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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 
  رسول اهلل،  احلمد هلل، والصالة والسالم ىلع

 وىلع آهل وصحبه ومن وااله 

 
 تمهيد: •

أه تواطأ عليه  ا   ل  مما  الرتاث  واتلحقيق يف  دراسة  ابلحث    ملخطوط: 
نص   قديمة معتمدة  بتوثيقه من مصادر  مؤلفه،  إىل  الكتاب  نسبة    ْت صحة 

أو إأشا  عليه،  ككتايلرت  املتقدمني،  )الف   به،  يف  للنديم  وكتاب  هرست( 
الظ   حلاج )كشف  يف    نون(  اتلوثيقخليفة  هذا  وقاعدة   يف    املتأخرين. 

لكن اإلباض،  الرتاث  ىلع  ترسي  ال    املصادر  عمومها  آنفا  إيلها  املشار 
بيشء   ابلاحث  املؤلفات    تسعف  ذكر  من  ختلو  تكاد  ألنها  مراده،  يف 

باض ومؤلفيه  يف رصد انلتاج العليم اإل  عتماد عليهاالري ا، فيصاإلباضية
 ذي بال.  ا غريَ أمر  

كتاب   يف  اإلباض  احلضور  استقراء  إىل  ادلراسة  هذه  وتسىع 
للنديم)الف  اهلجري   هرست(  الرابع  القرن  واملؤم  يف  دراسات  ل  ،  تعقبها  أن 

الفن،   هذا  يف  املصنفة  الكتب  سائر  عن  للبنأخرى  نواة صاحلة  اء  تلكون 
 ادلراسات اإلحصائية.  يف موضوع  ليهاع
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 تاب الفهرست وموضوعه:  ت عن كمقدما  

ر س  ع   • ه  ف ي ة«ل م  »الف   :ة الو ص 
املعني   الكتب  املصن  ب  ةتدور  الفهارس  مثل    –  فاتتعداد  كتب 

 
َ
اآلن    ف  رَ عْ صار ي  من اتلأيلف    حول نوع    –ربامج  ات وال خَ يَ شْ ات والمَ بَ ثْ واأل

أب الوصفية،  الفهرسة  ل  و  ،«ا»ابلبليوغرافي  وعلم  فضل  سلمنيامل  اء  مَ لَ ع  اكن     
القرن املنرصم، بعد  أكرب  ة  ورَ ص  ب    زَ رَ بَ   فيه، وإنْ   ق  بْ الس    عند املسترشقني يف 

تَ   املواد    الطباعة، وضخامة    هور  ظ     د  ْص عن رَ   ز  جْ ر عن املطابع، والعَ د  ْص اليت 
 الكثري منها. 

املعلومات  ت    ة  سَ والفهر َ   أو مقال    يف كتاب  شري إىل مواقع  ن أو    ة  رْش أو 
أي    ة  بَ تَ كْ مَ  مَ   ة  ن  ظ  مَ   أو  واغبل  لْ الع    ان  ظَ من  م م،  ترتيب  ا  يكون  ها  مواد    ا 

وي  ح    حسَب  اهلجاء،  استعادة  روف  منها  إيلها.    راد  احلاجة  عند  املعلومات 
أصبَ  ايلومَ حَ وقد  م  ن  فَ   ت  ي  ق  تَ سْ ا  بذاته  وإنْ   س  ر  دَ ال  اجلامعات،    اكنت   يف 

  إيصاَل    يستطيع  ا بارع  ن  ق  تْ ا م  س  ر  هْ فَ ليت تصنع م  واملمارسة يه ا  ة  بَ رْ وادل    ة  رْبَ اخل  
 املعلومة إىل ابلاحث من أقرب طريق. 

ل َف بالعربية ىلع شالكة الفهارس املكتبي ة: كتاب   و
 
لعل  أقدَم َعَمل  أ

ْهر ْست« أل   الفرج  »الف  َ يب  انل ديمحم  د بن إسحاق  .  ه(380  شعبان  20)ت    م 
لن  لك سَ ه  َمْن  ل  أو  س  يَس  فقد سبقه مجلة  ن   الفهارس،  ما    أعالم    ن ة  وضعوا 
حيث  ي مْ  من  ستواه  م  إىل  تَْرََق  ال  اكنت  وإْن  لََها،  وََل 

 
األ انل واَة  ه   َعد  ن   ك 

إعداد   جانب  إىل  »هذا  ها،  ومنهج  ت ها  ق  ود  ا  ول ه  م  للمكتبات  ش  الفهارس 
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تلك الفة  الشهرية يف  الس  م  ،العصور  قليل  عدد   بيق  الفهارس  وقد  تلك  ن 
 .1لَْت إيلنا«أكرث ها، ىلع أن  أخبارَها قد ن ق  وضاَع 

مؤس   »كتاب  فهو  للنديم  الفهرست  اإلنتاج    س  أما  رصد  حركة  يف 
يف   واملسلمني  العرب  العلماء  وإسهامات  اإلساليم،  العريب  الفكري 

 –العارش امليالدي  / ي لقرن الرابع اهلجرضارة اإلنسانية حىت حنو نهاية ااحل
اإلسالم   يف  انلهضة  أ  –عرص  اإلسالمية  احلضارة  فيه  بلغت  وج  اذلي 

عظمتها، وازدهرت فيه حركة اتلأيلف والرتمجة وانلقل، واتضح فيه إسهام  
األ فيه  واستوت  اإلنساين،  العلم  تطور  يف  واملسلمني  العرب  فاكر  العلماء 

والفقهي الالكمية  واكتمواملذاهب  وانلقدية،  انلحوي لة  املدارس  فيه  ة  ت 
 واللغوية واتلارخيي

َ
اليم يف العصور  يف تطور حركة اتلأيلف اإلس   ْت رَ ث  ة اليت أ

 .2اتلايلة«
أن انلديم لم يستوعب انلتاج املؤلف يف القرون األربعة   وغري خاف  

ع  ذلك، فقد فاته   ذكر الكثري من الكتب املنتمية تللك  األوَل لكه، ولم يد 
الواحل الول إىل معلومات  ص قبة، وقرص عن  كتب، »وهو  أخرى حول بعض 

 
ال 1 االفهرست  حديثةلنديم؛  بن  عثامنبتح  ؛صياغة  عباس  ناهد  التحقيق( ص . قيق:  وقد  15  -14)مقدمة   .

ستفدت فائدة  ارس العربية عامة، وفهرست النديم خاصة. كام اهنا عن الفه ه  ما كتبت    عنى بعض  منها بامل  اقتبست  

ا  وري، متهيد  كتبها الدكتور املؤرخ عبد العزيز الد    لتحليلية أمهيتها وقيمتها«،»الفهارس ا من دراسة بعنوان:  كبرية  

  يللفكر اإلسالم  مؤسسة آل البيت  عن  «؛ الصادر أول  أجزائهاص االقتصاد اإلسالمياجلامع لنصو: »ملوسوعة

ن، اما    يت توثيقها.  ته للفهرست ال من فؤاد سيد عىل نرشوانظر مقدمة الدكتور أي م.2002هـ/ 1423سنة  يف ع 

وهي الطبعة  . 1من مقدمة املحقق صم؛ بتحقيق: أيمن فؤاد سيد. يب الفرج حممد بن إسحاق الندي؛ ألالفهرست  2

 هنا يف مجيع اإلحاالت.املعتمدة 
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يَ  قَ   يب  ع  ما ال  رائَده    اتلأيلف يف   دَ َص كتابه، ألنه  موضوع موسويع اكن هو 
 .3األول«

ف ي ة« وأـهم املصنفات فيه: • ة الو ص  ر س  ه  ل م »الف   تطور ع 
العلم، وصار    باَب   ( ستالفهر)بوضعه   4يم  د  انل    حَ تَ فَ  الكتابة يف هذا 

نواملعتمد مل  احلجةَ  املنظم.  ظر  ن حلقه،  الشمويل  منواهل  ثم سار ىلع  ا ملنهجه 
 بعد ذلك مجلة مصنفني، أشهرهم: 

ع 1 بطَ .  املعروف  مصطىف  بن  أمحد  ادلين  زَ رْب  ك  اشْ صام    هْ ادَ ي 
يف  968)ت املوسوم  ه(  يف  كتابه  السيادة  ومصباح  السعادة  »مفتاح 

 يم.د وضوعت العلوم« وهو متأخر جدا عن انلم
ع2 بن  مصطىف  اك  د ب.  جَ اهلل  الشهري ب  لَ تب  القسطنطيين  حباج     

،  الكتب والفنون«»كشف الظنون عن أسايم ه( يف كتابه1067خليفة )ت 
م    وقد مَ   نْ أفاد يف وضعه  فيه بني اإلطالة  سبقه، واختلف منهج    نْ جهود  ه 

 ة بني يديه فيما يبدو. واإلجياز حسب املواد املتوافر

 
 . 3صأيمن فؤاد سيد؛ من مقدمة املحقق بتحقيق  لنديمالفهرست ل 3

ن النديم  ذلك، أل  ملحققني خطأ  غري  واحد من ا  ب  م. وصوا لنديا: ابن اه اختصار  عىل أقالم الكاتبني تسميت    ج  ر  د   4

نب    صفة   وممن  ال ألبيه.  عله  غدة )ته  أبو  الفتاح  عبد  الراحل  العالمة  امليزاهـ( يف حتقيقه  1417ليه  /  6  نلسان 

   .ر هنالك األدلة عىل ذلك. وقد ذك 557
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( يف ذيله  ه1339)ت   ابلغدادي  بلاباينحممد أمني اإسماعيل بن  .  3
اآلخر:  ىلع كتابه  ويف  املكنون«،  »إيضاح  املسىم  الظنون  كشف  »هدية   
 أسماء املؤلفني وآثار املصنفني«.  ارفني الع

 
َ
أ ىلع  يستدرك  األول  يف     ه  ل  ْص وهو 

 
أ ما  أو  فاته،  زمانه،    َف ل  ما  بعد 

لزيادة فائدة أو تصحيحما كرر ما يف األ ورب ا  و  حن  ابهتك  مواد    . وبلغْت صل 
ألف عرش  تسعة  ىلع    من  جار   وهو  خمتلف،  فمنهجه  اثلاين  أما  عنوان. 

 .5ته ثانيا طريقة ذكر املؤلف أوال ثم مؤلفا 
املعجيم  الطابع  به    املنظم  ولعل  تمزي  جعل    (الظنون  كشف  )اذلي 

إىل  عدد   يتجهون  املصنفني  من  ذيول  ا  ما    وضع  فيها  عليه  يستدركون  هل، 
ع ىلع  ز  رش مع أصله، وو  ا ألنه ن  من بينها نظر    ايناب بلا   ، وقد اشتهر ذيل  فاته

العالم اإلساليم، ىلع الرغم من وجود أكرث من ع رشة ذيول  نطاق واسع يف 
  .6أخرى، منها ما هو خمطوط ومنها ما هو مفقود 

عرب العريب  اإلساليم  انلتاج  أن  شك  خَ   وال  عهد    ْت لَ قرون  من 
ابل  إىل  وتزا عرص  إىل  اباينانلديم  تراكم  بلغ رصيد  ينا  ال  ا ضخما  د، حىت 

إال اآلالت احلديثة تطوره  وإذا اكنت سعة    يسايره يف  العايلة،  اتلقنية  ذات 

 
كتب    ظهرت   5 املؤلفني واملص  عنىت    بعد ذلك  املقام األول برتاجم  فرق  يف  أن  كبري  نفني. وال خيفى  با  ما  ا  ينها وبني 

معجم  : »املتأخرة املؤلفة عىل هذه الطريقة  الكتب  أبرزه قبل مؤلفه. ومن  وموضوع    حموره الكتاب    أساس  يكون  

 دركات. تب عليه من مستك  ا كحالة، وما « لعمر رضنياملؤلف 

الباحث حممد خري رمضان يوسف يف تقديبا ن   6 الظنونمه لكتاب »ه إىل ذلك األستاذ  ، « الرس املصون عىل كشف 

   .أخرى عليه من ذيول ف  ق  ول، واستقىص يف خامتة مقدمته ما و  لك الذيوهو أحد ت
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وتبح    اطالع مفتاح  العالم  املاض  يف  يؤه  ره  إحصاء  ا  باب  ولوج  إىل  له 
وعَ  املطابعد  اتلآيلف  تفرزه  ما  فإن  عقل    ها  حيصيه  ال  وال    ايلوم  برشي 
دَ  استحوذْت   عْ يستقصيه،  ود    خزائن  يه  لع  ما  من  الكتب  املخطوطات  ور 

ي   قد  عريق،  حين  م  عَ تراث  دَ ر  احلقيقة  يف  وهو  سنة،  ألف  ذلك    ني  ف  ا  منذ 
   .درى أين يكون مآهل  هل، وال ي  علم حا احلني، ال ي  

املعد   القوائم  ىلع  الوقوف  هو  هنا  يعنينا  اإلباضية،    ةوما  ملصنفات 
لرصد اتلطور اتلارييخ حلركة    ة  لاوبل غريهم، يف حملهم أو من قبَ سواء من ق  

 اتلأيلف يف هذا املجال.  

 تاب )الفهرست( للنديم: ك •
ه: »هذا فهرست   تَ عْ ه بهذه العبارة اليت أوجز فيها نَ كتابَ   ر انلديم  د  َص 
العرب وقلمها يف  يع األمم من العرب والعجم، املوجود منها بلغة  كتب  مج

مصنف  وأخبار  العلوم  مؤأصناف  وطبقات  وتأريخ  هلفييها،  وأنسابهم  ا، 
ومناقبهم   بدلانهم،  وأماكن  وفاتهم،  وأوقات  أعمارهم،  ومبلغ  موايلدهم 

ابتدا منذ  ع  ومثابلهم،  لك  سبع اخرت    م  لْ ء  سنة  وهو  هذا،  عرصنا  إىل  ع 
للهجرة«.  وسبعني وثال ل  فكتابه هذا حيوي رصد  ث مئة  نتاج  بلغه من    امَ ا 

 . األوَل األربعةون رق ال  املعرفة اإلنسانية خالل
هل خارج العراق،    ترمجته رحالت   ابلغدادي لم تذكر مصادر   وانلديم

من أهل العلم ومصنفاتهم،   أسواق العراق اكنت مهوى أفئدة كثري  غري أن  
ابنَ اق  ر  وَ انلديم  اكن  و واسعَ ر  وَ   ا  ىلع اال  اق،  حسنَ   طالع  زي  مي اتل  الكتب، 
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تيش  ري ابلحث واتلف ث»اكن كي بأنه  ط  فْ ال ادلين الق  الوزير مج  فه بينها. يص 
القديمة،   كثري الرغبة يف الكتب ومجعها وذكر أخبارها وأخبار  عن األمور 

ا من  له حنو  ميف جم  فهرستوحوى ال.  7مصنفيها ومعرفة خطوط املتقدمني« 
    دقيق للعلوم وفروعها. تصنيف  ف عنوان، مع  ثمانية آال

إ   نرشات    للفهرست  صدرْت  وترمجات  بععديدة،  اللغىل  ات،  ض 
طبعاته وك   أحسن  ولعل  كثرية.  أحباث  حوهل  الفرقان  تبت  مؤسسة  نرشة   :

ويه طبعة اعتمدْت ىلع نسخة عتيقة منقولة من دستور  للرتاث اإلساليم،  
وحَ  8املؤلف يده،  خبط  كتبه  يف  اَك اذلي  املؤلف  طريقَة  ها  ناسخ  فيها   

يم  أن انلدري إىل ا ماكن ابلياض يف نسخة األصل، ما يشع بياض  الكتابة، فوض 
ن ينوي استكمال بعض انلواقص يف كتابه. والنسخة املخطوطة العتيقة اك

يف إيرنلدا )برقم    موزعة اآلن بني مكتبيت: شيسرتبييت بَدبلناملشار إيلها  
ليمانية يف إستانبول(3315  .  (1934برقم برتكيا ) ، وشهيد يلع باشا بالس 

 
 ب  ن  الرواة عىل أ   اه  ب  ن  إ   7

  . 42/ 1؛ حاةالن اه 

ه: دساتري.  8 ل عليه. ومج  ع  ه بخطه واعتمده، وأصبح هو املرجع  املعو  ف  ت ب ه  مؤلِّ ت ور: هو أصل الكتاب الذي ك  س  الد 

)ق الناِديم  أبرزهم:  املصنفني؛  من  مجاعة   استعمله  قديم،  مصطلح  أصيبعة 4وهو  أيب  وابن  الفهرست،  يف  هـ( 

؛ بقلم كاتب هذه األسطر. باء املخطوطات العامنية  ألف  انظر:    ة.ض  يا ب  للم    ادف  هـ( يف عيون األنباء. وهو مر7)ق

 . 195املصطلح رقم 
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 :يماإلباضية يف كتاب »الفهرست« للند •
طول  رغمبال فهرس   من  ىلع  انلديم  الزمن  مضْت   –ت  عليه    وقد 

ويزيد    عرشة   مصدر    –قرون  أوىف  إنه  القول  مصادر    –نستطيع  من 
الوصفية   املتفرقة  حتد    –الفهرسة  ث عن كتب اإلباضية، سواء يف إشاراته 

مفردة فصول  من  عقده  فيما  عنه   أم  أفردللحديث  فقد  مقاتله    م.  يف 
تصانيف   عن  الاخلامسة  و أهل  فَ اشيوخ  الكم  أخبار  ن  لفرق  يف  مستقال  ا 

اخلوارج تصانيف    متلكم  عن  السادسة  مقاتله  يف  وأفرد  كتبهم،  وأسماء 
فَ  الرشاةا مستقال يف  ن  الفقهاء  زمرة  فقهاء  اإلباضية يف  ، وهو كغريه حيرش 

ا ي    ، لكنلرشاةاخلوارج، ويدخلهم مع غريهم ضمن  لم  فرد احلديث  غريه 
 دة.  عنهم. هذه واح 

ذك   إن    مث انلدي رما  مقبول  ه  ما  نوع    م  وحسب  اطالعه،  حسب  ما   
لعوا  لم يط    –رهم  مع تأخ    –ف إىل زمانه، بينما نكاد جنزم أن اآلخرين  ن  ص  

س   زادوا ىلع    ر  فْ ىلع  أو ما سبقها، وما  اإلباضية يف عصورهم  تصانيف  من 
 ! ذكري  ا  قول انلديم شيئ  

  ر  ذْ ع    اكن يبحث نلفسه عناإلجحاف أن نزعم أن انلديم    نَ م    وإن  
َص  بقوهل د  حني  اخلوارج  عن  حديثه  مَج  »:  9ر  َص يع  وليس    ،الكتَب   َف ن  هم 

يَ   َف ن  قد َص   اال نعرف هل كتاب    نْ مَ   ولعل    م مستورة  ه  بَ ت  ك    ألن    ،إيلنا  ْل ص  ولم 

 
 عند حديثه عن فقهاء الرشاة.  125/ ص2جر مثله يف مك  وذ  . 651/ ص1مج 9
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 «حمفوظة
َ
األ بل  ي  ََل وْ ،  أن  حقه  يف  بذ   إنه  هذه  قال  إىل  وصل  جهده حىت  ل 

 . 10به  َس ب  لَ تَ ا فَ أنه وجد العذر حاض   ق ىلع غريه الظن  د  ْص يَ انلتيجة. وقد  
يف عرش مقاالت يه أصول الكتاب، ثم    ف  وكتاب »الفهرست« مصن  

 ا. وهذا هو ترتيب مقاالته:  د  ال تستوي عَ  حتت لك مقالة فنون  
األوَل: - لغ  املقالة  وصف  أيف  ونعوت  األمم  خطات  وأنواع  وطها،  قالمها 

 رآن والكتب املصنفة يف علومه.  ق املزنلة، ونعت ال  ائعوأسماء كتب الرش
 املقالة اثلانية: يف انلحويني واللغويني وأسماء كتبهم.  -
واملرتس   - واألدباء  والنسابني  والرواة  األخباريني  يف  اثلاثلة:  لني املقالة 

 وأسماء كتبهم.  
 هم.  اع دواويناتهم وصن  وبقاتهم وأسماء ر  ة: يف الشعراء وط الرابع الة املق -
 رق وأسماء كتبهم. املتلكمني وأصحاب الف  الة اخلامسة: يفقامل -
 املذاهب وأسماء كتبهم. ثني وأئمة املقالة السادسة: يف الفقهاء واملحد   -
   يف الفالسفة واملنطقيني واملهندسني واألطباء وغريهم.املقالة السابعة:  -
ال مار واخلرافات وا اثلامنة: يف األس املقالة   - نفة  كتب املصلشعوذة وأسماء 

 فيها. 
 ة: يف مذاهب األمم واعتقاداتها وأسماء كتبها.  اتلاسع  ةاملقال -
 املقالة العارشة: يف الكيميائيني والصنعويني من الفالسفة وأسماء كتبهم.  -

 
ا  أقول   10 ألن  امل  ذلك  ت  را حلقيقة  اإلبة  اجلامعات  أن  املثبت  األقطار  يف  واعتداء  تاضية  الضطهاد  تعرضت  باعدة 

نائية حتفظ  م مناطق  إىل  الفكري  النزاع  حميط  عن  االبتعاد  إىل  هبا  ما حدا  خمالفيها،  قبل  من  مبادئها تكررين  فيها 

 ا. وهذا ما يربر كون كتبهم مستورة حمفوظة. وتصون تراثه 
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تَ  املقاالت واحدة  ب  تَ وبعد  بأس    مادة ال إىل    واحدة خلصت    يع هلذه 
  ق عليها.تلعليمع ا  ييل مفصلة  أعرضها فيما ن اإلباضية، بها ع

 ة إىل اإلباضية:رست( املتفرقهإشارات )الفاملبحث األول:    
فرد  ا يف ثنايا الفهرست، دون أن ي  ض  رَ ما ورد عَ   :أعين بهذه اإلشارات 

 يف أكرث مقاالته.    املؤلف حديثا عنه، ويه كما نعت ها متفرقة  
 الة األول: املق •

األولأما   إشارة  املقالة  ابلت  فال  قريب  اإل  إىل  ةفيها  باضية، ال من 
أنها  مع  بعيد،  من  القراء   وال  ذكر  وي    تتضمن  ومصنفاتهم،   د  عَ واملفرسين 

اإلباضية إمام  )ت   األول    منهم:  األزدي  زيد  بن  جابر  الشعثاء  ه(  93أبو 
 .11املقرئ املفرس 

 املقالة اثلانية:   •
اثلانيةيف  انلديم     د  ور  ي   عَ يْ بَ ش  »اسم    املقالة  بن  عند   «يع   بَ الض    ةَ رَ زْ ل 

عنه:تع ويقول  املشهورين،  األعراب  فصحاء  أسماء  خطباء    داده  »من 
رافضي ا حنو    . واكن أوال  (يب ر  صيدة الغَ قَ )وعلمائهم، وهو صاحب    جاخلوار

 َ  وقال:   ،ةيَ ا سبعني سنة، ثم انتقل إىل الرش 
 المةْ ة والس  امَ ـــقَ ويف دار الم                     من الروافض يف القيامةْ   برئت  

 
املفرس 11 فيه،  أما  ريب  ال وشهرت    فال  التفسري  املقره يف جانب  وأما  طبقائ   ختفى.  ذكره يف  اجلزري  ابن   تفألن 

انظر: اهـ.    يف القرآن«   له حروف    ت  د  ر  له قراءة. قال: »جابر بن زيد أبو الشعثاء األزدي البرصي؛ و    دا القراء، وع  

  .868الرتمجة رقم  البن اجلزري. هاية يف طبقات القراء؛غاية الن
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 .12«بابلرصة وهل بها عقب  ومات  
ا  يذكره  ال  الرجل  كتبهم،وهذا  يف  اعتباره    إلباضية  يمكن  فال 

منهم واحد   اب  راوية    واكن  .13ا  شاعر  نس  بالغريبم  عل    ا ة  دريد   صفهو   ،ا    ابن 
وحَ بالعال   »  دَ د  مة،  بقوهل:   زمانه 

َ
العباس«   كَ رَ دْ أ بين  أهل  ف.  14دولة  من  هو 

   . 15اثلاين للهجرة  رناألول من الق انلصف
 
 

 
النديم  . و123/ ص1مج 12 اه عند تعداد القصر  ك  ذِ   أعاد    ط  ب  وهنا ض    ، 548/ ص1لغريب مجائد التي قيلت يف 

ز   ة« وفاته أن يذكر هذا املوضع يف فهرس األعالم.  املحقق اسم والده هكذا: »ع   ر 

ب ثم أفرز ما يتعلق باإلباضية وأعق    تقصاء كل معلومة وردت يف الفهرست عن )اخلوارج(،ه هنا السإنام ذكرت   13

رقة والنجدات، وليس مما  صفرية واألزاباضية والفظ اخلوارج عىل اإل م إطالق ليعم     قلت  عليه. ألن املؤلف كام

الكثرية  يعنينا العلمية  الدراسات  فلها حملها من  القضية،  مناقشة هذه  املقام  أمر مشكل  يف هذا  إهنا  نقول:  لكن   .

 ثة: تتعاوره جوانب ثال

 ية ضمن اخلوارج. وىل عىل حرش اإلباضاب مؤلفات القرون األالغفري من أصح األول: إرصار اجلم   -

 بول هبا.  عىل دفع هذه )التهمة( وعدم القاع اإلباضية ثاين: إمجال -

 غري متفق عىل تفسريه. ا صطلح  الثالث: غياب تراث اخلوارج ومصادر تارخيهم. وهذا ما أوجد م   -

بة بمكان  ا، فصار من الصعوتعقيد    املسألة  تا زاد أيض  تارخيية عن اإلباضية يف القرون األوىلثم إن ضآلة املادة ال

أفكارهم. ويظل اختالف املبادئ بينهم    ا وبقيت  هم ومصنفاهتم وإىل أي زمن عاشواخلوارج ومواطنم  متييز أعال

 القضية. الفرد يف هذه  م  ك  وبني اإلباضية احل  

     . 318، 119صالبن دريد ؛ االشتقاق 14

س العباأليب    ورشح غريب الفصيح  .68ص   تاريخ املوصلو  .343/  1  بيان والتبينيال  ره يف:انظر بعض أخبا 15

 . 208ص  وشعر اخلوارج. 76/  2للقفطي  وإنباه الرواة. 1412/ 3 ؛ معجم األدباءو. 552ي صالتدمري
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 املقالة اثلاثلة:   •
اثلاثلةأما   الن  فيها    د  فعَ   املقالة  »س  من  قال:  «.  العبدي    احار  ص  ابني 

خارجي  » العباس   ا.واكن  بن  صحار  أيام    ؛وهو  يف  واخلطباء  النسابني  أحد 
من عبد    ا واكن صحار عثماني    .أخبار    َل فَ غْ ع دَ  موهل  ،بن أيب سفيان  معاوية
عن  و  ، القيس ثالثة    نلب ا روى  أو  الكتب   ، حديثني  من  كتاب  )  :وهل 
 .16  «(األمثال

املذكور   ي    هو وصحار  ب د  الع  ب اس  الع  بن  ار   ح  (:  ه100  –  50)   ص 
ابة،  فقيه  متلك م   نْ   نَس  مان  من  عبدالقيس  بين  م    فصحائهم   حدوأ   ،ع 
ل  ذكرتْه مجلة  مصادر، وتناقوهو    .همبائ وخط   مره، وحقيقة ضْت يف بيان أ رَج 

 يف االستيعاب، وابن  انتمائه، فرَتَْجَم هل: ابن  سعد  يف الطبقات، وابن عبد الرَب  
َحجر يف اإلصابة، ويف لسان املزيان، وابلاباين يف هدية العارفني، والزريلك يف  

 . ابنيلنسزيد يف طبقات ااألعالم، وبكر أبو  
إىل يشء  و اللَكْ   أشار  ابن   أخباره:  َ من  ن يف  َمَعد  ب    بن    ،َسب   وخليفة  

و   ، َحرب  الم  يف  حبيب  وابن  الطبقات،  يف  ويف  َخي اط  احليوان،  يف  اجلاحظ 
املعارف، ويف عيون األخبار، وابلالذري يف   تَيْبة يف  ق  وابن  ابليان واتلبيني، 

الرَب  يف    ي يفلطربوا   د يف الاكمل،أنساب األرشاف، واملرب   تارخيه، وابن عبد 
يفالَمَجالس،    بَهجة رشيق  وابن    وابن  األنساب،  يف  والسمعاين  العمدة، 

احلم  اتلذكرة  يف  الغابة،  محدون  أسد  ويف  الاكمل،  يف  األثري  وابن  دونية، 

 
 . 281/ ص1جم 16
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يف   واحل ْمرَي ي   تارخيه،  يف  خدلون  وابن  األرب،  ن هاية  يف  الروض  وانل َويْر ي  
   .لعروس  حسن املحاضة، والزبيدي يف تاج اويط يفلسيوا  املعطار،

فهرستانل    تَه  َنعَ  يم  يف  رأينا  ه  د  يف  كما  واخلطباء  ابني  الن س  »أَحد   بأنه 
ي ا، وذكر هل   كما    .كتابا يف األمثالأيام معاوية بن أيب سفيان« وأنه اكن خارج 

هَل    أن   اجلاحظ   يفَذَكر  الن س  تأيلًفا  هل  رَ أوْ و  .17ب   وأصحاب   َد  احلديث  ر واة  
د  من النسابني واخلطباء انلب    واها عنأو حديثني ر  املسانيد حديث ا ، وع 

 وأئمة ابلالغة والفصاحة. 
أبو   هَل :  تَرَْجَم  ة،  ابَلرْصَ يف  األوائل  أئمتهم  من  يعتربونه  واإلباضية  

مفقود كتاب   )وهو  ادلعوة  أهل  أخبار  يف  ارسفيان  َعم  وأبو  ،  رَي ه س    يف  ( 
وا املشايخ،  طبقات  يف  يين   رْج  يف  وادل  م ايخ  رَي لش  صفة  الس  يف  اد  َمد  وابن    ،

 نََسب  العلماء. 
واآلراء   الفقهية  اآلثار  من  مجلة  ومتلكموهم  فقهاؤهم  هل  ْورََد 

َ
وأ

)امل اتلمييم  كريمة  أيب  بن  ْسل م  م  عبيدة  أليب  ا  شيخ  وه  وَعد  ي ة،  توىف  الَعَقد 
ْحبَته، وجَيعلونه من أا(،  ريب  تقـه 150سنة   عالم اخلمسني وهم ال يذكرون ص 
ة    وَرَوْوا (  ه100  –  50ة من املئة اهلجرية األوَل )ياثلان يد    ق ص    َحي ا   بقاَءه  ت ف 
اج  وفاة  َبْعدَ   ما  إىل رَ   قد  يكون  وعليه  ،ه95  سنة  يوسف   بن  احلَج  م    زمن ا   ع 

 .18طويال

 
 . 209/ 3 للجاحظ احليوان 17

 ا بعون اهلل.  مستقل، عسى أن يصدر قريب   آثاره يف بحثمع توثيق أقواله والكالم عن صحار العبدي  تفصيل   18



 20 
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 املقالة اخلامسة:  •
ي يشء  اذلكرال  اليف    ستحق  جن  ىلع  .19بعة اراملقالة  ملقالة  اب د  حني 

  ية، فهو يفتتحها باحلديث اتلايلضمادة وافرة عن اخلوارج واإلبا  مسةاخلا
واجلد الالكم  أمر  ابتداء  القاسم  يف  أبو  قال  إسحاق:  بن  حممد  »قال  ال: 

االختالف وقع يف أسماء مرتكب    ابلليخ: سميت املعزتلة بهذا االسم ألن
ك  ذلع  كون، وهم مم كفار مرشاخلوارج: ه  هل الصالة؛ فقالتالكبائر من أ

مؤمنس  ف   هم  املرجئة:  وقالت  وقالت  واق.  فساق.  ولكنهم  مسلمون  ن 
نعمة، وليسوا بمرشكني وال مؤمنني، وهم مع  الزيدية واإلباضية: هم كفار  

فاعزتلت   فساق.  وهم  منافقون  هم  احلسن:  أصحاب  وقال  فساق.  ذلك 
اختلف ما  مجيع  وقال  املعزتلة  هؤالء،  بما وفيه  نأخذ  اجتمعوا  :  من  ا  عليه 

فيه  ست اختلفوا  ما  وندع  بالفسق،  واإليمان  مميتهم  بالكفر  تسميتهم  ن 
  20وانلفاق والرشك«. 

ا إىل اإلباضية،  ا منسوب  فيه رأي    ر  ك  ذْ اذلي يَ   هذا املوضع الوحيدَ   ولعل  
عَ   ق  ر  فَ وي   لو  املسألة  اخلوارج. وهذه  مَ لَ ق  بينهم وبني  َ هَ لَ ق  عَ   نْ ها  ل   فيها   دَ جَ وَ ا 

 
بالش 19 املقالة خاصة  م  هذه  كام  وطبقاهتم  اإلبا ر  عراء  فيها شيئا عن  أجد  ومل  بعض .  تسمية  إىل  إشارة   ضية سوى 

النديم  املقل    الشعراء ذكر  املرصيني،  اإلبايض  أحصن  بن  »هشام  طمنهم  أكثر  يف  االسم  هبذا  وهو  بعات «. 

أما   أالفهرست،  التي  فو  الطبعة  ص1مج)فيها    د  ر  عتمدها  »هشا(527/  اإليادي؛    م:  األخرض  مرصي«.  بن 

ويف هذه  يف مصنفاهتم.  يعرفونه  أنه جمهول عند اإلباضية ال    ذكره هنا، زيادة عىل  ظاهر  بينهام. لذا تركت    والفرق  

أيضا   ص1)مجاملقالة  النديم(  511/  الشعراءنقال    –  ذكر  أخبار  يف  »الورقة  كتاب  داود    «عن  بن  ملحمد 

 ممن تتنازعه جل  الفرق اإلسالمية.  اخلليل  . وا يف عرشين ورقةللخليل بن أمحد شعر  أن  –هـ( 296)ت

 ات الفهرست.  ذه الفقرة برمتها من بعض طبع ه . وسقطت  556 -555/ ص1مج 20
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 م  عظي  أصال  
 
أ من  اإلباضي  ص  ا  اكفي  ول  ساحتهة؛  تلربئة  ت    ما    ة  مَ هْ من 

 . ة()اخلارجي  
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ي   للحديث عن    -وهو الرابع    -فنون هذه املقالة    فرد انلديم أحدَ ثم 
 أخبار متلكيم اخلوارج وأسماء كتبهم. وسنورده مع مناقشته الحقا. 

ا جند  نفسها  املقالة  الالك ويف  يتناول  مذاهب ملؤلف  ىلع    م 
تَ   ف  تَ ن  ه ب  ر  د  َص تقداتهم، وي  عيلية وم اإلسماع عتهم  فيها د    عَ ب  تَ تارخيية عنهم، 

بأمرهم احلسن  ،والقائمني  القاسم  أيب  إىل  أىت  مستهل    ؛حىت  يف  إمامهم 
أيامه ظهر يف كثري   الرابع، فذكر من أخباره ما ييل: »ويف  أتباعه    القرن  من 

يزيد  رف بأيب  عي    عليه رجل    لنبوة، فخرجل  وضع  بالرشيعة، وال  االستخفاف  
خَمْ امل واسمه  كَ دَل حتسب،  بن  الربدَ يْ   من  21الربايتري  باد   22رن قي   [بين ]، 

عرف بصاحب احلمار. فكرث أتباعه ومعاونوه، فحاربه  اإلباض انلاكري، وي  
 وحرصه يف املهدية إىل أن مات احلسن يف احلصار.  

  لرشيعة،ااهر، فأظهر تعظيم  ه إسماعيل ويكىن أبا طفقام بعده ابن  
   زيد مذهبهر أبو ي وأظ

َ
، وذلك  َب ل  وص    َل ت  عنه انلاس، فق    َل فَ قْ اإلباضية، فأ

وثالثم وثالثني  ست  سنة  ابلدل  يف  يف  ظهر  أربعني  سنة  يف  اكن  فلما  ئة. 
با  قريب   االستخفاف  من  احلسن  أيام  يف  ظهر  اكن  اهلل  مما  فعاجل  لرشع 

 .23  ...«إسماعيل باملنية
نلح انل وهنا  عند  دقة  ظ  ن  إحاطة و  ديم  سائر  اد جندهاكال  ما    يف 

وأخبارهم اإلباضية  أعالم  عن  وكنيته    ،أورده  باسمه  الرجل  يذكر  فهو 
 

 يف الطبعة املعتمدة. ويف الطبعات التي قبلها: )الزنايت(. وهو األصح.  كذا  21

 بقة.  ورد يف الطبعات الساة بالقاف. وصواهبا بالفاء كامكذا وردت يف الطبعة املعتمد 22

 . 668/ ص1مج 23
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بيل واملاكين، ويؤرخ زمان وفاته. فيقول إنه: أبو قَ وألقابه ونسبه العقدي وال
املحتسب   انلاكري  اإلباض  ايلفرين  الزنايت  الرببري  كيداد  بن  خمدل  يزيد 

غري قليل   عدد     يف ذلك ك انلديمَ شار. ويه363، تويف سنة  24حلمار صاحب ا 
اإلباضي غري  املصادر  أعطي    أوردْت   ةمن  ال  هنا  وأنا  يزيد،  أيب  أخبار 

انلديم أعد  قدر    معلومة  وال  اإلشادة،  من  حي  ا  شيئا  ما  ها  بقدر  هل،  سب 
سكوتَ  للنديم  وروايتَ أحتسب  اخلربَ ه،  كما    ونَ د    ه  ال  تعليق.  أو  منه  زيادة 

 .ر األخبا ه من رواة فعل غري  
م ظ، و)هناته( اليسرية أعباغ    خارجي   –هم  ر أكرثيف نظ   –  فأبو يزيد
اخلليفة!  وأشنع من معر   )اخلليفة( وجيش  قارئ  ات  أظن  يتأمل انلص  وال  ا 

م   املحق  يدري  فال  األمر  عليه  خيتلط  ثم  إذا    نَ السابق  لكنك  املبطل. 
يه  وتشو  رواياتوير الحت  لك حجم    أطلقت انلظر يف املصنفات األخرى بانَ 

وىلع  احل عَ حاللك  قائق.  قضية  هذه  خارج    ْت َض رَ ؛  سياق   يف  ن  عللنديم 
 .25اتلعلق عليها   موضوع كتابه، فال نطيل

 
لِ  24 املؤرخون منالرببري »بويزيد«. وعندم  ظِ ف  لا الواقع أن )صاحب احلامر( ترمجة  لسان الرببر إىل العربية    ا نقله 

فتارة   ومعناه،  اللفظ  بني  واحد  مجعوا  واملعنى  احلامر«  »صاحب  أخرى  وتارة  يزيد«  »أبو  ِمن يقولون  جاء  ثم   . 

ن فرا   من الظاهر.  ه  م  هِ ما ف   ا حسبكنية واألخرى لقب  إحدامها  دا بينهام، فع   ق  بعدهم م 

ث  ارتكبها جيش    ث  أحدا  بن كيداد مجلة  ضية أيضا عىل أيب يزيد خملد  أنكر اإلبا 25   ما ه، وعابوا سريته ألجلها. ومن 

أيب يزيد  نوانه: »ثورة  يوسف كتاب ع  انرصفوا عن كتابة تارخيه وترمجته ضمن أعالمهم. وللشيخ سليامن بن داود

 له الدكتور  رخني اإلباضية وغريهم، وانترصدفاعا شديدا عنه، وانتقد آراء املؤكلمة اهلل«، دافع فيه  إلعالء    جهاد  

 م(.  1981هـ/ 1402ي يف تقديمه للكتاب )انظر طبعته األوىل يف دار البعث باجلزائر؛ النام
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عن »اخلوارج« نراه أيضا يفرد الفن  وإىل جانب حديث انلديم املفرد 
اثلامن من املقالة السادسة للحديث عن »فقهاء الرشاة« كما يسميهم، وهذا  

كماإلباضي  رَشَ حَ   آخر   ح  اصطال ضمنه،  عنة  يتبني  حديثه    دا  استعراض 
 أيت. ي واتلعليق عليه استقالال فيما 

 اإلشارات املتفرقة:   •
األربع املقاالت  بقية  والعارشة(   ختلو  واتلاسعة  واثلامنة    )السابعة 

املتفرقة   انلديم  إشارات  خاتمة  يف  نورد  أن  يبىق  لإلباضية.  ذكر  أي  من 
اإل بموضوع  متعلقة  والفوائد  االستقصاء  يف  طريقتنا  ىلع  فرز،  باضية، 

للوصول  ا   ونستعمل  املفاتيح  اخلوار ماع  تلايلة:  إيلها  أـهل  ن،  الرشاة،  ج، 
 26. ..انلهروان، العماين، اخلاريج

ما ذكره يف أخبار ابن دريد  :  األعالم  رَي من س    انم  بع  فمما هو متعلق  
ن، يقال هلا:  امإىل قرية من نوايح ع    ه( أن أحد أجداده »منسوب  321)ت

 » . 28ها مدة« ان فأقام بمَ ع    إىل  »مىض  دريد نفسه أنه:. وقال عن ابن  27مَحَايم 
ه  ق  فَ مان وتَ ع    ه( أنه »مىض إىل368ر أيب سعيد السريايف )توأورد يف أخبا

 . والك الرجلني ليس من اإلباضية.  29بها« 

 
امن، اخلوارج،   26 يع  بحث عن اإلباضية يف مجقا يف الف نستعملها الحما شاهبها( سوالرشاة.... وهذه املفاتيح )ع 

 نا. فائدة تتعلق بموضوعلدراسة، وحماولة استقصاء كل ا عىل شمولية اكتب الفهارس، حرص  

 . 178/ ص1مج 27

 . 179/ ص1مج 28

 . 418/ ص1مج 29
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)ت   اخلوارج:من    د  وعَ  املثىن  بن  َمْعَمر  عبيدة  ووصفه 210أبا    ه( 
اخلوارج« رأي  يرى  »اكن  َ   ،30بأنه  الكت  َب سَ ون من  خوارج  هل  »كتاب  ب: 

 إلباضية من أعالمهم.   كور لم يعده اعبيدة املذوايلمامة«. وأبو   حرينابل
كتب   وَ   وثمة  ث  ْت دَ رَ كثرية  عن  يف  تتحدث  الفهرست     اخلوراج نايا 

منها:    ملؤلفني غري إباضية،  منسوبة    وما يتعلق بهم،  وأـهل انلهروانوالرشاة  
 ْ خم  أليب  واخلوارج«  انلهروان  أهل  بنَ »كتاب  لوط  حيىي  ف  األزدي  ن 

يف    ،ه(715)ت هل  كتب  املوضو وعدة  »اخل  ،31عهذا  أليب  وكتاب  وارج« 
المَ  حممد  بن  هل،  215)ت  ين   ائ  دَ احلسن يلع  »انلهروان«  وكتاب  وكتاب ه(، 

اخلارج« بن حطان  أيضا هل  »خرب عمران  الرشاة«    .32  »أشعار  ر  مَ ع  ل  وكتاب 
شَ  )ت ب  بن  بن 33ه( 262ة  للهيثم  »اخلوارج«  وكتاب  )ت  .  . 34ه( 207عدي 

 .35ه(210)ت املعتمر لبرش بن « ىلع اخلوارج»الرد وكتاب 
ه(  252اح حممد بن صالح )تط  يف األنساب البن انل    ين كتاب  د  وشَ 

ع   أزد  أنساب  »كتاب  مفقود. 36ان«مَ عنوانه  أو  أموجود  عنه  نعلم  وال   ،  

 
 . 150ص/ 1مج 30

 .  292/ ص1مج 31

 . 321/ ص1مج 32

 . 346/ ص1مج 33

 . 313/ ص1مج 34

 . 513/ ص1مج 35

 . 331ص /1مج 36
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توح   ان« وهو واحد  مَ ه »كتاب ع  ر  كْ ذ    م  د  ين املتق وللمدائ  . 37من كتبه عن الف 
« وودلهاملهلب    أيب صفرةب  نسكتاب » لب منها:  وكتب عديدة عن آل امله 

ب »األزارقة وحروب املهلب«  اوكتاب »أخبار آل املهلب« وكت  .38البن عبدة
بالك خادل  اهليثم  أليب  )تهما  املهابلة  موَل  خداش  اب وكت  .39ه( 223ن 

  .40املهلب« ملغرية بن حممد املهلب آل مناكح »
اإل  –وهنا   هذه  ا  بيان    –شارات  بعد  َ املوضعني  انلدي يْ لّل  أفرد   م ن 

  اخلوارج« و»فقهاء الرشاة« ومصنفاتهم.  »متلكيمهما عن احلديث في
 

 :حديث )الفهرست( عن متلكم اخلوارج ومصنفاتهم:  املبحث اثلاين  
« هو  من هذا  الرابع  اخلام  الفن  يف  سة  املقالة  الفهرست.  كتاب  من 

أخبار متلكيم  الكتب«. وحيتوي ىلع »أخبار العلماء وأسماء ما صنفوه من  
 : 41اكمل ه الص  «. ونَ موارج وأسماء كتبهاخل

 
 .  320/ ص1مج 37

  .325/ ص1مج 38
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إسحاققال  » بن  ك  : حممد  القوم  هؤالء  من  وليس    ،ري  ثالرؤساء 

َص يع  مَج   كتاب    نْ مَ   ولعل    ،الكتَب   َف ن  هم  هل  نعرف  َص   اال  يَ   َف ن  قد    ْل ص  ولم 
 حمفوظة.  م مستورة  ه  بَ ت  ك   ألن   ،إيلنا

 :  ميهممتلك نْ فم  
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ثم    ،البي  ثع  واكن أوال  ،وارج ورؤسائهمخلا  ة  ل  من ج    :ابب  ان بن ر  م  ايل  
ابلَ ان قول  إىل  نظ    ، ةي  س  هَ يْ تقل  ذلك   . للكتب  اف  مصن    ام  متلك    اار  واكن    :وهل يف 

املؤمنني)كتاب    .(وحيدتلا)كتاب    .(املخلوق)كتاب   كتاب    .(أحاكم 
إثبات إمامة أيب  )كتاب    .(املقاالت)ب  تاك  .(ردَ ىلع املعزتلة يف القَ ]الرد[  )
 . (  محاد بن أيب حنيفةالرد ىلع)كتاب  .(رجئة امل الرد ىلع)كتاب  .(كرب

واكن    ،42ري  دَ حْ ة اجلَ حَ يْ لَ  حيىي بن اكمل بن ط  يلع   و أب:  حيىي بن اكمل
أصحاب  أوال المَ رْش ب    من  الم    يس   ر    مذاهب    ،ةئَ ج  رْ ومن  إىل  انتقل  ثم 

من    .اإلباضية جَ   :الكتب وهل  اليت  املسائل  وب  ْت رَ كتاب  بن  ني جعفر  بينه 
والرد ىلع  )كتاب    .(املخلوق)اب  كت  .(اجلليلة)ـ  ب  ف  رَ عْ ت  و  ،حرب  اتلوحيد 

 . (عيَ الة وطوائف الش  غ  لا
  ا واكن هاليل    ،لكيم اخلوارجمت  من  ،ب رْ بن حَ حممد  أبو يلع  :  ف  ي   الص  

 .43].....[  كتاب   :وهل من الكتب  .من بين هالل
وهل من    .ميهمخلوارج ومتلكمن أكابر ا   ،اإلباض:  عبد اهلل بن يزيد 

املعزتلة]الرد[  )كتاب    .(حيداتلو)كتاب    :بالكت كتاب   .(ىلع 
 . (د ىلع الرافضة الر  )كتاب  .(االستطاعة)

 ف  ح  
 
ق والرد  رَ الف  )كتاب    :وهل من الكتب   .وارجمن اخل:  م ي  ش  ص بن أ

  بن اغلب. رْي بَ رواه عن ج   (عليهم
 

 دية العارفني. دري. وهو الذي أثبته الباباين يف هعتمدة. ويف غريها: اخل طبعة املا يف الذك  42

مجيع  هرست، وهو أمر يشرتك فيه  كرر السقط يف مواضع كثرية من طبعات الف صل املخطوط. وقد تسقط  يف األ  43

 بعة الدكتور أيمن فؤاد سيد.  ما بقي من خمطوطاته حسب علمي، وانظر ما كتبت ه سابقا عن ط
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 : ومن رجاهلم انلاظرين
كتاَب   ،خالف    مسائل  وهلؤالء    .ماألعص  وزياد  ، وداود   ،صالح   وال 

 ف.رَ عْ م ي  هل
 : نيف  صممن هل ت ومن رؤساء اإلباضية
إسحاق  بن  الكتب   ،اإلباض  :إبراـهيم  من  ىلع  )كتاب    :وهل  الرد 

 .(اإلمامة )كتاب  . (لقدريةا
انلايج ناجية:  صالح  بين  كبارهم  ،من  ال  .من  من  كتاب    :كتبوهل 

 . (خالفنيالرد ىلع امل )كتاب  (.اتلوحيد)
ب  اهليثماهليثم  أيض  اانل :  ن  الكتب و   . اج  من    (. اإلمامة)كتاب    :هل 

 .(مللحدين ىلع ا الرد)كتاب 
 .44« ..[...] وهل من الكتب..[.  ... ] اب بنط  خ  

 يثه. واملالحظ عليه مجلة أمور:  حدانتىه
 امللحوظات العامة:  •

القو  بداية   (1 إىل  املوضعني  نرجع  إن  َ ل  فيهما    ن  يْ الّل  أطال 
.  مقالة الفقهاءاملتلكمني، وباضية هما: مقالة  عن اإل  قليال    احلديَث   انلديم  

َ   د  ق املتلكمني، وعَ رتقسيمه؛ حيث سىم »اخلوارج« ضمن ف  ْل وتأم   اة«  »الرش 
 فقهاء.  من الض

 
 الفقرة.  ت رك بياض يف باقي الصفحة بعد هذه نسخة العتيقة للفهرست يف ال 44
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انلديم   (2 شأن   اإلباضيةَ   حيرش  شأنهم  اخلوارج،  زمرة  يف 
يشء  األزارقة   وهذا  وغريهم،     والصفرية 

َ
مَ نَ فْ ل  أ مجيع  عند  عن    نْ اه  كتبوا 

لكن   انلديملال  الالفَت   اإلباضية،  عند  إبا  ه  ص  نَ   نتباه    نْ مَ   بعض    ضية  ىلع 
زريق أو ما  أو األلصفري  امنهم ب  رهم من اخلوارج، مع عدم تسمية أحد  ذك 

 ذلك.   هَ شابَ 
سوى    دْ د  عَ م ي  أن »الرؤساء من هؤالء القوم كثري«، ول  َف رَتَ اعْ  (3

  ولعل    ، الكتَب   َف ن  هم َص يع  وليس مَج  »ا نلفسه بقوهل:  نفر يسري منهم، معتذر  
نعرف    نْ مَ  كتاب  ال  َص   ا هل  يَ   َف ن  قد  وه«إيلنا  ْل ص  ولم  الكم  ،  صائب    و 

 ف.  ص  نْ وم  
أ (4 إىل  أسباأشار  من  )اخلوارن  بكتب  جهله  ا: هَ نَ وْ كَ   ج( ب 
قضية    »مستورة   وهذه  حبث  تستديع  حمفوظة«،  واسع    أسبابها:  ا.  ا  أهم  ولعل 

االضطهاد اذلي تعرض هل اإلباضية يف شىت أقطارهم، وما تبعه من إتالف  
 كتبهم.  ورهم وحرق د  

انلد د  عَ  (5 هذد  امليم يف  اثين عرشه  نَ  شخص  قالة    ثالثة    َت عَ ا، 
بد اهلل بن يزيد، وإبراهيم بن هم باإلباضية: حيىي بن اكمل اجلحدري، وعمن

ترامجهم واحد  إسحاق. وس  إىل  اثنني  ا واحد  نأيت  إن  هنا  بالقول  ا. ونكتيف 
من   بلغنا  ما  حسب  عندهم،  املعروفني  اإلباضية  رجال  من  ليسا  منهم 

،  يدلث: عبد اهلل بن يزؤسائهم. واثلا ن يكونا من رخبارهم، فضال عن أأ
 اإلباض كما سنوضحه.   ف  ني عن الص  ضمن املنشق   ف  ن  َص ي  
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 املقالة:  تراجم أعالم ـهذه •
مَ  تراجم  إىل  نأيت  العامة  املالحظات  انتهينا من مجلة  ذكرهم،    نْ إذا 

 هم كما تقدم اثنا عرش رجال:  ومجلت  ، ة  دَ ىلع ح   لكي 
رباب .1 بن  بنسبه،ايلمان  انلديم  يرصح  لم  عليه واستدرَ   :  ك 

أنه برصياباين يف هدي ابل يذكر زمانه.    .45ته  لم  ونستنبط من رده ىلع  كما 
. ولم ينسبه انلديم  46هلجري نيفة أنه من أعالم القرن اثلاين امحاد بن أيب ح
اإلباضية » إىل  قال:  إنما  ي ة،  ابَليَْهس  قول  إىل  انتقل  ثم  ثعلبي ا،  أوال  ،  «واكن 

جندها   بعينها  العبارة  القاأيبعند  وهذه  ابل  مقاالته ليخ  سم    َل قَ ونَ   ،47يف 
ألشعري يف  واقتبسها ا،  48سميتها دون ت  ايلمان  من بعض كتب  أيضا  ابلليخ  
األندلس  »من  و  .49ته مقاال  حزم  ابن  نقلها  اليت  املذاهب«  طرائف 

بنو  456)ت ويلع  وهارون  »ايلمان  قوهل:  العروس(  )نقط  رساتله  يف  ه( 
وارج، وهارون  من أئمة اخل  رئاب: يلعي من أئمة الشيعة والروافض، وايلمان

ضبط اسم  ذا انلص  ونلحظ يف ه  .50 ا متعادين!«ئمة أهل السنة، واكنو من أ
باهل وأبيهم  رئاب.  و مز:  إخوته،  بأسماء  ئه  انتما   ضبط  منها    أحسن  أفادنا 

 
 . 548باباين صلل هدية العارفني 45

النمح 46 حنيفة  أيب  ابن  هو  حنيفة:  أيب  بن  احلنفاد  إمام  ثابت؛  بن  املشهورعامن  يف    ية  ترمجته  امليزان)انظر  ؛  لسان 

 . هـ150والده أيب حنيفة املتوىف سنة وفاته، لكنه تويف بعد د تاريخ (. ومل أج267/ 3أبو غدة بتحقيق الشيخ 

 . وفيها حترف اسمه إىل: البيان بن الرباب!154صللبلخي  كتاب املقاالت 47

 .407، 202، 151صنفسه؛  48

 . 200، 197/ 1شعري لأل مقاالت اإلسالميني 49

 . 114/ ص2/ ج1مجليس األند رسائل ابن حزم 50
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واملاكالزماين فقد  رئاب    أهل    مَ جَ رْ تَ   ين،  بن  هارون  ألخيه  واتلعديل  اجلرح 
  .51ريالقرن اثلاين اهلج من أهل دين أنهاتلمييم ابلرصي، مؤك  

اجلحدري  .2 طليحة  بن  اكمل  بن  حيىي  يلع  من  أبو  نستفيد   :
ه( ومن رده ىلع جعفر بن حرب  218اث املريس )تبته لبرش بن غيصح

هلجري. واستظهر ابلاباين  ا  ن أهل القرن اثلالثه( أنه م236تداين )مَ الهَ 
سنة   حدود  يف  وفاته  تكون  وب  52ه 240أن  وجعفررْش  .  بغداد،    من    أهل 

امل   فلعل أئمة  من  والكهما  منها.  واكن اجلحدري  باإلرجاء،  القائلني    عزتلة 
تابع   انتقل  اجلحدري  ثم  هلم،  انلديم.  ا  يذكر  كما  اإلباضية  أبو  إىل  ونقل 

م عدة  يف  عنه  ابلليخ  مقاالته القاسم  من  يف    ،53واضع  األشعري  واقتبسها 
)طبقات القاض    وذكر  مقاالته،  يف  اجلبار  ق  عبد  أيام    صة  املعزتلة(  هل 

حرب بن  جلعفر  أ.  54صحبته  عنه  أجد  و ولم  ذلك.  من  ال  كرث  اإلباضية 
 يف كتبهم.  يذكرونه  
اهلاليل .3 الصيف  حرب  بن  حممد  يلع  يف  :  أبو  ابلليخ  ذكره 

موضع   يف  ب  مقاالته  حممد  حرب باسمه:  كتب   ،ن  مؤليف  من  بأنه    ووصفه 
ومتلكميهم  آخ ،  55اخلوارج  موضع  يف  إيله  يلع  وأشار  أبو  بكنيته:  ر 

 
 .  82/ ص30مجللمزي  هتذيب الكاملانظر:  51

 . 515ص للباباين هدية العارفني 52

 . 540، 535، 530،  528، 527، 518، 514، 404، 399، 306صللبلخي  كتاب املقاالت 53

 .269ص املعتزلة طبقات 54

 . 154صبلخي لل اب املقاالتكت 55
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يَ ،  56رييف الص بار  ر القاض عبد اجلوذك .  ىلع إباضيته  ص  ن  وهو يف املوضعني 
ا بن حرب« يشري إىل صحبته أليب يلع  يف طبقات  ملعزتلة خربا عن »حممد 

)تاجل ب   أئمة303ايئ  أحد  و57املعزتلة   ه(  انتق ،  قبل  ذلك  إىل  لعل  اهل 
، غري أنها جتمع بني االسم هو واضحانلديم هل مبتورة كما    وترمجة  .  اإلباضية
 . 58فتجعلهما لشخص واحد والكنية 
يزيد  اهلل بن  : هو أبو حممد عبد  ايضعبد اهلل بن يزيد اإلب  .4

بالكوفة فيما  اثلالث، نشأ    اثلاين اهلجري وأوائلالفزاري، من أعالم القرن  
و  ن  تنق  يبدو،  وربما  وبغداد،  ابلرصة  وبني  بينها  هذه    َب س  ل  من  يشء  إىل 

يَ  أيب  د  ع  املواضع.  بن  مسلم  عبيدة  أليب  الصغار  اتلالمذة  من  اإلباضية  ه 
)ت  اتلمييم  تالمذت150كريمة  خالف  ثم  الكبار ـهتقريبا(،  وفاته،    ه  بعد 
الربيع رأسهم  )  وىلع  الفراهيدي  حبيب  فأعل175تبن  هجرانه  ه(،  نوا 

وهو  يخ،  فهم من اتلارمنه. واكن خالفه يف قضايا عقدية حسب ما ي  والرباءة  
ي   تلك  ف  زعيم    د  عَ بآرائه  عن  اك  لن  ل    اي  ر  كْ ا  املنشقة  الفرق  أكرب  إحدى  ر؛ 

فتعترب59باضية اإل اإلباضية  غري  املصادر  أما  إمام  .  أكابر  إباضي    اه  ومن  ا، 
 

 . 306صنفسه؛  56

 .279ص طبقات املعتزلة 57

)ت 58 اجلاحظ  )255نقل  يف  والتبينيهـ(  روايةِ البيان  من  أخبار  مجلة  »حمميسم    رجل    (  اهلاليل«، يه  حرب  بن  د 

     .216/ 2. 257، 179، 151، 115، 77، 74/ 1 البيان والتبينيهذا متقدم عن زمان املرتجم له. انظر:  وزمان  

الش بيانظر:   59 للكندي  عان  و20/  3؛  عامر    املوجز.  الطالبي(    213/  2أليب  )بتحقيق   138  -125)بتحقيق 

. وحتقيق  97/  1خي  للشام  السريو  .125للربادي ص  اجلواهرو  .477  /2للدرجيني    وطبقات املشايخعمرية(.  

 .  31صلسابعي رص بن سليامن النا واخلوارج واحلقيقة الغائبة. 115ص   ألجوبة ابن خلفونالدكتور النامي 
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ه  تباع  بالكوفة يرتدد عليه أا، وهل حانوت  از  ر  وتذكر أنه اشتغل خَ متلكميهم،  
بوا  ه(، حىت َض 190)ت حنو  حلكم الشييع  ا هلشام بن افيه، واكن رشيك  
 .60ب مع اخلالف يف املذهشاركة يف اتلجارة يف امل بصحبتهما املثل،

 َ  هل من الكتب:   يم  د  انل   َب سَ ن
وهو - االستطاعة:  نصوص  تْ لَ َص وَ   كتاب    كتاب  منه،   كثرية  نا 

 .  جاة«ي عليه، يف كتابه املسىم »انل د  يْ يف رد أمحد بن حيىي الز    ة  نَ م  َض م  
ا - وتَ كتاب  كشف   انلديمَ   عَ ابَ تلوحيد:  صاحب   نسبته  يف 

هذا العنوان منسوبة لعبد اهلل بن يزيد يف  ، وتوجد نسخة خمطوطة بالظنون
 بوادي مزياب يف اجلزائر.  مكتبة االستقامة

ا كتا - عنه  نقل  الرافضة:  ىلع  الرد  يف  بب  اإلباض  سالم  ن 
 .  كشف الظنونصاحب  ه عليهوتابع ، وهو ما يؤكد نسبة انلديم.61تارخيه 

  أيضا يف نسبته صاحب   د ىلع املعزتلة: وتابع انلديمَ كتاب الر -
 . ولم أجد من نقل عنه أو وقف عليه. كشف الظنون

 نسب هل كتب أخرى لم يذكرها انلديم مثل: وت  

 
ومقاالت   .516،  514،  306،  246،  154ص  ومقاالت البلخي  .47،  46/  1للجاحظ    البيان والتبنيانظر:   60

/ 2البن حزم     امللل والنحلوالفصل يف.  204/  3سعودي  للم  ومروج الذهب.  200/  1شعري  لأل  اإلسالميني

 . 446/ 5ي خليفة حلاج  ونوكشف الظن. 115 -114/ 2)بتحقيق إحسان عباس(  ائل ابن حزمورس. 266

 . 18البن سالم )املطبوع بعنوان: اإلسالم وتارخيه من وجهة نظر إباضية( ص الديندء اإلسالم ورشائع ب 61
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طوطا بهذا العنوان يف  خمب يف الرد ىلع ابن عمري: يوجد  كتا -
  عيىس بن عمري اهلمداين يه هو  دود علل املرولع  باجلزائر.  امةمكتبة االستق 

 الكويف. 
 املذكورة. كتاب القدر: يوجد خمطوطا أيضا باخلزانة  -
 . كتاب »أخبار صفني وأخبار أهل انلهر وقتلهم« -
 ف  ح   .5

 
أ بن  ا  م:ي  ش  ص  زكريا  أبو  يف  وصفه  تاريخ  )ألزدي 

  . 62يل وص  ، وذكر أنه م  حد فقهاء اخلوارج من أهل االجتهاد«أ»بأنه    ( املوصل
 63نسوب لإلباضية « املبن أيب املقدام   حفص»تبه باسم  واسمه يش

َ
 م  يَ شْ ، فهل أ

أبو  هو     وسيأيت مزيد الكم عنه يف   .دام؟ أو هما رجالن خمتلفان؟املق نفسه 
  .«اةضمن »فقهاء الرش  ه انلديمذكر ، اذليبري بن اغلبجترمجة 

   ل إىل معرفته. شيئا. ولم أتوص    اسمهزد انلديم ىلع لم ي   :صالح .6
 ئا. ولم أعرفه.  زد عليه انلديم شيلم ي   داود: .7
األعصم: .8 سَ   زياد  ووجدت  م  هكذا  انلديم.  شخصني    اه 

بن سليمان األعجم )ت حنو   زياد  األول:  اسمه؛  ه( موَل  100يقربان من 
املهلب  ب األموية، عرص  ادلولة  القيس، من شعراء  صفرة،   بن أيبين عبد 

:  . اثلاين 64وارج أو اإلباضية باخلهل عالقة    رْ كَ ذْ يه مدائح ومراث. ولم ت  وهل ف
 

 .206، 205ص تاريخ املوصل 62

يف  ا 63 ترمجته  مصادر  264/  2للزركيل  األعالم  نظر  املقريمع  خطط  يف  ورد  أنه  وفيه  باسه،  بن  زي  حفص  م: 

 املقدام. 

 . 54/ 3 األعالم انظر ترمجته يف 64



 37 

  -  اهلل   رمحه   -  زيد  بن ابرجوبلغنا عن  »عنه:    هذا األثر    دَ رَ زياد األعسم. وَ 
زياد األعسمهل  قيل إن  فقيلاكن مسلم   :  إنه اكن جلابر   ا هل مزنلة وفضل،   :

  . يدعوك   زيد  بن : إن جابرهل  ، فقيل قومنا بالرشك، فقال: أرسلوه إيل يسيم  
يبعثون بها؟    اليت   نَ دْ ابل    يعين   قومنا،  ي  دْ هَ   يف  تقول  ما  زياد فقال هل: يا  فأتاه،

أبرأ    ن إذ :  هل   فقال   ،بأنه ال هدي هلم  وآكل أكبادها وأسنامها ق : أحلفقال زياد
قرب إىل الشخص املذكور عند انلديم، فلعله نفسه.  وهذا هو األ   .65«وأخلع

  األول، واكن وهو أحد شعراء اخلوارج يف انلصف اثلاين من القرن اهلجري  
ق  حسب  الرأي  صارمعتدل  ثم  جابر،  اإلمام  مع  السالفة  رأي    صته  يرى 

   .66حسب الكم املؤرخني. وتويف مقتوال زارقةاأل
األعصم وزياد  وداود  صالح  السابقون:  فيهم  ؛ واثلالثة  انلديم:    قال 

ي ْعَرف» هلم  كتاَب  وال   ، مسائل  خالف  العبارة    وقريب    «.وهلؤالء  هذه  من 
  روج  ذكر هل خ  ن رجاهلم ممن ال ي  بلليخ يف مقاالته إذ يقول: »وما جندها عند  

ه: صالح، وداود، وزياد األعصم. واكنوا يتالقون وحيدثون  ب  دَ تفر    ب  هَ ذْ وال مَ 
ب يقع  خَ مسائل  أمرهم  آخر  هلم يف  ثم اكنت  اخلوارج،  بني  اخلالف    ة  جَ رْ ها 

 
ألفاظ الرواية من غم 65  . ومثلها يف318  -317/  1لعلامء وأئمة عامن  سري واجلوابات  ال. وهي يف  وضال ختلو 

الشع الفقانظر  . و418/  3للكندي    بيان  بن زيد  اإلمام جابر  آثار  بولرواح    هيةموسوعة    -353/  1إلبراهيم 

354. 

املقاالت  .95/  8للبالذري  ؛  افرشمجل من أنساب األانظر أخباره وأشعاره يف:   66 أليب القاسم البلخي    كتاب 

 . 189ص  شعر اخلوارج .128ص
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باملشهورة« متعارصينوي  .  67ليست  اكنوا  اثلالثة  أن  لكه  ذلك  من  يف  فهم   ،
 .أواخر القرن األول للهجرة

تار  إبراـهيم بن إسحاق اإلبايض: .9 يخ وفاته  زاد عليه ابلاباين 
 . ولم أعرث ىلع يشء آخر عنه.  68ه 145سنة 

نه  إ  قالو  من املعزتلة،   يخسماه أبو القاسم ابلل:  صالح انلايج  .10
َ   »ممن ون كتابه  يف  األصبهاين  داود  القدر«   ه  بَ سَ ذكره  األص 69إىل  وداود    هاين ب . 

 ا يكون انلاج من أهل القرن اثلالث اهلجري. ه، وىلع هذ270تويف سنة  
 .70( ومعرفة الرجال قبول األخبار)به اآلخر: يف كتا  ذلك لثْ م  يخ  ذكر ابللو

 . اهليثم بن اهليثم .11
األخريان  هذا  خطاب: .12 هلمن  أجد  يف    الم  إشارة  أو  ترمجة 

   الكتب.
ت  ما  انلديم  وخالصة  أن  شخ اث  دَ د  عَ قدم:  متلكيم  صا  ين عرش  من 

ومن  َ اخلوارج  ن ال    َب سَ اظريهم،  ومجيعهم  اإلباضية،  إىل  فقط  منهم  ثالثة 
عبد  اإلباضيةيذكرهم   سوى  أعالمهم،  يعدونه    ضمن  اذلي  يزيد  بن  اهلل 

 ىلع رأس طائفة منشقة عنهم. 
 

 
 .155للبلخي ص ملقاالتكتاب ا 67

 .1ص للباباين هدية العارفني 68

 . 192للبلخي ص كتاب املقاالت 69

 . 406ص للبلخي قبول األخبار 70
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 :عن فقهاء الرشاة ومصنفاتهم  )الفهرست( حديثاملبحث اثلالث:    
عن اإلباضية أو    ا حديث  انلديم  د فيه  راثلاين اذلي أفهذا هو املوضع  

يت »ما  وذلك ضمن  بهم،  م  ام  اثل    ن  الفَ علق  كتاب    ة  سَ د  الس  ا  ة  الَ قَ المَ   نَ ن  من 
يف ْهر ْست،  ت بالف  الك  َن  م  وه   َصن ف  ما  ْسَماء  

َ
وأ لََماء  الع  أْخبَار   عنوان    حتت   »

 :71«، ونص الكمه اةاء الرش   ه  ق  ف  »

 
 

 . 125/ ص2مج 71
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مَ هب  ت  ك    م  وْ لقَ ا  ؤالء  هَ » وَ مَ ل  قَ   ،ة  ورَ ت  سْ م  َ العَ   ألن    ،ْت عَ قَ ا  َ   مَ ال  نَ شْ ت
 
 72مْ ه  أ

َ   .باملاكر ه  همع  ب  تَ تَ وتَ    ب  هَ ذْ وهذا المَ   . م والالَك   ه  قْ يف الف    ونَ ف  ل  ؤَ وم    ونَ ف  ن  َص م    مْ ه  ول
وس  مَ ع    :منها   ، كثرية    عَ اض  وَ مَ ب    ور  ه  شْ مَ    73ان  تَ سْ ج  ان 

َ
أ  74ان جَ يْ ب  رَ ذْ وبالد 

 79ة ز  وحَ  78رَبَ كْ ع    ل  وتَ  77ان د  ج    خ  رْ وكَ  76يج از  وَ وابلَ  75ن  الس    ايح  وَ ونَ 
 .80ورز  رَ هْ وشَ 

 
بالتشديد   72 أيمن فؤاد سيد  ناأه  ضبطها  ت ش  ن أ ه  م! والذي وجدت ه يف كتب اهكذا:  بالتخفيف: »ش  أهنا  ه  للغة  ن ع  م  ك   ،

 » ه  ِمع  ه   أي – )مادة: شنأ( القاموس املحيطكام يف  -وس  ض   . أ ب غ 

باللسان  73 وهو  قياس،  غري  عىل  وسجزي  سجستاين،  إليه  والنسبة  خلراسان،  جماور  واسع  إقليم  سجستان: 

امل  سيستان؛  املعروفة  الفاريس:  األكرب  حافظة  القسم  يقع  وفيها  بإيران،  التوزيع حاليا  حسب  اإلقليم  هذا  من 

وأفغانستان.اجل باكستان  حاليا  تتبع  منه  صغرية  أجزاء  وثمة  القديم،  من    غرايف  كثري  »وبسجستان  ياقوت:  قال 

ال   تجار قال: تقدمت اخلوارج يظهرون مذهبهم وال يتحاشون منه ويفتخرون به عند املعاملة، حدثني رجل من 

أل من سجستان  رجل  حاجة إىل  منه  أخي  ،هكست  فام  ،شرتي  يا  اخل  ؛فقال:  من  ِ أنا  ت  ال  احلق  د  وارج  إال    ،عندي 

كنت    ولست   وإن  يبخسك حقك،  حقيق  ممن  تفهم  فس  ال  أقول  ما  متعجبا  وسألت    فمضيت    .عنه  ل  ة  وهم    .عنه 

بغري زي اجلمهوريتزي   ب  فهم معروفون مشهورون، وهب   ،ون  يقد  ي  ل  ا  ك  ة  هلا  الصوم  وي  ك  ر  ال  وفيهم  كلهم خوارج،  ه 

 . 190/ 3 معجم البلدان  .«حدةزائدة، وهلم فقهاء وعلامء عىل والصالة والعبادة ال

بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكرس ايج  بِ ر  ذ  أ   74 إقليم واسع ان: ضبطها ياقوت  املوحدة وياء ساكنة وجيم:  لباء 

ية أذربيجان الواقعة يف منطقة القوقاز عىل الساحل الغريب لبحر قزوين، حاليا إىل مجهورمن بالد فارس، تقلص  

 . 128/ 1 معجم البلدان .وعاصمتها باكو

ق أن اقرتاهنا بالبوازيج يرجح أن املقصود هبا هنا: »مدينة عىل دجلة فويطلق عىل مواضع عدة، غري    نِّ السِّ اسم   75

 . 268/ 3 بلدانمعجم ال تكريت« حسب عبارة ياقوت.

يف  ازِ و  الب   76 ياقوت  يصفها  كام  البلدانيج  الذي  معجم  األسفل  الزاب  هنر  فم  عىل  بالعراق  تكريت  قرب  بلدة   :

، وينسب إليها مجاعة من أعامل املوصلا ذكر يف األخبار والفتوح وهي  ؛ هليقال هلا بوازيج امللك  ؛يصب يف دجلة 

 . 503/ 1 معجم البلدان. من العلامء
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 مني: د  قَ تَ هم الم  ائهَ قَ ف   نْ فم  
اغل    ي   ب  ج   أبَ ىَن كْ وي    :ب بن  ف    فقيه    ،اسرَ ا    ا يب  ط  خَ   ا ر  شاع  اواكن 

 َن الس  )  اب  تَ ك    :ه  ب  ت  ك    نْ م  فَ   ا.يح  ص  فَ 
َ
واأل  )كتاب    (.م اَك حْ  

َ
  (. رآنالق  م  اَك حْ أ

الف    ( رَص تَ خْ الم  )كتاب   الكبرياجلَ )كتاب    .هقْ يف  الفقه  (امع  كتاب    .يف 
  (. س بن أن  رساتله إىل مالك  )

الفض  :القرطلوس  أبو  نوايح  [  .....]ل  وهو  كْ تَل  من  ك    .رَبَ  ع    ب  ت  وهل 
الفقه  (اجلامع الكبري)ب  كتا  :منها  ،كثرية ىلع    ب  ت  ك    ة  د  وحيتوي ىلع ع    ،يف 

ك   الصغري)كتاب    .الفقهاء  ب  ت  مثال  كتاب   .هاب  حَ أْص   ل  و  عَ ي    ه  وعليْ   (اجلامع 
  يع   اف  ىلع الش    د  الر  )  كتاب(.  يف الرأي  ةَ يفَ ن  أيب حَ ىلع    د  الر  )كتاب    (.ضائ  رَ الفَ )

 . (اسيَ  الق  يف
  يف سنة    ه  ت  رأيْ و  .حممد بن عبد اهلل  :هواسم    ، ع   د  أبو بكر الرب   :  ومنهم
وثال آن    ،ة  ئَ م    ثأربعني  يب  خارج    ،االعزتال  َب هَ ذْ مَ   ر  ه  ظْ ي    ا،س  واكن    ا ي  واكن 

يلائهمهَ قَ ف    دَ وأحَ  وقال  ع    هَل    ن  أ  .  الفقه    : وهو  ، اهَ َض عْ بَ   رَ كَ وذَ   .ب  ت  ك    ةَ د  يف 
املخالفني  د  الر  )كتاب    .الفقه   يف  (املرشد)  كتاب الفقه  (ىلع  كتاب    .يف 

 
ر   77 ان: هكك  دا بني والية شهرزور   د  ذا ضبطها ياقوت، ونعتها بأهنا »بليدة يف آخر والية العراق« وجعلها »احل  خ  ج 

 .449/ 4 معجم البلدان .والعراق« 

الع  78 : بضم  رب  ك  بلع  الباء:  بينها وبني بغداد عرشة فراسخ، وتل ني وسكون الكاف وفتح  يدة يف  نواحي العراق 

  ..42/ 2 م البلدانمعج. عكرب موضع بجوارها

 مل أجدها عند ياقوت. وتوجد اليوم بلدة يف ريف دمشق هبذا االسم.   :ةزا ح   79

ووا 80 زاي  بعدها  مفتوحة  وراء  سكون  ثم  بالفتح  ور:  ز  ر  ه  بساك   وش  األكراد  بالد  من  وهي  وراء  ربل إني  نة 

 .142/ 4. 375/ 3 معجم البلدان .ومهذان
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اج  جَ ت  االحْ )كتاب    (.نيم  ل  عَ تَ  للم  رص  بَ اتل  )كتاب    .يف الفقه   (تذكرة الغريب)
املخالفني الفقهام  اجلَ )كتاب    (.ىلع  أصول  يف  كتاب   (.ءَع ادل  )اب  كت  (.ع 

 )كتاب    (.آنرْ يف الق    وخس  نْ خ والمَ اس  انل  )
َ
ة  ن  لس  ا) كتاب    (.يمك  حْ اتل  ر و اكَ ذْ األ

  (. يف اإلمامة  ي  د  نْ وَ بن الر  اض كتاب  قْ نَ )كتاب    (امةاإلمَ )كتاب    (.اعةمَ واجلَ 
الم  ر  حَتْ )كتاب   مَ   د  الر  )كتاب    (.رك  سْ يم  بالم    نْ ىلع    كتاب  )  (.ةعَ تْ قال 

 )كتاب  (.نيث  ك  اانل  
َ
   (.ورذ  ان وانل  مَ يْ األ

القاسم   زاهد    ،هرأيت    :يث   د  احل  أبو  ظاه  واكن    ر  ه  ظْ م    رْيَ غَ   وع  ش  اخل    رَ ا 
  ( اجلامع)كتاب    :وهل من الكتب  .مْ ه  ائ  هَ قَ وف    اة  ر الرش  أكاب    نْ واكن م    ،ه  ب  هَ ذْ مَ ل  

الف    )كتاب    .هقْ يف 
َ
وجل  اَك حْ أ عز  اهلل  د  عْ الوَ )كتاب    (.ةاإلمام )كتاب    (.م 

واتل  ر  حْ اتل  )كتاب    (.يدع  والوَ  جَ ك  حْ اتل  )كتاب    (.يلل  حْ يم  اهلل  يف    ل  يم 
 («. هم  اسْ 

 انتىه الكمه. وهذه ملحوظايت عليه: 
 : مةحوظات العامللا •

مالحظ (1 إىل  هنا  انل  أعود  طريقة  بمصطلح  د  ة  اتلعبري  يف  يم 
اة( عند  عند احلديث عن املتلكمني فيما  )اخلوارج(   سبق، وبمصطلح )الرش 

، إذ نراه مثال  واحدة  احلديث عن اخلوارج هنا، وهو ال يعين بهم إال مجاعة  
دري  جم أليب بكر الربديع ضمن فقهاء الرشاة، وينعته باخلارج، وال أيرت

ثَ  هما    داللة    ةَ م  هل  أو  املصطلحني؟  بني  اتلفريق  يف  انلديم  إيلها  يشري 
ا أن  والواقع  املصنفني،   نْي  ملصطلحَ مرتادفان؟  عمة  عند  منضبطني  غري 
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  واضح ادلاللة طوال القرون اخلمسة األوَل. ثم بدأت   ا غريَ مَ ه  وظل استعمال  
شيئ    طوائف   تتالىش  ممن  اخلوارج  يبق  ولم  فشيئا،  اخلوارج  ا  إىل  ي نسب 

 سوى اإلباضية. 
انلديم (2 املتلكمني  كما    –  يعيد  مقالة  يف    تصديرَ   –صنع 

 ، ة  ورَ ت  سْ م مَ هب  ت  ك    م  وْ لقَ ا  ؤالء  هَ »  الرشاة:ر صعوبة اإلحاطة بكتب  الكمه بذك 
وَ مَ ل  قَ  تعليال  «  ْت عَ قَ ا  هنا  َ العَ   ألن  »  للقضية:  ويزيد  َ   مَ ال  نَ شْ ت

 
  هم ع  ب  تَ تَ وتَ   مْ ه  أ

نما إىل نظرة  إىل الرشاة أنفسهم، وإها  د  ذه علة خارجية، ليس مر« وهر هباملاك
 . غريهم السلبية إيلهم

انلز (3 فائدة    يمد اد  الرشاة  هنا  مواطن  ذكر  تصديرها    . يف  ويف 
  ، مانا من أعالم ع  أحد    م  سَ تهم بها، مع أنه لم ي  قوية ىلع أكرثي    ان داللة  مَ ع  ب  

 يشء من مصنفاتهم.  ولم يقف ىلع
)اخلارجية( مذهب  منط (4 أن  يؤكد  انلديم ومفهومه    وق الكم 

)للخوارج( مصنفات   وأن  الفقه    فقيه الكيم،  والالفت  يف  للنظر    والالكم، 
الربد أبو بكر  وهو  معزتيل،  إىل خارج  إشارته  الفقه  هنا  يف  ىلع  يع، اكن 

مذهب اخلوارج، ويف الالكم ىلع مذهب االعزتال. وهذه ظاهرة شائعة عند 
 عند اخلوارج.   ن األوَل، لكنها ربما تكون نادرة  أهل القرو
يفتشرتك   (5 املتلكمني  مقالة  مع  هذه  الفقهاء  نقص    مقالة 

ووجود   األ   بياض    ابليانات،  تركه  يف  املؤلف  أن  يبدو  املخطوط  صل 
  بعة  اكتىف انلديم بتعداد أرا أو اتلحقق منها. والستكمال املعلومات الحق  
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ورصح    بالكنية والنسبة دون االسم.  ني منهماثن  رَ كَ قط، ذَ من األعالم هنا ف
ـه 377سنة  ن كتابه  تدوي  َل بْ ه، أي قَ 340هما سنة  بلقاء اثنني منهم، أحد  

 .  وثالثني سنة سبع   بنحو
 تراجم أعالم ـهذه املقالة:  •

 : فيما ييل مرسد بأعالم فقهاء الرشاة مع ترامجهم 
ف،  شاعر  مصن    :املوصل   جبي بن اغلب؛ أبو فراس اخلاريج .1

اخل أهل  اثلمن  ممسني  القرانية  لله ن  اثلاين  من    جرة،ن  يبدو  ما  حسب 
ذس أن  سبق  وقد  اتلاريخ.  »حَ ياق  اخلوارج  متلكيم  من  انلديم  بن  فْ كر  ص 
 
َ
م« قال: »وهل من الكتب كتاب )الفرق والرد عليهم( رواه عن جبري بن  يَ شْ أ

ا اليت  الفهرست  طبعات  العبارة يف مجيع  وردت  هكذا  اه.    طلعت  اغلب«. 
بَ صواببدو يل أن الان، وير الفرقطبعة دا  عليها، ومنها رْي  بن  : رواه َعنْه  ج 
فيكو يف  اغلب.  األرجح  هو  وهذا  عنه،  املروي   وحفص   الراوي،  جبري   ن 

 مزيان اتلاريخ؛ ألسباب منها:  
 بن اغلب رسالة  إىل مالك بن أنس؛ كما ذكر انلديم،  رْي بَ جل     أن  األول: 

فيَ 179سنة  ومالك  تويف   ومن أهل   قرانه،ا من أن أن جبري  ىلع الظ  ب  ل  غْ ه، 
 تويف وهو ابن مخس  بعني االعتبار أن مالاك    األخذمن    د  ىلع أنه ال ب  .  تهطبق 

سنة     من   األوَل  اخلمسني  أدرك   فيكون  –  انلديم  حَ رص    كما  –وثمانني 
  إيله،  رساتله  اغلب بن جبري َب تَ كَ  تاريخ  أي يف ندري  وال  لكها، اثلاين القرن

نا عَ فَ   ا. ن  يقي ليس ايناثل قرنال من ةاثلاني اخلمسني أهل من إياه  د 
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حَ  أن     بن  َص فْ اثلاين: 
َ
من  يَ شْ أ األوَل  اخلمسني  طبقة  يف  معدود  م 

خروج ابن أخته: حسان بن جمادل بن حيىي    خرب  القرن اثلاين، يدل ىلع ذلك  
املنصور جعفر  أيب  ىلع  اهلمداين،  األجدع  بن  مالك  ه(  158  -136)  بن 

سنة   املوصل  ذلك  ي  قَ   .ه148بنوايح  زكريد  يزيد  أبو  حمما  األزدي بن  د 
يفه343)ت املوص   (  )ت  ،81ل( )تاريخ  األثري  ابن  عنه  يف  630ونقله  ه( 

اخلوارج عن خاهل حفص    ا أن حسان بن جمادل قد أخذ رأيَ رَ كَ )الاكمل(. وذَ 
 َ ول وفقهائهم،  اخلوارج  علماء  من  واكن  أشيم،  خروج   م  بن  املنصوَر  بلغ  ا 

قال قالوا   :حسان  همدان؟!  من  أخت    :خارجي  ابن  بنإنه   . أشيم  حفص 
قال  :لاق ف ناك.  ه  ْن  »وإنما    فم  األثري:  املنصور  أابن  عمة    نكر  ألن  ذلك 

لعيل« شيعة  تشري82همدان  احلادثة  فهذه  تقد    .  أشيم  إىل  بن  حفص  حياة  م 
؛  ا إىل تلك السنةة بكونه ما زال حي  ه، ومع أنها غري رصحي 148قبل سنة  

 خته.  ابن أ بقته ىلع طبقةط  م إال أنها مؤرش ىلع تقد  
أنبب  الس األقوى:  وهو  عَ   اثلالث  املوصل(  )تاريخ  يف    َف ر  األزدي 

اذل فيه جبري  حفص بن أشيم بقوهل: »وهو  يقول  يف    بن اغلب اخلارج...  ي 
 قاهلا يفخر بلقاء حفص وبنظره إيله:  قصيدة  

ة   ج  ح  َة  َعرْشَ مَخَْس  بلغنا   فلما 
 

ْشيَملقينا ىلع اإلسالم حَ  
َ
أ  «اْفَص بن 

 

 
 . 206ص تاريخ املوصل 81

 .  185 /5 ريالبن األث الكامل 82
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»بلغناف ربما    قوهل:  حجة«  عرشة  غريي مخس   ، َمَعان  ة   د  ب ع  ه   أن  وج   
اذله إىل  املتبادر  افتخار  املعىن  هو    مخَس   العمر   من  بلوغه  عند  –جبري    ن 

  الكم  يؤيده  ما  ذاوه  إيله،  وانلظر  أشيم  بن  حفص  بلقاء  –  سنة  عرشة
خا  قول    -  اللفظي  االستعمال  يف  –  هونظري  .  األزدي يمدح  بن  الكميت  دل 

 يزيد: 
ة    يوش خلمَس اجل  قاد  عرشة حج 

 
َ وَ   عَ ات  دل  أشغال    نْ ه  يف   ذاك 

الرج  بني  السن  فارق  يكون  دافع  وعليه  القول  لني  إىل  نلا  ن  إا 
ته، وهو اذلي  ن جبري بن اغلب يف طبقة تالمذ إحفص بن أشيم متقدم، و

    روى كتاب الفرق عنه. 
القرطلوس .2 الفضل  اثلالث   : أبو  القرن  أعالم  من  لعله 
 ترجم هل.  نْ لم أعرف اسمه، ولم أجد مَ   اهلجري.
الربدع  .3 بن عبد اهلل  أنه رآه   :أبو بكر حممد  رصح انلديم 

أ340سنة   من  فهو  اهلجري.  ه،  الرابع  القرن  مزيد ىلع  وعالم  ذكره ال  ما 
 املتاحة.  ادراملص انلديم يف
احل   .4 القاسم  من:  يثد  أبو  كسابقه  الرابع    هو  القرن  أعالم 

ربما  شيئا من أخباره. ووال أعرف اسمه ولم أجد  اهلجري ممن رآه انلديم.  
يثَة«  «احلدييث »  نسبته  تكون احلَد  »مدينة  يف    إىل  انلديم  ذكرها  اليت 
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  ولعلها.  83درة وذكر أنه وقف ىلع خزانة فيها زاخرة بالكتب انلا  ،الفهرست
 . 84اليت ذكرها ياقوت يف معجم ابلدلان «حديثة املوصل»

احلدي  آخر  أوالرش  ث عن )ويف  إىل موضع وحيدد  اة(  رصح    اإلشارة 
لك عند حديثه عن  فيه انلديم بـ )الرشاة( يف غري الفقرة اآلنفة اذلكر، وذ 

ابة«، فقد ختم حديثه عنه بقوهل: »َوَقتَلَْت َدغْ »َدْغَفل الن   اة « س    .85َفَل الرش 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 . 106/ ص1مج 83

 .  230/ 2 معجم البلدان 84

 زارقة.  قتلوا دغفل هم األ ( ذكر أن الذيناملعارفة يف ). وأشار حمققه إىل أن ابن قتيب278/ ص1مج 85
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 ع واملراج جريدة املصادر

هـ(. حتقيق: عبد السالم حممد 321األزدي )ت  دريد؛ تصنيف: أيب بكر حممد بن احلسن بن  االشتقاق  .1

 غداد/ العراق. ب -م. منشورات مكتبة املثنى1979هـ/ 1399: 2هارون. ط

النحاة .2 ب اه   ن  أ  الرواة عىل  ب اه   ي  )ت تأليف: مجال  ؛  إ ن 
طِ الِقف  هـ(. حتقيق: حممد 624الدين عيل بن يوسف 

إبراهيم. ط الفضل  الفك1986هـ/  1406:  1أبو  دار  العريبم.  الثقافية  -ر  الكتب  مؤسسة    -القاهرة/ مرص. 

 بريوت/ لبنان. 

والتبيني .3 )تالبيان  اجلاحظ  بحر  بن  عمرو  عثامن  أيب  تأليف:  حممد  255؛  السالم  عبد  حتقيق:  هـ(. 

 القاهرة/ مرص. -م. مكتبة اخلانجي1998هـ/ 1418: 7هارون. ط

املوصل .4 تأتاريخ  األ؛  إياس  بن  يزيد بن حممد  زكريا  أيب  هـ(. حتقيق: عيل حبيبة.  334زدي )تليف: 

 ملتحدة. القاهرة/ اجلمهورية العربية ا -م. جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي1967هـ/ 1387: 1ط

الرج .5 الكامل يف أسامء  احل الهتذيب  أيب  تأليف:  املزي )ت؛  اج يوسف  بشار عواد 742ج  هـ(. حتقيق: 

 .نانبريوت/ لب -ةمؤسسة الرسالم. 1992هـ/ 1413: 1معروف. ط

هـ/  1417:  1طهـ(.  279؛ تأليف: أمحد بن حييى بن جابر البالذري )تاف مجل من أنساب األرش  .6

 .ت/ لبنانبريو -م. دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع1996

األندل .7 حزم  ابن  عباس.  يسرسائل  إحسان  حتقيق:  للدراسات 2007:  2ط؛  العربية  املؤسسة  م. 

 بريوت/ لبنان.  -والنرش

خري هـ(. حتقيق: حممد  1352م )تظ  ع  صطفى ال؛ تأليف: مجيل بن مكشف الظنونالرس املصون عىل   .8

 . بريوت/ لبنان -ئر اإلسالميةم. دار البشا2004هـ/ 1425: 1يوسف. ط رمضان

الفصيح .9 غريب  تأليف:رشح  )ت  ؛  األندليس  الت دمريي  اجلليل  عبد  بن  أمحد  العباس  . هـ(555أيب 

 الكويت.   -م. دار الضياء للنرش والتوزيع2019 /هـ1440: 1د رجب أبو سامل. طحتقيق: أمح

 بريوت/ لبنان. -م. دار الثقافة1974هـ/ 1394: 2ط ؛ مجع وتقديم: إحسان عباس.شعر اخلوارج .10

الن .11 القراء؛غاية  بر  بن اجلزري.ال   هاية يف طبقات  بنرشه: ج.  نِي   .  G.Bergstraesserجسرتارس  ع 

ا عن طبع 1982هـ/  1402:  3. طPretzlوأكمل تصحيحه: بريتزل   م  1932هـ/  1351ته األوىل  م )تصوير 

 بريوت/ لبنان. -القاهرة/ مرص(. دار الكتب العلمية -التي نرشها: حممد أمني اخلانجي 
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لخي، والقايض عبد اجلبار،   القاسم الب(؛ تأليف: أيبنصوص  )جمموع  فضل االعتزال وطبقات املعتزلة .12

م. من 2017هـ/  1439:  1عدها للنرش: أيمن فؤاد سيد. طحققها: فؤاد سيد. أو  كم اجلشمي. اكتشفهاواحلا

 بريوت/ لبنان. -نرش والتوزيعالنارش: دار الفارايب للريوت. إصدارات املعهد األملاين لألبحاث الرشقية يف ب

النديمالفهرست ال .13 ناهد عباس عثامن. طبن  م. دار 1985هـ/  1405:  1؛ صياغة حديثة؛ بتحقيق: 

 قطر.  -قطري بن الفجاءة

سنة  فهرستال .14 )ألفه  النديم  إسحاق  بن  حممد  الفرج  أليب  عليه 377؛  وعلق  أصوله  عىل  قابله  هـ(. 

أربعة أسفار.   أيمن فؤاد سيد. جملدان يف   -للرتاث اإلسالميم. مؤسسة الفرقان  2009هـ/  1430وقدم له: 

 لندن.  

الرجال .15 األخبار ومعرفة  القبول  بن حممد  أمحد  بن  اهلل  عبد  القاسم  أيب  تأليف:  هـ(.  319ب ل ِخي  )ت؛ 

ن/ األردن.  -ح للدراسات والنرشم. دار الفت2018هـ/ 1439: 1. طحتقيق: حسني خانصو اما  ع 

هـ(. راجعه  630ثري )تملعروف بابن األ؛ تأليف: عيل بن حممد بن حممد الشيباين؛ ال يف التاريخالكام .16

 بريوت/ لبنان.  -م. دار الكتب العلمية1987هـ/ 1407:  1يوسف الدقاق. طوصححه: حممد 

أيب القاسم عبد اهلل بن أمحد بن حممد الب ل ِخي  ؛ تأليف: باتعيون املسائل واجلوا ومعه:  كتاب املقاالت، .17

خانصو 319)ت حسني  حتقيق:  وراهـ(.  وعبد،  كردي،  كردي  جح  طاحلميد  دار 2018هـ/  1439:  1.  م. 

ن/ األردن. -اسات والنرشالفتح للدر اما     ع 

ر العسقالين )ت؛ تأليلسان امليزان  .18 ج  هـ(. اعتنى به: عبد الفتاح أبو غدة.  852ف: أمحد بن عيل بن ح 

 .بريوت/ لبنان -م. دار البشائر اإلسالمية2002هـ/ 1423: 1ط

األدباء .19 إىل  معجم  األريب  )ت)إرشاد  الرومي  احلموي  ياقوت  تأليف:  األديب(؛  معرفة  هـ(. 626 

 بريوت/ لبنان.  -سالميم. دار الغرب اإل 1993: 1حتقيق: إحسان عباس. ط

 م.1977هـ/  1397:  1هـ(. ط626؛ تأليف: ياقوت بن عبد اهلل احلموي الرومي )تمعجم البلدان  .20

 بريوت/ لبنان.  -دار صادر

املص .21 واختالف  اإلسالميني  )تلنيمقاالت  األشعري  إسامعيل  بن  عيل  تأليف:  حتقيق: 330؛  هـ(. 

 بريوت/ لبنان. -. املكتبة العرصيةم1990هـ/ 1411: 1حميي الدين عبد احلميد. طحممد 


