135
-ه1423األولــى ( الطبعــة:مصــر،  -دار التوزيــع والنشــر الناشــر:محمــد محمــد الصــالبي، 

 م).2002
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، ألبـــي محمـــد علـــي بـــن أحمـــد بـــن ســـعيد بـــن حـــزم الِفَصـــل فـــي الملـــل واألهـــواء والنحـــل .136
 القاهرة. -لخانجيمكتبة ا الناشر:األندلسي القرطبي الظاهري، 

، ألبــي عبــد الــرحمن أحمــد بــن شــعيب بــن علــي الخراســاني، النســائي، فضــائل الصــحابة .137
 ه).1405: األولى (الطبعةبيروت، –دار الكتب العلمية  الناشر:

، ألبـي عبـد اهللا أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد الشـيباني، فضائل الصـحابة .138
: األولــى الطبعــةبيــروت،  –مؤسســة الرســالة  ر:الناشــد. وصــي اهللا محمــد عبــاس، تحقيــق: 

 م).1983 –ه 1403(
 :تحقيـق الجوزي، محمد بن علي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين ، لجمالالقدس فضائل .139

ـــدكتور  الثانيـــة، :الطبعـــةبيـــروت،  الجديـــدة، اآلفـــاق دار :الناشـــرجبـــور،  ســـليمان جبرائيـــل ال
  م). 1980 - هـ 1400(
-مكتبـة الفرقـان الناشـر:يفة النعمان بن ثابت بـن زوطـي بـن مـاه، ، ألبي حنالفقه األكبر .140

 م).1999-هـ1419: األولى (الطبعةاإلمارات، 
بي، ل، فكر الخوارج والشيعة في ميزان أهـل السـنة والجماعـة .141 ـالَّ  الناشـر:علـي محمـد الصَّ

 .)م2009-هـ1430(األولى  الطبعة:بيروت،  -صيدا -المكتبة العصرية
، لمحمـد َعْبـد الَحـّي ثبات ومعجم المعـاجم والمشـيخات والمسلسـالتفهرس الفهارس واأل  .142

إحسـان  تحقيـق:بن عبد الكبير ابن محمد الحسني اإلدريسي، المعـروف بعبـد الحـي الكتـاني، 
 م).1982(، : الثانيةالطبعةبيروت،  –دار الغرب اإلسالمي  الناشر:عباس، 

 تــاج بــن الــرؤوف بعبــد لمــدعوا محمــد الــدين ، لــزينالصــغير الجــامع شــرح القــدير فــيض .143
 التجاريــة المكتبــة :الناشــر القــاهري، المنــاوي ثــم الحــدادي العابــدين زيــن بــن علــي بــن العــارفين
  ه).1356( األولى، :الطبعةمصر،  – الكبرى

ــاموس المحــيط .144 ــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيــروز آبــادي، الق ــق:، لمجــد ال  تحقي
مؤسسـة  الناشـر:محمد نعيم العرقُسوسي،  بإشراف: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،
 .)م2005-هـ1426(الثامنة،  الطبعة :لبنان،  -الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت

 البصـري، الفراهيـدي تمـيم بـن عمـرو بـن أحمـد بـن الخليل الرحمن عبد ألبي ،العين كتاب .145
 الهالل. ومكتبة دار الناشر: السامرائي، إبراهيم د المخزومي، مهدي د :تحقيق
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 بـن محمـد بـن اهللا عبـد شـيبة، أبـي بـن بكـر ، ألبـيواآلثـار األحاديث في المصنف الكتاب .146
 الرشـد مكتبـة :الناشـرالحـوت،  يوسـف كمـال: تحقيق العبسي، خواستي بن عثمان بن إبراهيم

 ه).1409األولى، ( :الطبعةالرياض،  –
د. عبــد الــرحمن  تحقيــق:يجــي، ، لعضــد الــدين عبــد الــرحمن بــن أحمــد اإلكتــاب المواقــف .147

 م).1997: األولى (الطبعةبيروت،  –دار الجيل  الناشر:عميرة، 
، لعبــد العزيــز بــن أحمــد بــن محمــد، عــالء الــدين كشــف األســرار شــرح أصــول البــزدوي .148

 .بدون طبعة وبدون تاريخ الطبعة:دار الكتاب اإلسالمي،  الناشر:البخاري الحنفي، 
سـحمان بـن مصـلح بـن حمـدان بـن مصـلح بـن حمـدان بـن سليمان بـن ل، كشف الشبهتين .149

عبــد  تحقيــق:مســفر بــن محمــد بــن مالــك بــن عــامر الخثعمــي، التبــالي، العســيري، النجــدي، 
 .ه)1408: النشرة األولى (الطبعةدار العاصمة،  الناشر:السالم بن برجس بن ناصر، 

بـن علـي بـن ، لجمال الـدين أبـو الفـرج عبـد الـرحمن كشف المشكل من حديث الصحيحين .150
 .الرياض –دار الوطن  الناشر:علي حسين البواب،  تحقيق:محمد الجوزي، 

، ألبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بـن مهـدي الخطيـب الكفاية في علم الرواية .151
 -المكتبــة العلميــة الناشــر:أبــو عبــد اهللا الســورقي، إبــراهيم حمــدي المــدني،  تحقيــق: البغــدادي،

 .المدينة المنورة
 خان قاضي ابن الدين حسام بن علي الدين ، لعالءواألفعال األقوال سنن في العمال كنز .152

 :تحقيـــق الهنـــدي، بـــالمتقي الشـــهير فـــالمكي المـــدني ثـــم البرهـــانفوري الهنـــدي الشـــاذلي القـــادري
ـــــاني بكـــــري ـــــةالرســـــالة،  مؤسســـــة :الناشـــــرالســـــقا،  صـــــفوة - حي الخامســـــة،  الطبعـــــة :الطبع

 م).1981/هـ1401(
عبـد الـرحيم  تحقيق:، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري، سماءالكنى واأل .153

المدينــة المنــورة، -عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية الناشــر:محمــد أحمــد القشــقري، 
 م).1984-ه1404: األولى(الطبعة

لمحمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الـدين ابـن منظـور األنصـاري لسان العرب،  .154
 .هـ)1414(، الثالثة الطبعة:بيروت،  -دار صادر الناشر:الرويفعي اإلفريقي، 
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 :الناشـر الهنـد، – النظاميـة المعرف دائرة :تحقيق العسقالني، حجر البن ،الميزان لسان .155
 .)م1971/ هـ1390(الثانية :الطبعة لبنان، – بيروت للمطبوعات األعلمي مؤسسة

ر األثريــة لشــرح الــدرة المضــية فــي عقــد الفرقــة لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األســرا .156
 الناشــر:، لشــمس الــدين، أبــو العــون محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الســفاريني الحنبلــي، المرضــية

 م).1982 -هـ 1402الثانية ( الطبعة:دمشق،  –مؤسسة الخافقين ومكتبتها 
 مسلشـ ،البخـاري اإلمام صحيح من  البرية خير أحاديث شرح في الوعظية المجالس .157

 الناشـر:الرحمن،  عبد فتحي أحمد: تحقيقالشافعي،  السفيري أحمد بن عمر بن محمد الدين
 م).2004-هـ1425األولى( :الطبعةلبنان،  – بيروت العلمية، الكتب دار

، لتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة مجموعــة الرســائل والمســائل .158
 لجنة التراث العربي. الناشر:رضا،  السيد محمد رشيد علق عليه:الحراني، 

، ليوســف بــن حســن بــن محــض الصــواب فــي فضــائل أميــر المــؤمنين عمــر بــن الخطــاب .159
عبد العزيز بن محمد  تحقيق: أحمد بن حسن بن عبد الهادي الصالحي، ابن الِمْبَرد الحنبلي،

ـــد المحســـن،  ـــة الن -عمـــادة البحـــث العلمـــي بالجامعـــة اإلســـالمية الناشـــر:بـــن عب ـــة، المدين بوي
 ).م2000-هـ1420( األولى،: الطبعة

 الحســيني العبــاس أبــو القــادر، عبــد بــن علــي بــن ، ألحمــدالضــعفاء فــي الكامــل مختصــر .160
 - السـنة مكتبـة :الناشـرالدمشـقي،  عـارف بـن أيمـن :تحقيـقالمقريـزي،  الدين تقي العبيدي،
 م).1994 - هـ1415األولى، ( :الطبعةالقاهرة، / مصر

وزارة الشــؤون اإلســالمية واألوقــاف والــدعوة  الناشــر:د الــرزاق عفيفــي، ، لعبــمــذكرة التوحيــد .161
 ه).1420: األولى، (الطبعةالمملكة العربية السعودية،  -واإلرشاد 

ــدة الواســطية .162 ــى العقي مــدار  الناشــر:، لمحمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، مــذكرة عل
 هـ).1426: (الطبعةالرياض،  –الوطن للنشر 

 شـمائل ابـن الحـق، عبـد بـن المـؤمن ، لعبـدوالبقـاع األمكنـة أسـماء علـى االطـالع مراصد .163
ــدين،  صــفيّ  الحنبلــي، البغــدادي، القطيعــي ــةبيــروت،  الجيــل، دار :الناشــرال  األولــى،: الطبع

  هـ).1412(
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 الدين نور الحسن أبو محمد،) سلطان( بن ، لعليالمصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة .164
 - هـــ1422( األولــى، :الطبعــةلبنــان،  – بيــروت الفكــر، دار :الناشــر القــاري، الهــروي المــال

 م).2002
 المعـافري العربـي بـن بكـر أبـو اهللا عبد بن محمد ، للقاضيمالك ُمَوطَّأ شرح في المساِلك .165

ــليماني الحســين بـــن محمــد :عليـــه وعّلــق قـــرأه المــالكي، االشــبيلي  الحســـين بنــت وعائشـــة السُّ
ـــليماني،   األولـــى، :الطبعـــةاإلســـالمي،  الَغـــرب َدار :الناشـــرَضـــاوي، الَقرَ  يوســـف :لـــه قـــدَّمالسُّ

 م).2007-هـ1428(
، ألبـــي عبـــد اهللا الحـــاكم محمـــد بـــن عبـــد اهللا بـــن محمـــد بـــن المســـتدرك علـــى الصـــحيحين .166

 تحقيـــق:حمدويـــه بـــن ُنعـــيم بـــن الحكـــم الضـــبي الطهمـــاني النيســـابوري المعـــروف بـــابن البيـــع، 
ه 1411األولـى ( الطبعة:بيروت،  –تب العلمية دار الك الناشر:مصطفى عبد القادر عطا، 

 م).1990 –
 الثالثــــــة :الطبعــــــة مصــــــر، -المعــــــارف دار الناشــــــر: عقيقــــــي، لنجيــــــب ،المستشــــــرقون .167
 .)م1964(
،  ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بـن حنبـل بـن هـالل بـن أسـد مسند اإلمام أحمد بن حنبل .168

: األولـــى الطبعـــةســـة الرســـالة، مؤس الناشـــر:ن، يشـــعيب األرنـــاؤوط وآخـــر  تحقيـــق:الشـــيباني، 
 م).2001-ه1421(
 عمـــرون بـــن عيـــاض بـــن موســـى بـــن لعيـــاض ،اآلثـــار صـــحاح علـــى األنـــوار مشـــارق .169

 التراث. ودار العتيقة المكتبة الناشر: الفضل، أبو السبتي، اليحصبي
، لمحمد بن حبان بن أحمد بـن حبـان بـن مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار .170

 الناشـر:مرزوق علـي إبـراهيم،  تحقيق:بَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي، معاذ بن َمعْ 
 م).1991-ه1411: األولى (الطبعةالمنصورة، -دار الوفاء

 مـن مجموعـة :تحقيـق العسـقالني، حجر ، البنالّثَماِنَيةِ  المَسانيد ِبَزَواِئدِ  الَعالَيةُ  المَطالبُ  .171
ـــثري،  العزيـــز عبـــد بـــن ناصـــر بـــن ســـعد. د :تنســـيقجامعيـــة،  رســـالة 17 فـــي البـــاحثين الشَّ
 األولــى، مــن :الطبعــةوالتوزيــع،  للنشــر الغيــث دار - والتوزيــع للنشــر العاصــمة دار :الناشــر
 م).2000-هـ1420(: 18-12 المجلد م)، من 1998 - هـ 1419(: 11-1 المجلد
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 أدهـم بـن فيوسـ بـن إبراهيم قرقول، ابن إسحاق ، ألبياآلثار صحاح على األنوار مطالع .172
 األوقـاف وزارة :الناشـرالتـراث،  وتحقيـق العلمي للبحث الفالح دار :تحقيق الحمزي، الوهراني
 م).2012-هـ1433األولى( :الطبعةقطر،  دولة - اإلسالمية والشؤون

دار  الناشــر:، لعلــي بــن أحمــد علــي الســالوس، مــع اإلثنــى عشــرية فــي األصــول والفــروع .173
 م).2003-هـ1424: السابعة (الطبعةقطر،  -ةالرياض، ودار الثقاف -الفضيلة

، لحافظ بن أحمد بن علي الحكمـي، معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول .174
ـــق: ـــدمام،  –دار ابـــن القـــيم  الناشـــر:عمـــر بـــن محمـــود أبـــو عمـــر،  تحقي : األولـــى الطبعـــةال

 م).1990 -هـ  1410(
ثــروت عكاشــة،  تحقيــق:دينوري، ، ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن مســلم بــن قتيبــة الــالمعــارف .175

 م).1992: الثانية(الطبعةالقاهرة،  -الهيئة المصرية العامة للكتاب  الناشر:
 القلــم، دار: الناشــرُشــرَّاب،  حســن محمــد بــن ، لمحمــدوالســيرة الســنة فــي األثيــرة المعــالم .176

  هـ). 1411 ( األولى :الطبعةبيروت،  -دمشق - الشامية الدار
لمحمـــد بـــن علـــي الطيـــب أبـــو الحســـين الَبْصـــري المعتزلـــي، ، المعتمـــد فـــي أصـــول الفقـــه .177

 ه).1403األولى( الطبعة:بيروت، –دار الكتب العلمية  الناشر:خليل الميس،  تحقيق:
ســليمان بــن أحمــد بــن أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي، أبــو القاســم ، لالمعجــم األوســط .178

، ن إبـــراهيم الحســـينيطـــارق بـــن عـــوض اهللا بـــن محمـــد ، عبـــد المحســـن بـــ ق:يـــحقت، الطبرانـــي
 .القاهرة –دار الحرمين  الناشر:

 الناشـر:، لشـهاب الـدين أبـو عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي، معجم البلـدان .179
 م).1995(، : الثانيةالطبعةبيروت،  -دار صادر

 َنْقـد فـي لَبْيَهقـيا لمـنهج إَضـافية دراَسـة َمـع ،الُكْبـَرى السُّـَنن ِلرَجـالِ  والّتْعـديل الَجـْرح ُمْعَجمُ  .180
والتوزيـع،  للنشـر الرايـة َدارُ  :الناشـرخلـف،  الـرحمن عبـد الُكْبرى، لـنجم السَُّنن َضْوء في الّرَواة
 م).1989-هـ1409األولى، ( :الطبعة

 ، من موقع الموسوعة الشعرية، المكتبة الشاملة.معجم الشعراء العرب .181
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د بـن أحمـد بـن عثمـان بـن َقاْيمـاز ، لشـمس الـدين أبـو عبـد اهللا محمـمعجم الشـيوخ الكبيـر .182
المملكـــة  -مكتبـــة الصـــديق، الطـــائف  الناشـــر:د. محمـــد الحبيـــب الهيلـــة،  تحقيـــق:الـــذهبي، 

 م).1988 -هـ 1408: األولى (الطبعةالعربية السعودية، 
، ألبي القاسم عبـد اهللا بـن محمـد بـن عبـد العزيـز بـن الَمْرُزبـان بـن سـابور معجم الصحابة .183

الكويـت،  -دار البيـان الناشر:محمد األمين بن محمد الجكني،  تحقيق:ي، بن شاهنشاه البغو 
 .م)2000-ه1421: األولى (الطبعة

، لســـليمان بـــن أحمـــد بـــن أيـــوب بـــن مطيـــر اللخمـــي الشـــامي، أبـــو القاســـم المعجـــم الكبيـــر .184
القـــاهرة،  –مكتبـــة ابـــن تيميـــةالناشـــر: حمـــدي بـــن عبـــد المجيـــد الســـلفي،  تحقيـــق:الطبرانـــي، 

 لثانية.: االطبعة
ــة اللغــة معجــم .185  فريــق بمســاعدة عمــر، الحميــد عبــد مختــار أحمــد لــد. ،المعاصــرة العربي

 م).2008-هـ1429األولى( :الطبعةالكتب،  : عالمالناشر، عمل
 حمـود بـن زايـر بـن زويـر بن غيث بن ، لعاتقالنََّبِويَّةِ  السِّيَرةِ  ِفي اْلُجْغَراِفيَّةِ  اْلَمَعاِلمِ  معجم .186

، المكرمـــة مكـــة والتوزيـــع، للنشـــر مكـــة دار: الناشـــر الحربـــي، الـــبالدي صـــالح بـــن عطيـــة بـــن
  م). 1982 - هـ 1402( األولى، :الطبعة

لمجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة ( إبــراهيم مصــطفى/ أحمــد الزيــات/ حامــد المعجــم الوســيط،  .187
 دار الدعوة . الناشر:عبد القادر/ محمد النجار)، 

 بـن العزيـز عبـد بـن اهللا عبـد عبيـد ، ألبـيلمواضـعوا الـبالد أسـماء مـن استعجم ما معجم .188
 هـ). 1403( الثالثة،: الطبعةبيروت،  -الكتب عالم :الناشراألندلسي،  البكري محمد

 :تحقيقالحسـين،  أبو الرازي، القزويني زكرياء بن فارس بن ، ألحمداللغة مقاييس معجم .189
  م).1979 - ـه1399( :الطبعةالفكر،  دار :الناشرهارون،  محمد السالم عبد

، لعثمـان بـن عبـد الـرحمن، مقدمـة ابـن الصـالح، وُيعـَرف بــِ: معرفة أنواع علـوم الحـديث .190
دار  الناشــر:نــور الــدين زعتــر،  تحقيــق:أبــو عمــرو، تقــي الــدين، المعــروف بــابن الصــالح، 

 .)م1986-هـ1406( سنة النشر:بيروت ،  -سوريا، ودار الفكر المعاصر -الفكر
 :تحقيــق الفســوي، الفارســي جــوان بــن ســفيان بــن بــي يوســف يعقــوب، ألوالتــاريخ المعرفــة .191

 م).1981-هـ1401الثانية،(:الطبعةبيروت،  الرسالة، مؤسسة :الناشرالعمري،  ضياء أكرم
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 المـالكي، المـازري التَِّميمـي عمـر بـن علـي بـن محمـد اهللا عبـد ، ألبـيمسـلم بفوائـد الُمْعلم .192
 الثانيـة :الطبعـةللنشـر،  التونسـية الـدار :الناشـرالنيفـر،  الشاذلي محمد الشيخ فضيلة :تحقيق

 م).1988(
 َقاْيمـاز بـن عثمـان بـن أحمـد بـن محمـد اهللا عبـد أبـو الـدين، ، لشـمسالضعفاء في المغني .193

 عتر. الدين نور الدكتور: تحقيقالذهبي، 
، ألبـي الحسـن علـي بـن إسـماعيل بـن إسـحاق بـن مقاالت اإلسالميين واختالف المصـلين .194

 تحقيــق:عيل بــن عبــد اهللا بــن موســى بــن أبــي بــرده بــن أبــي موســى األشــعري،  ســالم بــن إســما
 م).2005-هـ1426األولى ( الطبعة:المكتبة العصرية،  الناشر:نعيم زرزور، 

 الناشـر:ألبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكـر أحمـد الشهرسـتاني، الملل والنحل،  .195
 مؤسسة الحلبي.

، ألبـي الفـرج عبـد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد  خطـابمناقب أمير المـؤمنين عمـر بـن ال .196
االســـكندرية،  –دار ابـــن خلـــدون الناشـــر: حلمـــي محمـــد إســـماعيل، تحقيـــق: ابـــن الجـــوزي، 

 م).1996-ه1416: (الطبعة
، لمحمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب اآلملــي، أبــو المنتخــب مــن ذيــل المــذيل .197

 : بدون.الطبعةبيروت، -مؤسسة األعلمي الناشر:جعفر الطبري، 
، لمحمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين، منهاج أهل السنة والجماعة في العقيدة والعمـل .198

 م).2003-هـ1424األولى( الطبعة:دار الشريعة،  الناشر:
، ألبــي زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــرف المنهــاج شــرح صــحيح مســلم بــن الحجــاج .199

 ).هــ1392الثانية، ( الطبعة: بيروت، –دار إحياء التراث العربي  الناشر: النووي،
دار  الناشـر:، لمصـطفى محمـد حلمـي، منهج علمـاء الحـديث والسـنة فـي أصـول الـدين .200

 هـ).1426األولى ( الطبعة:بيروت،  -الكتب العلمية
ألبـي عبـد اهللا، محمـد بـن إبـراهيم بـن  المنهل الروي في مختصـر علـوم الحـديث النبـوي، .201

د. محيـــي الـــدين عبـــد  تحقيـــق:لشـــافعي، بـــدر الـــدين، ســـعد اهللا بـــن جماعـــة الكنـــاني الحمـــوي ا
 هـ).1406الثانية( الطبعة:دمشق، -دار الفكر الناشر:الرحمن رمضان، 
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، ألحمــد بــن علــي بــن عبــد القــادر، أبــو العبــاس المــواعظ واالعتبــار بــذكر الخطــط واآلثــار .202
ـــدين المقريـــزي،  ـــة الناشـــر:الحســـيني العبيـــدي، تقـــي ال ـــةابيـــروت،  -دار الكتـــب العلمي : لطبع

 هـ).1418األولى (
: مجموعة من الباحثين بإشراف الشيخ َعلوي بـن عبـد القـادر إعداد، الموسوعة التاريخية .203

 ، مرقمة آلًيا.dorar.netموقع الدرر السنية على اإلنترنت  الناشر :السقاف، 
، نقـًال عـن: موسـوعة سـفير للتـاريخ اإلسـالمي، الموسوعة الموجزة في التاريخ اإلسـالمي .204
 ها وأعدها للشاملة / أبو سعيد المصري، مرقمة آلًيا.نقل
، للنــدوة العالميــة للشــباب المعاصــرة واألحــزاب والمــذاهب األديــان فــي الميســرة الموســوعة .205

دار النـــدوة العالميـــة للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع،  الناشـــر:: مـــانع الجهنـــي، إشـــراف اإلســـالمي،
 هـ).1420( الرابعة الطبعة:

، ألبـــي ســـهل محمـــد بـــن عبـــد فـــي العقيـــدة والمـــنهج والتربيـــة موســـوعة مواقـــف الســـلف .206
 : األولى.الطبعةمصر،  –المكتبة اإلسالمية للنشر والتوزيع  الناشر:الرحمن المغراوي، 

، لشمس الدين أبو عبد اهللا محمد بن أحمـد بـن عثمـان بـن ميزان االعتدال في نقد الرجال .207
بيـروت، -دار المعرفـة للطباعـة والنشـر اشر:النعلي محمد البجاوي،  تحقيق:َقاْيماز الذهبي، 

 م).1963-هـ1382: األولى(الطبعة
 الحســني إدريــس بــن اهللا عبــد بــن محمــد بــن ، لمحمــداآلفــاق اختــراق فــي المشــتاق نزهــة .208

 األولـــى، :الطبعـــةبيـــروت،  -الكتـــب عـــالم :الناشـــر اإلدريســـي، بالشـــريف المعـــروف الطـــالبي،
  هـ). 1409(
 ، لجمــالالزيلعــي تخــريج فــي األلمعــي بغيــة حاشــيته مــع ةالهدايــ ألحاديــث الرايــة نصــب .209

الَبُنـوري،  يوسـف محمـد :للكتـاب قـدمالزيلعـي،  محمـد بـن يوسـف بـن اهللا عبـد محمد أبو الدين
 محمـد أكملهـا ثـم الحـج، كتاب إلى الفنجاني، الديوبندي العزيز عبد :الحاشية ووضع صححه
 بيـروت - والنشـر للطباعـة الريان ؤسسةم :الناشرعوامة،  محمد :تحقيقالكاملفوري،  يوسف

 األولــــــــــى، :الطبعــــــــــةالســــــــــعودية،  – جــــــــــدة -اإلســــــــــالمية للثقافــــــــــة القبلــــــــــة دار/ لبنــــــــــان-
 م).1997/هـ1418(
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ــر .210 ــة فــي غريــب الحــديث واألث ، لمجــد الــدين أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن النهاي
 -طـاهر أحمـد الـزاوى  تحقيـق:محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجـزري ابـن األثيـر، 

 م).1979 -هـ 1399:(الطبعةبيروت،  -المكتبة العلمية الناشر: محمود محمد الطناحي، 
، لضـياء الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد النهي عن سب األصحاب وما فيه من اإلثـم والعقـاب .211

 الناشـر:محمـد أحمـد عاشـور وجمـال عبـد المـنعم الكـومي،  تحقيـق: ،بن عبد الواحد المقدسي
 م).1994األولى ( الطبعة:مصر،  -ار الذهبيةالد
، ألحمــد بــن الهدايــة واإلرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والســداد (رجــال صــحيح البخــاري) .212

ـــاذي،  ـــق:محمـــد بـــن الحســـين بـــن الحســـن، أبـــو نصـــر البخـــاري الكالب ـــد اهللا الليثـــي،  تحقي عب
 ه).1407: األولى (الطبعةبيروت، -دار المعرفة الناشر:

دار الراية للنشر  الناشر:، لمحمد باكريم محمد باعبد اهللا، ة بين الفرقوسطية أهل السن .213
 م).1994-هـ1415: األولى (الطبعةوالتوزيع، 

، ألبــي العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان .214
ار د الناشـــر:إحســـان عبـــاس،  تحقيـــق:إبـــراهيم بـــن أبـــي بكـــر ابـــن خلكـــان البرمكـــي اإلربلـــي، 

 .بيروت –صادر 
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  ثانيًا: مصادر ومراجع فرقة اإلباضية:

المكتبــة  الناشــر:، ، تفريــغ نصــي لشــريط مســجل ألحمــد الخليلــي)مســألة للنســاء فقــط 79 ( .1
 الشاملة اإلباضية.

 –مكتبـة الغبيـراء الناشـر: ، لزكريـا بـن خليفـة المحرمـي، اإلباضية ... تاريخ ومـنهج ومبـادئ .2
 م).2005-ه1426ى (األول الطبعة:سلطنة عمان، 

، لعلـي يحيـى معمـر، اإلباضية بين الفرق اإلسالمية عند كتاب المقاالت في القديم والحديث .3
 .م)1994-ه1415الثانية ( الطبعة:سلطنة عمان،  -وزارة التراث القومي والثقافة الناشر:

 .بدون الطبعة:بدون،  الناشر:، لعلي يحيى معمر، اإلباضية في موكب التاريخ .4
 المكتبة الشاملة اإلباضية. الناشر:، لعلي يحيى معمر، ية مذهب إسالمي معتدلاإلباض .5
عمـــرو خليفـــة النـــامي، ، تحقيـــق: ألبـــي يعقـــوب يوســـف خلفـــون المزاتـــي، أجوبـــة ابـــن خلفـــون .6

  .م)1974-ه1394األولى (الطبعة: بيروت،  –دار الفتح للطباعة والنشر الناشر: 
وزارة  الناشــر:محمــد أبــو الحســن،  تحقيــق:دمي، ، ألبــي ســعيد محمــد بــن ســعيد الكــاالســتقامة .7

 . م)1985-ه1405( الطبعة:سلطنة عمان،  –التراث القومي والثقافة 
 -مكتبـة الغبيـراء الناشر:، لخالد بن مبارك بن محمد الوهيبي، أشراط الساعة النص والتاريخ .8

 .م)2004-ه1425األولى (الطبعة: سلطنة عمان، 
، لسـالم بـن حمـود بـن شـامس السـيابي، ضـية مـن الخـوارجأصدق المناهج في تمييز اإلبا .9

 سلطنة عمان.  -وزارة التراث القومي والثقافة الناشر:سيدة إسماعيل كاشف،  تحقيق:
وزارة التـراث القـومي  الناشر:، لعوض محمد خليفـات، األصول التاريخية للفرقة اإلباضية .10

 . م)1994-ه1415الثالثة ( الطبعة:سلطنة عمان،  –والثقافة 
 مخطوطة.، ألبي عامر بن علي الشماخي. أصول الديانات .11
د.  تحقيـق:، لتبغورين بـن داوود بـن عيسـى الملشـوِطي، أصول الدين أو األصول العشرة .12

 م).2002األولى( الطبعة:تونس،  الناشر:ونيس عامر، 
 المكتبة الشاملة اإلباضية.  الناشر:، ألحمد بن حمد الخليلي، إعادة صياغة األمة .13
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ــراراإل  .14  :ترجمــة روبيناتشــي، لروبيرتــو ،-الجنــاوني عقيــدة فــي مقارنــة دراســة– باإليمــان ق
 .المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:الشجني،  لميس

وزارة  ، الناشـر:صالح الصـوافيالمؤلف: ، اإلمام جابر بن زيد الُعماني وآثاره في الدعوة .15
 م).1983(الطبعة: سلطنة عمان،  -التراث القومي والثقافة

ـد بـن موسـى بابـا  تحقيـق: ، لسـعيد بـن ناصـر الغيثـي،إيضاح التوحيد بنـور التوحيـد .16 محمَّ
ـد شــريفي،  -هـــ1417( الطبعــة:المكتبـة الشــاملة اإلباضـية،  الناشــر:عمـي مصـطفى بــن محمَّ

 .م) 1996
 .اإلباضيةالمكتبة الشاملة  الناشر:السعدي،  ، لمهنااألوائل المغرب أئمة .17
 لجعفــــر ،اإلســــالمية للمــــذاهب مقارنــــة موضــــوعية اســــةدر  والنحــــل الملــــل فــــي بحــــوث .18

  .)ه1427(األولى :الطبعة السالم، عليه الصادق اإلمام مؤسسة الناشر: السبحاني،
ــد اإلباضــية .19 ــدة عن جمعيــة  الناشــر:، لفرحــات بــن علــي الجعبيــري، البعــد الحضــاري للعقي

 م).1991( الطبعة:غرداية،  –غرداية / الجزائر، المطبعة العربية -التراث
علـي بـن سـعيد ، تحقيـق: لنور الدين أبو محمد عبد اهللا بن حميد السـالميبهجة األنوار،  .20

  .م)1998 -هـ 1418(الطبعة:  المكتبة الشاملة اإلباضية،، الناشر: بن مسعود الغافري
ســلطنة -وزارة التــراث القــومي والثقافــة الناشــر:الكنــدي، بــن إبــراهيم ، لمحمــد بيــان الشــرع .21

 .)هـ1414-هـ1405( الطبعة:ُعمان، 
المكتبــــة الشــــاملة اإلباضــــية،  الناشــــر:، لمصــــطفى شــــريفي، تــــاريخ التشــــريع اإلســــالمي .22

 .بدون الطبعة:
 مكتبـة الناشـر: السـالمي، سـلوم بـن حميـد بـن اهللا لعبـد ،عمـان أهـل بسـيرة األعيان تحفة .23

 .)م1995: (الطبعة مسقط، -السالمي الدين نور اإلمام
 :ترجمـة باسـي، لرونـي ،المؤلـف مجهولـة وثيقـة فـي سـةدرا نفوسـة جبل مشاهد تسمية .24

 .اإلباضية الشاملة المكتبة الناشر: ژارو، عبداهللا
المكتبـــة الشـــاملة  الناشـــر:الســـعدي،  لمهنـــا ،العمـــانيين عنـــد التاريخيـــة الكتابـــة تطـــور .25

 .  اإلباضية
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مصـطفى بـن محمـد شـريفي ومحمـد  تحقيـق:، لسـعيد بـن أحمـد الكنـدي، التفسير الميسـر .26
 .المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:وسى بابا عمي، بن م

ــد .27 ــد اإليمــان قواعــد تمهي ــام مســائل شــوارد وتقيي ــان األحك  بــن ســعيد محمــد ، ألبــيواألدي
 الطبعـــة:ســـلطنة عمـــان،  -وزارة التـــراث القـــومي والثقافـــة الناشـــر:الخليلـــي،  أحمـــد بـــن خلفـــان

 . م)1986-هـ1407(
ابـن أبـي نبهـان جاعـد بـن خمـيس الخروصـي،  ، لناصـرتنوير العقول في قواعد األصـول .28

 .موقع االستقامة الناشر:
راث وزارة التـ الناشر:إبراهيم طـالي،  تحقيق:، لمحمد بن يوسف اطفيش، تيسير التفسير .29

 . سلطنة عمان -القومي والثقافة
ســليمان بــابزيز،  تحقيــق:، ألبــي الحســن بــن علــي البســيوي، جــامع أبــي الحســن البســيوي .30

 .نة عمانسلط -التراث القومي والثقافةوزارة  الناشر:
ِحيُح مسند اإلمـام الربيـع بـن حبيـب .31 أبـو يعقـوب يوسـف بـن إبـراهيم  ترتيـب:، الَجاِمُع الصَّ

ســلطنة عمــان،  –بيــروت، دار االســتقامة  -دار الفــتح للطباعــة والنشــر الناشــر:الــوارجالني، 
 .  عبد اهللا بن حميد السالمي صححه:

وزارة  الناشـر:، ألبي سعيد محمـد بـن سـعيد الكـدمي، بي سعيدالجامع المفيد من أحكام أ .32
 ).م1985 -ه1406( الطبعة:سلطنة عمان،  -التراث القومي والثقافة

ـــر .33 ـــن جعف ـــق: ، ألبـــي جـــابر محمـــد بـــن جعفـــر األزكـــوي، الجـــامع الب ـــر محمـــود تحقي جب
 . م)1995-ه1415( الطبعة:وزارة التراث القومي والثقافة،  الناشر:الفضيالت، 

، لمســعود نفوســة منــذ انتشــار اإلســالم حتــى هجــرة بنــي هــالل إلــى بــالد المغــرب جبــل .34
 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:مزهودي، 

 القــرن أواخــر الهجــري إلــى الثــاني القــرن منتصــف ، مــنبالرســتمية وعالقتــه نفوســة جبــل .35
 .المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:مفتاح،  معيوف الهجري، لصالح الثالث

 .المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر: لمحمد اطفيش، ،زوارة ألهل اطفيش الشيخ ابجو   .36
ــام الســالمي .37 ــات اإلم  الناشــر:، لنــور الــدين أبــو محمــد عبــد اهللا بــن حميــد الســالمي، جواب

 . م)2010(الطبعة: ، سلطنة عمان–مكتبة اإلمام السالمي 
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السـالمي،  سـلوم بـن حميـد بـن عبداهللا ، لنورالدينواألحكام األديان علمي في النظام جوهر .38
حفيد المؤلـف (سـعود بـن حمـد بـن  الناشر:أبو اسحاق أطفيش و إبراهيم العبري،  علق عليه:

 .م)1993-ه1413الثانية عشرة ( الطبعة:نور الدين السالمي)، 
مكتبـة وهبـة  الناشـر:، لبكير بن سعيد أعوشت، دراسات إسالمية في األصول اإلباضية .39

 .م)1988 -ه1408الثالثة ( الطبعة:القاهرة، –
 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:، لعمر بن الحاج با، دراسة في الفكر اإلباضي .40
المكتبــة  الناشــر:، إلســماعيل بــن صــالح األغبــري، دراســة وصــفية حــول تحفــة األعيــان .41

 .  الشاملة اإلباضية
الم بــن حمـــد ســـ تحقيــق:، ألبــي يعقـــوب يوســف بـــن إبــراهيم الـــورجالني، الــدليل والبرهـــان .42

 . سلطنة عمان -راث القومي والثقافةوزارة الت الناشر:الحارثي، 
علـي النجـدي  تحقيـق:، لناصـر بـن سـالم بـن عـديم الرواحـي، ديوان أبـي مسـلم البهالنـي .43

 سلطنة عمان.  -وزارة التراث القومي والثقافة الناشر:ناصف، 
 الجزائر. الطبعة:محمد أطفيش،  المؤلف:، الرسالة الشافية .44
لصــالح بــن أحمــد بــن ســيف البوســعيدي، (دراســة مقارنــة)،  رواة الحــديث عنــد اإلباضــية .45

 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:
 محمـد :تحقيـق معمـر، يحيى لعلي ،)ميسر بأسلوب اإلسالمية العقيدة(مسلمة  أسرة سمر  .46

 رللنشـ أطلـس: الناشـر شـريفي، محمـد بـن مصـطفى :وتـدقيق مراجعـة عمـي، بابـا موسـى بن
 .)م1992-ه1413( :الطبعة القرارة،– التراث وجمعية

ســـيدة إســـماعيل  تحقيـــق:، لعـــدد مـــن علمـــائهم، الســـير والجوابـــات لعلمـــاء وأئمـــة عمـــان .47
-ه1410: الثانيـــة (الطبعـــةوزارة التــراث القـــومي والثقافــة بســـلطنة عمــان،  الناشـــر:كاشــف، 
 .م)1989

وزارة التـــراث القـــومي  اشـــر:الن، لمحمـــد بـــن يوســـف أطفـــيش، شـــرح النيـــل وشـــفاء الغليـــل .48
 .سلطنة عمان -لثقافةوا

وزارة  الناشـر:، لنـور الـدين عبـد اهللا بـن حميـد السـالمي، على األلفية شرح طلعة الشمس .49
 .سلطنة عمان -راث القومي والثقافةالت
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المكتبــة الشــاملة  الناشــر:، لعبــد اهللا بــن ســعيد القنــوبي، شــرح غايــة المــراد فــي االعتقــاد .50
 اإلباضية.

 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:ألحمد بن حمد الخليلي،  غاية المراد،شرح  .51
، الفقهي والعقائدي مـن خـالل كتـاب أصـول الدينونـة الصـافية الشيخ عمروس ومنهجه .52

 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:لمهنا بن راشد بن حمد السعدي، 
، لعبـــد ســـة عقائديـــة مقارنـــةدرا –الصـــلة بـــين اإلباضـــية ومـــذهبي المعتزلـــة واألشـــاعرة  .53

 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:الرحمن تركي، 
 الناشــر:، رزق هيبـة تحقيــق:، ألبـي المنــذر ســلمة بـن مســلم العــوتبي الصــحاري، الضــياء .54

 . م)1995-ه1415األولى ( الطبعة: سلطنة عمان، -وزارة التراث القومي والثقافة
 الناشـر: ،الوارجالني السدراتي مياد بن براهيمإ بن يوسف يعقوب ألبي ،واإلنصاف العدل .55

 .اإلباضية الشاملة المكتبة
 .  المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:، لسالم بن حمود السيابي، العرى الوثيقة .56
ســلطنة  -وزارة التــراث القــومي والثقافــة الناشــر:، ألبــي عبيــد حمــد الســليمي، العقــد الثمــين .57

 عمان. 
اث وزارة التــر  الناشــر:، لســالم بــن حمــد الحــارثي، باضــيةالعقــود الفضــية فــي أصــول اإل .58

 سلطنة عمان. -القومي والثقافة
 .المكتبة الشاملة اإلباضية الناشر:، ألبي حفص عمرو بن جميع، عقيدة التوحيد .59
المكتبـة الشـاملة  الناشـر:محمـد بـن سـليمان المطهـري، ل، َفتح الُمِغيِث فـي ُعلُـوِم الَحـِديثِ  .60

 . م)1998 -هـ 1419ألولى (ا الطبعة:اإلباضية، 
بهـون بـن يوسـف بـن تحقيـق: ، إلبـراهيم بـن عمـر بيـوض، فضل الصحابة والرضـا عـنهم .61

-هـــ1417: (الطبعــةالقــرارة (غردايــة)/الجزائر، -معهــد الحيــاة الناشــر:بهــون حميــد أوجانــة، 
 . م)1996

 –جمعيـــة التـــراث  الناشـــر:عـــدون جهـــالن،  المؤلـــف:، الفكـــر السياســـي عنـــد اإلباضـــية .62
 م).1990-ه1410: (الطبعةلجزائر، ا
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 تحقيـق:، لجميل بن خميس بن الفـي السـعدي، الحاوي طرقها الوسيعة قاموس الشريعة .63
 .سلطنة عمان -راث القومي والثقافةوزارة الت الناشر:ن، يعبد الحفيظ شلبي وآخر 

مكتبــة  الناشـر:، الشـماخي العـامريبـن سـعيد بـن قاسـم بـن سـليمان ، لقاسـم القـول المتـين .64
، مــــــن خــــــالل الــــــرابط: م)1992-ه1413الثانيــــــة ( الطبعــــــة:ســــــلطنة عمــــــان،  -لضــــــامريا

http://mazaheb.8k.com/n.htm . 
سـلطنة  -وزارة التـراث القـومي والثقافـة الناشر:، لعامر بن علي الشماخي، كتاب اإليضاح .65

 .م)1996-ه1416: الثانية (الطبعةعمان، 
وزارة التـراث القـومي والثقافـة  الناشـر:، لمحمـد بـن يوسـف أطفـيش، كتاب الجامع الصـغير .66

 .م)1986-ه1406( الطبعة:سلطنة عمان،  –
 ،المغربيـة الُعمانيَّـة للعالقـات نموذج وشروحه العماني النضر البن اإلسالم دعائم كتاب .67

 .كتبة الشاملة اإلباضيةالم الناشر:السعدي،  لمهنا
 . بدون الطبعة:بدون،  الناشر:، ألبي الربيع سليمان الباروني، يخ اإلباضيةمختصر تار  .68
 الناشـر:الجالصـي،  عمـار :ترجمـة كـوبرلي، لبييـر ،وعقيـدتها اإلباضـية دراسـة إلـى مدخل  .69

 .المكتبة الشاملة اإلباضية
موقـع  الناشـر:، لشـبل العقيـدة، مركب النجاة والسـالمة فـي سـيرة أهـل الحـق واالسـتقامة .70

 المكتبة الشاملة اإلباضية. ،  www.almajara.com رة اإلسالمية المج
عبــد الــرحمن  تحقيــق:، ألبــي محمــد عبــد اهللا بــن حميــد الســالمي، مشــارق أنــوار العقــول .71

 م).1989-ه1409األولى ( الطبعة:بيروت،  -دار الجيل الناشر:عميرة، 
وزارة  الناشـر:محمـد أبـو الحسـن،  تحقيـق:محمد بن سـعيد الكـدمي، ، ألبي سعيد المعتبر .72

 .م)1985-ه1405( الطبعة:سلطنة عمان،  -التراث القومي والثقافة
 الشــاملة المكتبــة الناشــر: بــاحثين، لمجموعــة ،)المشــرق قســم( اإلباضــية أعــالم معجــم .73

 .اإلباضية
 الشــــاملة المكتبــــة :الناشــــر التــــراث، لجمعيــــة ،)المغــــرب قســــم( اإلباضــــية أعــــالم معجــــم .74

 .اإلباضية
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 الناشر:، لعادل نويهض، ِمن َصدر اإلسالم َحّتى الَعصر الَحاِضر -معجم أعالم الجزائر .75
: الثانيـــــة الطبعـــــةلبنـــــان،  –مؤسســـــة نـــــويهض الثقافيـــــة للتـــــأليف والترجمـــــة والنشـــــر، بيـــــروت 

 .م)1980-هـ1400(
ـــراغبين .76 ـــالغ ال  الشقصـــيمســـعود بـــن ، لخمـــيس بـــن ســـعيد بـــن علـــي مـــنهج الطـــالبين وب

 -وزارة التـراث القـومي والثقافـة الناشر:سالم بن حمد بن سليمان الحـارثي،  تحقيق:، الرستاقي
 .م)1993-ه1413الثانية ( الطبعة:سلطنة عمان، 

المكتبــــة الشــــاملة  الناشــــر:، ، لعبــــد اهللا القحطــــانيموقعــــة النهــــروان وأهــــواء المــــؤرخين .77
   .اإلباضية

المكتبــــة الشــــاملة  الناشـــر:، ، للبرهـــان الســــاطعوانموقـــف اإلباضــــية مــــن علــــي والنهــــر  .78
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  ملخص الرسالة

ومنـــزلتهم عنـــد المســـلمين ســـامية عاليـــة، والنصـــوص مـــن القـــرآن والســـنة  مكانـــة الصـــحابة 
الدالــة علــى عظــم فضــلهم كثيــرة، وقــد هلــك فــي ذمهــم والطعــن فــيهم عــدد مــن الفــرق، والتــي كانــت 

موسـى األشـعري ومعاويـة بـن اإلباضية واحدة منها، فطعنوا في عثمان وعلي وطلحة والزبير وأبـو 

  .أبي سفيان وعمرو بن العاص 

  وقد اشتملت الرسالة على تمهيد وثالثة فصول وخاتمة.

تضــمن التمهيــد الحــديث عــن مفهــوم الصــحابة عنــد اإلباضــية وأهــل الســنة وتعــريفهم، ثــم بيــان 
  عدالة الصحابة عند الفريقين، ثم التعريف بكال الفرقتين.

اإلباضــية ونســبتها إلــى الخــوارج، مــع بيــان موقــف علمــاء اإلباضــية  وتحــدَّث الفصــل األول عــن
ــــًال للمواضــــع التــــي وافقــــت فيهــــا اإلباضــــية أصــــول الخــــوارج  المعاصــــرين مــــن هــــذه النســــبة، مفصِّ

  والمواضع التي خالفتها فيها.

، مبينــًا ية وأهــل الســنة مــن الخلفــاء الراشــدين ضــثــم تطــرَّق الفصــل الثــاني لبيــان موقــف اإلبا
هم التي وردت في الصحيحين، ومـوردًا النصـوص التـي تبـيِّن طعـن اإلباضـية علـى بعضـهم فضائل

  والرد عليها.

وعقيـدة اإلباضـية وأهـل السـنة  <ثم تناول الفصل الثالـث الحـديث عـن أم المـؤمنين عائشـة 
فيهــا، كمــا تنــاول الحــديث عــن طلحــة والزبيــر وأبــي موســى األشــعري ومعاويــة وعمــرو بــن العــاص 

  ًفضـائلهم وموقـف أهـل السـنة والجماعـة مـنهم، وكـذا عقيـدة اإلباضـية فـيهم، متطرًقـا فـي  ذاكرا
هـذا الفصـل للحـديث عــن موقـف الفـرقتين مـن الخــالف بـين الصـحابة ومـوقفهم ِمــن حكـم َمـن ســبَّ 

  .صحابة رسول اهللا 
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  ثم جاءت الخاتمة مشتملة على عدد من النتائج، أهمها: 

عــديل اهللا لهــم، بعــد ت شــربحتــاجون إلــى تعــديل أحــد مــن الجمــيعهم عــدول وال ي الصــحابة  .1
وهـــذا موقـــف جمـــاهير الســـلف والخلـــف، وخالفـــت اإلباضـــية فجعلـــوا الصـــحابة قســـمين: قســـم 

 يعدلونه دون البحث عنه، وقسم يتوقفون في عدالته حتى يمتحن ويختبر.

ومحــدثين، إال  نشــأة اإلباضــية مــرتبط بنشــأة الخــوارج، باتفــاق علمــاء الســنة واإلباضــية قــدامى .2
 بعض من شذ من معاصري اإلباضية.

وبــراءتهم مــن  {وافقــت اإلباضــية أصــول الخــوارج بمســائل، أهمهــا: تكفيــرهم لعثمــان وعلــي  .3
 أكثر الصحابة، وحكمهم على مرتكب الكبيرة بالخلود في النار ما لم يتب.

فــي الــدنيا،  خالفــت اإلباضــية أصــول الخــوارج بمســائل، أهمهــا: تســمية مرتكــب الكبيــرة وحكمــه .4
فقــالوا أنــه كــافر كفــر نعمــة ال كفــر شــرك وملــة، كمــا خــالفوهم بتعــاملهم مــع المخــالفين حيــث 

 اتسمت اإلباضية باللين مع مخالفيهم.
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Abstract  
It is verily known that the Companions of the Messenger PBUH have a high 

rank and an unmatched glory for Muslims. In many verses the Quran and the Sunnah 
traditions mention their valuable qualities and honesty. Although, many of misguided 
religious sects have disparaged them, such as Al-Ibadhiyah sects who slandered, 
defamed and maligned a number of the companions such as  Uthman bin Affan, Ali 
bin Abi Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Musa al-Ashari, 
Muawiya Ibn Abu Sufyan and Amr Ibn Al-`As, may Allah be pleased with them. 

My research consists of an introduction, three chapters and a conclusion.  

In the introduction I presented three questions to discuss: 

a. The definition of 'companions' (Al Sahabah)  for both  Al-Ibadhiyah  sects and  
The Sunnites  . 

b. Elaboration of  the honesty of the Companions of the Prophet (pbuh) for both 
groups (Al-Ibadhiyah  sects and  The Sunnites ) 

c. An introduction about both groups. 

Chapter1: In this section details about  Al-Ibadhiyah and its relationship of being 
Khawarij  (rebels) , elaborations of contemporary Ibadhiyah scholars  and 
explanations of agreed and disagreed points with the Khwarijites . 

Chapter 2: In this section, presenting the views of both  Al Ibadhiyah and Sunnites 
towards Al Khulafa Ar-Rashidun - The Rightly Guided Caliphs , their merits as in the 
Al-sahihain, Bukhari and Muslim in addition to Al Ibadhiyah's  defame excerpts on 
some of the Companions and replies.  

Chapter 3 : This section is about  the mother of believers Lady A’ishah (wife of the 
Prophet - pbuh), the doctrine of both  Al Ibadhi and Sunnites. Then detailing about 
the merits of Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Al-Awwam, Abu Musa al-Ashari, 
Muawiya Ibn Abu Sufyan and Amr Ibn Al-`As may Allah be pleased with them, as 
well as the view of Sunnites and Muslim scholars agreement (consensus)towards the 
Ibadhi . In addition to their position of the dispute between the Companions and of 
those who defame and insult them. 

Finally the conclusion of the research included the following important results: 

1. The Ahl al-Sunnah are unanimous on the issue that all the Companions were just 
and trustworthy and that they were the best of the ummah( Muslims). Many Sunni 
scholars have stated this belief. On the other hand the Ibadhyiy claim that 
companions are just till sedition. 
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2. The Ahl al-Sunnah and the past and recent  Ibadhi scholars are unanimous that the  
foundations of Al Ibadhiya are combined to the foundations of Khawarij (rebels) 
except those of the contemporary Ibadhi scholars who rejected that.  

3. The Ibadhiya sects agreed upon some of the Khawarijites' authentic questions: 
they regarded Othman Ibn Affan and Ali Ibn Abi Talib as disbelievers and at the 
same time they disclaimed most of the Companions' honesty. Also they convicted 
those who commit Greater sins to be immortal in Hell if does not repent . 

4. The Ibadhi sects contradicts the authentic of  Khawarijites in: naming those who 
commits a greater sin and what can be convicted in life, for so they said he/she is 
ungrateful to a blessing not  a disbeliever of  Shirk (to attribute partners) with 
Allah.  Also they were flexible with opponents.  

 

 

  
 


