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 امللخص:
وهل يختلف موقف العلماء المتقدمين    ?حقيقة موقف علماء اإلباضية من عدالة الصهرين  مااإلجابة على التساؤل التالي:قصدت هذه الصفحات  

أنه ال يختلف أم  المعاصرين  البحث ?عن  ُأنموذجا"(  لذلك تضمن  هران  "الص ِّ والمعاصرين  المتقدمين  )الصحابة عند اإلباضية  محورين   الموسوم: 
قدمين من اإلباضية وأقوالهم في عدالة الصحابة وخصوصا الصحابيان الخليفتان: عرض نماذج متعددة من موقف العلماء المتاألول:  رئيسين؛  

فيه عرض لطائفة من أقوال العلماء المشهورين المعاصرين لزماننا في الموقف من الصحابة عموما ومن  .الثاني:  عثمان وعلي رضي هللا عنهما
ْهران اإلباضية  الصحابةاحية:... الكلمات المفتوهللا الهادي إلى سواء السبيل.الصهرين خصوصا   الص ِّ

Summary: 

These pages intended to answer the following question: 

What is the true position of Ibadi scholars of the justice of the sons-in-law? Is the position of the ancient 

scholars different from the contemporary ones, or is it the same? 

Therefore, the tagged research included: (The Companions of the Ibadis, the forerunners and the 

contemporary, “Al-Sahran as a model”) two main axes;The first: Presentation of multiple models of the 

position of the advanced scholars on the Ibadis and their sayings about the justice of the Companions, 

especially the two caliphs, Othman and Ali, may God be pleased with them.The second: It presents a 

group of sayings of the famous contemporary scholars of our time regarding the attitude towards the 

Companions in general and the two sons-in-law in particular. 

God and the Pacific to either way... 

 املقدمة
تختلُّ موازين البشر أو تعتدل بحسب اعتمادهم على ميزان الوحي؛ تصورا واعتقادا، وتشريعا ومنهج حياة. لذلك تباينت المعتقدات؛ 

، ومنها المصيب كبد الحقيقة وبينهما طرائق قددا.وكانت للفرق التي ظهرت في تاريخ صدر اإلسالم نصيب من   فمنها الموغل في الغلو 
ة الهدى بنور من وحي هللا تعالى، وعلى مسلك الجيل الذي ترب ى على منهاج النبوة، وتارة تحيْ  د ذلك االعتدال واالختالل؛ فتارة تسلك جاد 

ة معت لت روايات التاريخ بما عن الجاد  بات، وحملت نصوص الوحي على غير محاملها، وتأوَّ مدة مناهج وسبال ُبنيت على األهواء والت عصُّ
؛ فاقتضى ذلك تتبعا للمنعطفات العقدية للفرق فلعلها رجعت إلى الحق، واقتربت  يخرجها عن بديهيات التشريع، وُمسل مات السياق العرفي 

! من هنا ستتناول الصفحات التالية عرض آلراء اإلباضية المتقدمين والمعاصرين  ؟دت في بداية انطالق أمرهامن حمى الوحي بعد أن حا
دا بين المتقدمين والمعاصرين من علمائهم أم أن ثمة تباينا   تجاه مواقفهم من الصهرين رضوان هللا عليهما؛ وهل كان ذلك الموقف موح 

 ناول الدراسات المتعددة عن اإلباضية وما يتعلق بهم؛ ومن تلك الدراسات:وقد دأب الباحثون بت؟ملحوظا طرأ عليهم
جيهان 1 للباحثة  تحليلية  دراسة  المعاصرون  اإلباضية  عنوان:  تحت  الدين  وأصول  الدعوة  كلية  القرى/  أم  جامعة  في  صادرة  .دراسة 

 تيجة تحتاج إلى مراجعة. ج دراستها أن اإلباضية يطعنون في بعض الصحابة؛ وهي نئعبدالوهاب. وكان من نتا

م،  2015.دراسة صادرة في الجامعة اإلسالمية بغزة تحت اسم: "الصحابة رضي هللا عنهم بين اإلباضية وأهل السنة" وهي رسالة ماجستير  2
 .راللباحث: أحمد جهاد. حيث ركز على موقف علماء اإلباضية المتقدمين وأغفل موقف المعاصرين تجاه الصحابة والصهرين إال يسي

عن وزارة   1986.اإلباضية بين الفرق اإلسالمية عند كتاب المقاالت في القديم والحديث.  علي يحيى معمر: التي صدرت في العام  3
التراث القومي والثقافة في ُعمان؛ ويقع في مجلدين وأهميته في المجلد الثاني؛ التي تتعلق بالموقف من الصحابة وأشار إلى الصهرين 

وهدفُت إلى إظهار موقف اإلباضية من الصهرين،   متفرقة أيضا. وهي دراسة عامة لمواقف اإلباضية خالفا لدراستي المتخصصة. إشارات 
: تمهيد: يسبقهما تمهيد  ولكل ما سبق: فقد تضمن البحث على مقدمة وخاتمة ومبحثين رئيسينوالمقارنة بين المتقدمين والمعاصرين تجاههما.

محاولة    يوهالصهران عند اإلباضية المعاصرينالمبحث الثاني:  الصهران عند اإلباضية المتقدمينالمبحث األول: في بيان معنى الصحابي  
ومدى بعدهم أو قربهم من متقدمي ،  موقف اإلباضية المعاصرين على وجه الخصوص فيما يتعلق بعدالة الصهرينلرسم صورة مجملة عن  

 .همئعلما
لم يرد في القرآن والسنة تعريف اصطالحي للصحبة لكن مادتها مبثوثة فيهما وفي ُأم ات معاجم    بيان معنى الصحابيمتهيد: يف

ة للصحبة؛ أصولية وحديثية ومن أبرزها ما يلي  اللغة العربية، واصطلح أهل العلم على تعاريف عد 
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: المعنى اللغوي  حبان ب، والصُّ حْ ويجمع بالص   .1على مقارنة شيٍء ومقاربته، ومن ذلك الصاحبالصاد والحاء والباء أصٌل واحٌد يدل  :أوالا
  . 3الزم شيئاا فقد استصحبه واستصحب الرجل: دعاه إلى الصحبة، والزمه، وكل ما  .2الصحب  حاب، واألصحاب: جماعةحبة والصِّ  والصُّ 
 .4حبة: المعاشرة، والصاحب: المعاشروالصُّ 

مكاناا   االصطالحي كثيراا عن المعنى اللغوي، فالصاحب: المالزم، إنساناا كان أو حيواناا أو المعنى  ال يختلف  :ثانياا: المعنى االصطالحي
تكون  أن  بين  فرق  وال  زماناا،  يقال أو  وال  والهمة،  بالعناية  أو  واألكثر،  األصل  وهو  بالبدن  كثرت   مصاحبته  لمن  إال  العرف  في 

هو أن الصحابي من لقي النبي صلى هللا عليه وسلم مؤمناا به ومات على    للصحابي  معتمدالصحيح ال  االصطالحي  والتعريف.5مالزمته 
اإلسالم.فيدخل فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت، ومن روى عنه أو لم يرو، ومن غزا معه أو لم يغز، ومن رآه رؤية ولو لم  

كافراا ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع به مرة أخرى وقولنا: )به( يخرج   يجالسه، ومن لم يره لعارض كالعمى، ويخرج بقيد اإليمان من لقيه 
لى  من لقيه مؤمناا بغيره كمن لقيه من مؤمني أهل الكتاب قبل البعثة، وخرج بقولنا: )مات على اإلسالم( من لقيه مؤمناا به ثم ارتد ومات ع

ن يموت سواء اجتمع به صلى هللا عليه وسلم مرة أخرى أم ال وهذا هو  ردته والعياذ باهلل… ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى اإلسالم قبل أ 
 . 6الصحيح المعتمد 

 الصهران عند اإلباضية املتقدمني: األول املبحث
 املطلب األول: توثيق الصهران عند اإلباضية املتقدمني

  - بال حق –الحرجة أن نلتزم وصفها كما هي ال كما نهوى، أو كما يريدها المرجفون والمتخرصون، والزعم    ل ئ يقتضي العرض الموضوعي للمسا
فة من العلماء  ئ لترجيح طرف على حساب طرف هو صورة من صور التطفيف التي توعد الشارع أصحابها بالويل. وفيما يلي عرض ألقوال طا

  عليهما: اإلباضيون فيما يتعلق بعدالة الصهرين رضوان هللا 
من تعرض في مسألة الوالية والبراءة في  يعارض الربط بين الوالية والبراءة من جهة والصهرين من جهة أخرى؛ ف   م( 972.الشيخ الكدمي)ت:  1

المتكلفين أكثر ما تجرى فيه المعارضات من أهل التلبيس   قوله:  في ذلك   ، ومن شديد اللهجة   عليه   كان خطابه   عثمان وعلي رضي هللا عنهما 
وذلك أنه يلقى الواحد منهم . لضعفاء المسلمين المتمسكين في ذكر الوالية والبراءة، بضالل التأويل ألصول الوالية والبراءة، بغير بصيرة وال علم

احد من الضعفاء المسلمين، المتسمي بالفقه والعلم ممن قد اتزر بالجفوة، وارتدى بالعمى، وأنزل نفسه على الضعفاء منازل الفقهاء والعلماء على الو 
تواله المسلمون، فيقول له: إن الوالية والبراءة فريضتان، وال يسع العبد دون أن يوالي في هللا، أو يعادي في هللا، ويتولى ويبرأ، وعليه أن يتولى من  

ن فالن يعني بذلك عليا وعثمان، ومن تقدم ويبرأ ممن برىء منه المسلمون، وال يسعه دون ذلك، والمسلمون قد برئوا من فالن بن فالن، وفالن ب 
ممن ذكره من المحدثين في ذلك العصر والزمان، وقد تولوا فالن بن فالن، وفالن بن فالن، من أهل ذلك العصر والزمان، وال يسعك إال أن تبرأ  

ال فأنت هالك بدون ذلك، فإن لم تعرف ذلك  قد برىء منه المسلمون من هؤالء، وتتولى من تواله المسلمون من هؤالء الموصوفين المذكورين، وإ 
ولو سئلوا عما بريء به المسلمون من فالن بن فالن، لما أتوا على ذلك ببرهان، وما كان . فعليك السؤال، والبحث عن ذلك، وال يسعك دون ذلك 
كذلك قولهم   . الزخرف   َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن..ُّ: قولهم في ذلك إال ما شاء هللا، إال كما قال المشركون 

وال نعلم مع الملبسة في الوالية والبراءة  . إنا برئنا من فالن بن فالن ببراءة المسلمين منهم، وألجل براءة المسلمين منهم، وألنهم بريء منهم المسلمون 
جه، لكان خيرا لهم، ولكانوا قد وافقوا الوالية والبراءة من حيث ال  شيئا يزيد على هذه البدعة وهذه الضاللة، فلو لم يتولوا ولم يبرأوا على هذا الو 

ي دينهم، من حيث  ف يعلمون، وهم قد خالفوا أحكام الوالية والبراءة من حيث ظنوا أنهم لها موافقون، وكذبوا على هللا وعلى رسوله وعلى المؤمنين  
بن النضر، نحو من قولهم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وإن وكذلك قولهم في موسى بن موسى وراشد  . ظنوا أنهم في ذلك صادقون 

لم يكن قولهم في موسى بن موسى وراشد بن النضر أشنع وأقبح، والحكم في ذلك واحد، والقول فيه واحد، من خاص ذلك وعامه، لمن لم يمتحن 
لم ذلك إليه، بما ال شك معه فيه وال ريب، من بعيد عن ذلك  بأمر ذلك وشأنه، ولم يكن من أهل عصره وزمانه، ولم تقم عليه الحجة ببلوغ ع 

 . العصر والزمان أو قريب، ولو كان من أهل ذلك العصر، إذا لم يصح عنده علم ذلك، ولم تقم عليه الحجة بذلك ، من أي الوجوه قامت
والعجب العجيب كيف خص الحكم في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وموسى بن موسى وراشد بن النضر، والبراءة منهم دون غيرهم من 

بلغ أمده، المحدثين والجبابرة، والمفسدين وأهل البدع والخالف في الدين، من المقرين من أهل القبلة والجاحدين، وغيرهم ممن ال يحصى عدده، وال ي 
هللا وفرض     ينقضي عدده، إال ما شاء هللا. والمعنى في الجميع من أولياء هللا وأعداء هللا واحد، والقول فيهم واحد، والحكم فيهم واحد، قد أوجب وال 

د كلف عبدا ق   - تبارك وتعالى  - وأمر بعداوة جميع أعدائه، وأوجب وفرض وأمر بوالية جميع أوليائه، فهل يقدر أحد من الخليقة أن يقول: إن هللا  
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هم وأعيانهم. من عبيده من األولين واآلخرين أن يوالي جميع أولياء هللا من األولين واآلخرين بأسمائهم وأعيانهم، أو يعادي جميع أعداء هللا بأسمائ 
، أو  - م أجمعين  صلى هللا وسلم عليه   - أو هل حكم بذلك كتاب هللا المستبين، أو ادعى ذلك محق أو مبطل على رسول من رسل رب العالمين  

قد كلف العباد في الوالية والبراءة أن يعادوا له  - تبارك وتعالى  - في إجماع المسلمين، أو يقوم ذلك في حجج العقول من العاقلين، أن يكون هللا 
في    - تبارك وتعالى   - افى عن هللا  جميع أعدائه بأسمائهم وأعيانهم، أو يوالوا له جميع أوليائه بأسمائهم وأعيانهم، هذا ما ال تحتمله العقول، ويتن 

: م تقريبا(990)ت:   قال أبو يحيى زكريا بن يونس الفرسطائي .2 .7أحكام األصول، وليس له أساس، وال منه محصول، وهللا وكيل على ما نقول 
مين، قاتل المشركين، وابن كنت في الحج فطفُت بالبيت فلما أتممت أخذ رجل بيدي فأخرجني من الناس، فسألني عن علي، فقلُت: فارس المسل 

عم رسول رب العالمين وله فضائل. وقال الشيخ محمد بن أبي القاسم المصعبي في رسالة يردُّ بها على بعض من تناول اإلباضية في الجزائر 
 عليه  وما (  لى هللا عليه وسلمص)   بغير الحق وقد عرض المصعبي عقيدة اإلباضية وفي آخرها: وندين هلل تعالى بات باع كتابه وات باع سنة نبيه محمد

نصار والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحساٍن إلى يوم الدين واعتقادنا في الصحابة رضي هللا عنهم واأل   المهاجرين   من   عنهم  هللا   رضي   الصحابة 
 ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، والكعبة قبلتنا  أنهم عدوٌل وأنهم أولياء هللا وحزبه أال إن حزب هللا هم المفلحون فهذا اعتقادنا وعليه اعتمادنا، فاهلل 

 والصحابة قدوتنا، وقد مدحهم هللا في كتابه في غير موضوع، ثم يذكر اآليات التي نزلت في بعضهم خصوصاا، ثم األحاديث التي وردت فيهم 
خصوصهم رضي هللا عنهم نسأل هللا تعالى أن عموماا ثم األحاديث التي وردت في بعضهم خصوصاا ثم يقول: في أحاديث كثيرٍة في عمومهم و 

( صلى هللا عليه وسلميثبتنا على طريقتهم واتباع مسيرتهم وأما ما وقع بينهم من الحرب فإن هللا طهر منها أيدينا ونحن نطهر منها ألسنتنا لقوله ) 
كوا   أصحابي   ُذكِّر    إذا "  هم أصحاب رسول هللا   الطبقة األولى:  في كتابه الطبقات ما يلي:  م( 1271)ت:    يذكر أبو العب اس الدرجيني .3.  8فأ مسِّ
ل  عليهم  هللا   رضوان   ألنهم  تسميتهم،   إلى   يحتاج   فال   أظهر،   ومزاياهم  وأسماؤهم  أشهر   وأفضليتهم  ، ( ملسو هيلع هللا ىلص )   الدواوين،  في   وأخبارهم  سيرهم  من   تحص 

  ثم  قرني   أمتي   أفضل (: " ملسو هيلع هللا ىلص يف وحسبهم ما قال رسول هللا ) تأل  وانتحال   تصنيف   تكلف   عن   أغنى   ما   الراوين،   صدور   في   محفوظاا   آثارهم  ومن 
  امتألت   فقد  مخالف،   تقديمهم  في   يخالفنا   لم  من   الصحابة   من   أن   فاعلم  هذا   ثبت   فإذا   فضائلهم،   في   كثيرة   وأحاديث "  يلونهم  الذين   ثم  يلونهم  الذين 
  . 9الخالف وهم عندنا في جملة األكابر واألسالف ظاا من اإلنصاف عند أهل ح  ينلْ   لم من   ومنهم  الصحائفُ  فضائلهم بذكر 

كيف  و ما يلي: فنبدأ بمسألة الصحابة رضوان هللا عليهم    .. شيخ العزابة في حينه    م( 1564)ت:    جاء في رسالة ألبي مهدي عيسى بن إسماعيل . 4
والمسلمون، بل هم عندنا في الحالة التي ذكرهم هللا عليها نبغض الصحابة مع ورود النصوص في فضائلهم والثناء عليهم كتاباا وسن ةا يأبى هللا ذلك  

ْت لِّلنَّاسِّ ت ْأُمُرون  بِّاْلم ْعُرو  ٍة ُأْخرِّج  ْير  ُأمَّ ِّ﴾]آل  من العدالة والنزاهة والطهارة والثناء والمدحة: قال تعالى:﴿ُكنُتْم خ  ُتْؤمُِّنون  بِّاهللَّ ْون  ع نِّ اْلُمنك رِّ و  ت ْنه  فِّ و 
طاا﴾]البقرة:   [، وقال 110عمران: س  ْلن اُكْم ُأمَّةا و  ع   .10"لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك....."   [ 143تعالى:﴿وكذلك ج 

 املطلب الثاني: الطعن يف الصهرين عند اإلباضية املتقدمني
ة من عثمان وعلي  شرط  م تقريبا( من علماء القرن الخامس الهجري بأن يعد  البراء1100جاء في كتاب الضياء لسلمة العوتبي )ت:  .1

منه... وأن أشياعهما وأتباعهما ومن توالهما على    ئ للبقاء في اإلسالم؛ ومن زعم أن عثمان وعلي  دخال حفرتيهما مسلم ين ُأستتيب وإال بر 
 .11كفرهما وجورهما يتبرأ منهم جميعا؛ والصهران من الكافرين األولين والذين يوالوهم من الكافرين اآلخرين

م( سألت أبا محمد الفضل بن الحوارى عن محمد بن أبي بكر الصديق وعبدالرحمن بن ملجم 1115.يقول محمد بن إبراهيم الكندي )ت:  2
قال: نعم. وقال: إن محمد بن أبي بكر الصديق هو من قتل عثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن ملجم هو الذي   ؟أهما في والية المسلمين

 ُّٱهر في عثمان وأنه قد خلع اإليمان وخرج من حكم القرآن فقتله المسلمون بقوله تعالى:  ظ.. وبأن الكفر قد  قتل علي بن أبي طالب.

 .  12التوبة  َّ  جح مج حج مث هت مت خت حت جت  هب...
فما قولكم في عثمان بن عفان؟ قلنا له: في منزلة البراءة عند لة منها:  ئ م(: أس1162ذكر في السير والجوابات ألبي بكر أحمد الكندي )ت:  .3

ت عقدة إمامته مع فضائله المعروفة في اإلسالم، وفي . المسلمين  فإن قال: من أين وجبت البراءة من عثمان بن عفان وقد تقدمت واليته وصح 
الم بابنتيه واحدة بعد واحدة؟ قلنا: إن الوالية و  البراءة هما فرضان في كتاب هللا ال عذر للعباد في جهلهما، وقد أمرنا هللا  تزويج النبي له عليه السَّ

ه وسلم قد تبارك وتعالي أن نحكم وندين له في عباده بما يظهر لنا في ُامورهم ولم يكل فنا علم الغيب. ثم وجدنا أصحاب النبي صل ي هللا عليه وآل 
موا عثمان إماماا لهم بعد عمر بن الخطاب رحمه هللا  ، ثم قصدوا إليه فقتلوه علي ما استحق  عندهم من األحداث التي زايل بها الحق وسبيله، قد 

ءة من علي  فمن قال إن  عثمان قتل مظلوماا كان قد أوجب علي أصحاب النبي صل ي هللا عليه وآله وسلم البراءة بقتلهم لعثمان بن عفان وألزام البرا 
اإلمام إقامة الحدود ولم يغي ر ذلك علي بن أبي طالب ولم ينكره ولم يقم الحد    ى وعل   .ان إماماا لهمبن أبي طالب ألن ه وضعه المسلمون بعد عثم 
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قد كفر  هللا والزبير بن العوام، ولو لم يكن مستحقاا للقتل وأن ه مظلوم لكان علي    من قتل عثمان، وحارب من طلب بدمه وهو طلحة بن عبيد  ى عل
بوا من قتله وأقر هم علي    ن. فلما قاتل علي  لقتاله لمن طلب بدم عثمان بن عف ا  بين يديه وكانوا أعوانه وأنصاره،   والمسلمون من طلب بدم عثمان وصو 

ة لغيرهم ودليل. وأم ا قولك زو جه النبي بابنتيه واحدة بعد واحدة  ىأن هم محق ون في قتله ألن  إجماعهم عل   ى كان دليال عل  ننكر ذلك   فإنا ال   ؛ ذلك حج 
هللا عليه وآله وسلم له بابنتيه. ولو كان عقد النبي له بالنكاح موجباا للرجل المشرك الذي كان  ى ثمان مستوجباا للوالية بتزويج النبي صل  يكون ع   وال 

 يي  ىي ني مي زي ُّٱ  : ىقد زو جه بابنته زينب قبل التحريم بين المسلمين والمشركين مع قوله هللا تبارك وتعال  هللا عليه وآله وسلم    ى النبي صل  
 .هللا عليه وآله وسلم له بابنتيه ى فهذا مبطل الحتجاجك علينا بتزويج النبي صل  . النساء َّ حج  ..... حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ

مة، فإن األعمال بالخواتم في اآلخرة، ال  .يقول محمد سعيد بن خلفان  4  .13ى بالفضائل ااُلول   وأم ا قولك: إن ه كانت له فضائل في اإلسالم متقد 
هر لنا ظم(: فنحن قد صح  معنا أن علي بن أبي طالب قد قتل المسلمين، فعلينا أن نبرأ من علي  بن أبي طالب بما  1870الخليلي )ت: 

  -ار فيها وصلىمن جوره.. وهو في الدرك األسفل من النار، أما أهل النهروان فهم األخيار "ذاك علي  في القرار األسفل.. قد قتل األخي
 . 14بقتلهم حر  الجحيم"

 ما عليه بعد استالفه من بيت مال المسلمين حيث يقول:يؤدي ال الثالث  ةأن الخليف م(1279)ت:  اخيعامر الشم  يروي .5
ه إليك:  وكان يقول للخازن  ،وبلغنا أن عثمان بن عفان استلف من بيت مال المسلمين  فلما تقاضاه وأكثر التقاضي قال له: يا هذا  ، أنا أرد 

قال الخازن: يا هذا إن أبا بكر وعمر كانا قبل ذلك    .إنما أنا أمين هللا وأنا خازن هللا فإن أعطيناك ما أسلفنا فذلك لنا, وإن مسكنا فذلك لنا
.عامالا أبدا  لك   إال  لم أكنفاردد كما يردان, و ،  عطيتهما فإذا خرج عطاؤها أدي ا ما استلفاهيستلفان مني انتظار أُ  مسك عن هذا واكفف : أقالًا

  ؛راح إلى المسجد وعثمان جالس وأصحابه حلقاا حلقاا   يقال: فانصرف الخازن إلى بيته, فلما كان من العش.  عن طلبه, وإال  فليسعك بيتك
انا يستلفان مني المال العظيم ال يطَّلع عليه  يا معشر المهاجرين واألنصار, ويا معشر المسلمين, إن أبا بكر وعمر ك:  فنادى بأعلى صوته

اه في ستر مى ماالا عظيماا جسيماا, وإني حاولته في  .  أحد من الناس غيري, فإذا خرج عطاؤهما ردَّ وعثمان استلف مني كذا وكذا ألفا, فسَّ
ه علي فقال: كذا كذا, وإن هذه مفاتحكم وقد برئت منها إليكم, فألقى بالمف  .15اتيحأدائه إليَّ ورد ِّ

 الصهران عند اإلباضية املعاصرينالثاني:  بحثامل
 املطلب األول: توثيق الصهران عند اإلباضية املعاصرين

 األقوال ثم نتثبت في النتيجة.  ئ لذلك فمن الصواب أن نستقر ، 16إن الجزم بأن اإلباضية يطعنون بعدالة الصحابة هو جزم ليس في محله 
مع أنَّ اعتقادنا في الصحابة   زورا وبهتاناعلي   في تكفيروالعجب كل  العجب مِّمَّا نسب إلينا   :م(1936)ت:  يثالثعاريالشيخ سعيد قال .1

بأبيات  رضي هللا عنهم أنَـّهم عدول أتقياء، بررة أصفياء، قد اختارهم هللا من بين األنام، لصحبة نبيه عليه الصالة والسالم«. ُثمَّ استشهد  
فيها ورمــــــــل:جاء  ســاع  خــب  مـا  ــ  عـنـبـر   *** نـشــرهـــــا  صـالة  الـهـادي   وعـلـى 

هـطـــــل  مـالـغيـث  والـصـحـب  آلـــه   *** وعــلـــــــــى  ــ  يـتـــولَــّـــى   وسـالم 
والـجـامــ والفاروق  الصديق  الـقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسيما   *** والــشـهـــــــــــــــــــــــــــع  الـبـطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــرآن  في    ـلـــــــــــــــــــــــــــــم  رائعا  فصالا  نقل  ذلك  بعد  ُثمَّ 

كلف وفضول لمن ال يعلم ذلك، حيث كان التعلُّق بما شجر بينهم رضوان هللا عليهم أجمعين، ت  :الموضوع للشيخ أبي ستة ننقل منه ما يلي
 مِّمَّا يسع جهله، وقد وجد في االعراض عن ذلك سبيل منقول عن العدول، فلم يبق في حقهم حينئٍذ إِّالَّ الجزم بالعدالة ألصلها فيهم، من

أن يجد بغض أي شخص من  يمان يمكن  وما أحسب مسلما يمتأل قلبه باإل  . كونهم كل هم أئمة عدول يقتدى بهم كما نقل ذلك عن الرسول
ع به الصحابة طريقا إلى قلبه، وال شكَّ أنَّ أدنى أولئك الجمع منزلة هو أجل وأعظم وأشرف من أعالنا منزلة، وأرفعنا مقامـاا، ولو لم يرتف

رسول هللا صلى هللا عليه  فال أقل  من أن يتأدب مع    ،إيمانه وعقيدته إلى محبة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ومحبَّة أصحابه وآله أجمعين
بأحد العناد فال أقل  من أن يقتدي بصاحب رسول هللا صلى هللا عليه    وإذا لج   ...  "إذا وصلتم أصحابي فكفوا"وسلم ويستمع إليه في قوله:  

 خم حم  جم هل مل خلحل جل  مك لكُّٱالمؤمنين عثمان وعلي، فتال قوله تعالى:  ي  وسلم عبد هللا بن عمر حين سئل عن أمير 

و يتسمع إلى كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز حين سئل عمَـّا شجر بين الصحابة  .أ17َّجهمه هن من خن حن جنمم
وفي ختام هذا الفصل أحب أن أقول إنَّ موضوع الصحابة رضوان  .تلك دماء طهَّر هللا منها أيدينا فال نلو ِّث بها ألسنتنا"فقال كلمته الرائعة:  

من أن يكون موضوعاا للمهاترات، وحديثا للمشاغبات، ودعوة من دعوات العصبيات، فأصحاب رسول هللا صلى هللا عليه    هللا عليهم أجل  
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ال يحل له كذلك أن يحارب و   ،وسلم هم أولياء كل  مؤمن صادق، وهم أعداء كل  منافق، وكما ال يحل لمؤمن أن يحمل لهم ذرَّة من البغضاء
بين صفوف المؤمنين بدعوى محبَّتهم والغيرة عليهم، وإذا كان في المسلمين من أي مذهب كان من يحمل ويزرع الفتنة    المسلمين بهم،

ألصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو ألحدهم أي معنى ال يليق بجالل مركزهم وشرف صحبتهم فإن عليه أن يطهر قلبه بالتوبة  
تهم.فإنَـّه ال أألم وال أشدَّ كفراناا ومعصية من اإلنسان يتطرَّق إلى قلبه شيء من بغض واالستغفار وأن يغسل دنس البغضاء بمحبَّتهم ووالي

.ومن المحققين المعاصرين سليمان بن إبراهيم الوارجالني وداود بن عمر الوارجالني حيث 2.  18من أحبه هللا ورسوله قبل ثالثة عشر قرناا 
مة الذين جاءوا بعد الصديق والفاروق خالفا  ئالكتاب عن اطالق الكفر على كل األحققا كتاب الضياء الجزء الثالث؛ وتوقفوا في هامش  

ر فليست على إطالقها، كما أن الكفر هنا ال يعني كفر الجحود  ظلسلمة العوتبي وما أورده في متن كتابه الضياء؛ وقاال: في هذه المقولة ن
لقرآنية، وإنما يعني به كفر النعمة المسمى عند المحدثين بالكفر دون  المخرج من الملة كما يفهمه من لم يستوعب معاني المصطلحات ا

عند تعقيبه على    -وهو محقق معاصر في وزارة التراث العمانية–. ومن المحققين أيضا: رأي محقق كتاب )بيان الشرع(  19الكفر، فليتنبه
التبرؤ من الصحابيين عثمان وعلي  ويؤكد على أن    نصوص الكتاب بأنه خجل من ذكر اسم الصهرين صراحة في سياق النقد وتحف ظ على 

إن سمعت من سمعت منه أنه يقف عن من قد أجمع على البراءة منه، وقال: لم يصح مع حدثه الذي  األولى السكوت عما شجر بينهم."
واليته، ما لم يبرأ من أحد  قد برئ المسلمون مثل ن ع م ث ل و ي ع. وقال: فإذا احتمل معنا صدق ما يقوله بوجه من الوجوه، فهو على  

قلت: فإن كان  من المسلمين من أجل براءتهم من ن ع م ث ل و ي ع. أو يقف عن أحد من المسلمين أو من علمائهم من براءتهم منهما.
ة به الشهرة  يتولى هذين ن ع م ث ل و ي ع اللذين قد برئ المسلمون منهما وهو يتولى الذين قد برئوا منهما ألن حدثهما كان شاهرا قاضي

ين  طاعة إبليس لعنه هللا وبرئنا بعد النبي صلى هللا عليه وسلم من أهل القبلة عثمان بن عفان وعلي"..."على أهل األمصار ".بعد ذكر النصَّ
رأ حقيقة كان األولى أن نترك عصر الصحابة فال نتكلم فيه، ويكفينا اليوم أن نبأعاله في كتاب الكندي قال الناشر المعاصر في الهامش:  

وقال اإلمام أبو إسحاق .3.  20 يوصف الصحابة بهذه األوصافكنا نرجو أال    ...ممن برئ هللا منهم ورسوله من الكفار والفسقة والمنافقين
أما ما زعمت من شتم أهل : في رده على العلوي في رسالته الصغيرة ) النقد الجليل للعتب الجميل ( ما يلي  م(1965)ت:  طفيش  أإبراهيم  

تطبيق حكمي الوالية البراءة ال تشهيا، وهما ينطبقان على   حرون واألصحاب يت... ..21االستقامة ألبي الحسن علي وأبنائه فمحض اختالق 
كل  فرد مهما عظمت منزلته ما لم يكن من المعصومين وال معصوم إالَّ النبي أو الرسول. أمَـّا الصحابة فلهم مزية عظيمة وهي مزية 

ال غبار على  و   ..عن أفضل الخلق وإراقة دمائهم في سبيل إعالء كلمة هللا تعالى فيختار الكف عن تلك الحوادث الـمشؤومة  والذب  ، الصحبة
بت من ذلك والتبين، وإن أمسك لعموم األحاديث الواردة فيهم وترك األمر إلى  ثعد التبالمخطئ منهم بدون الشتم والثلب    أمن صرح بخط
ب... ولم يكن يوما من األصحاب شتم له أو طعن، اللهمَّ إِّالَّ من بعض الغالة وهم أفذاذ ال يخلو منهم وسط وال شع  ...هللا فهو محسن

زوج وقال قطب األئمة في أمير المؤمنين عثمان بن عفان: ولد بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، بست سنين، ولقب ذو النورين، أل نَـُّه ت
 عليه وسلم: رقيَّة وأم كلثوم بعد رقـيَـّة. قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: لو أنَّ لي أربعين بنتا لزوجتك واحدة  بنتي رسول هللا صلى هللا 

بي طالب: أوقال القطب في أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن  م  وقيل أل نَـُّه كريم في الجاهلية واالسال  ؛بعد واحدة حتَّى ال تبقى منهنَّ واحدة
 .  22من شهر، وال يحتاج إلى ذكر فضائله من نسب وزهد، وعقل وعلم وشجاعة وعدل  وهو

إنني أعتقد أن ألصحاب رسول هللا    ؟موقف اإلباضية من عثمان وعلي رضوان هللا عنهما  ام:  أحمد الخليلي  مفتي السلطنة العمانية  لئ.س4
في ضمن الذين قال هللا    هموإنني لحريص جدا على دخول...  هم في كتابهصلى هللا عليه وسلم منزلة كبرى فقد أثنى هللا سبحانه وتعالى علي

 ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ  تعالى عنهم:
وإنني أعتقد أن أحدنا لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا لما ساوى ذلك مد أحدهم أو نصفيه كما أخبر    .الحشر  َّ مي خي حي جي يه

عن ذلك الرسول صلوات هللا وسالمه عليه, وإنني لحريص جدا على طي صحيفة الفتنة التي كانت بينهم ولم أكن أريد أن يتحدث لساني  
 مم خم حمجم هل مل خل حل  جل مكلك خك حك جكُّٱ  انه وتعالى:أو أن يكتب قلمي شيئا عن تلك الفتن عمال بقول هللا سبح

وهذا المبدأ هو الذي أعلنه الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي هللا تعالى عنه إذ قال: )تلك دماء .  البقرة  َّ من خن حن جن
ممن خاض في تلك الفتنة أو  ولست هنا بصدد الحكم في تلك الفتنة العمياء وال على أحد  (.تنا أفال نطهر منها ألسنتناطهر هللا منها أسنَّ 

أنهم يعادون بعض أصحاب رسول هللا  على ممن أصيب بشيء من شررها وإنما كل ما أريده اآلن هو دفع التهم التي توجه إلى اإلباضية  
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تحدثوا عن    صلى هللا عليه وسلم, وينالون من كرامتهم, والذي أريد أن أقول أن اإلباضية ليسوا وحدهم في هذا الميدان, فكثير من الناس
وا الحقيقة مجرد ذكر تلك األحداث العظيمة التي وقعت نوا ما حدث فيها وقد كان موقف اإلباضية كموقف غيرهم الذين تحر  تلك الفتنة ودو  

ين للمودودي، ، وموجز التجديد لهذا الدالخالفة والُملك لسيد، و   العدالة االجتماعيةو   البن قتيبة،  كتاب اإلمامة والسياسة  هامن؛ و في ذلك العصر
فهل اإلباضية وحدهم الذين يتحدثون عن مثل هذه األشياء أو يكتبون عنها؟ وهل نستطيع القول بأن صحابة رسول هللا صلى هللا عليه  ...  

عاصمة  وهم في  ...وسلم كانوا مجمعين على كراهة ما حدث على عثمان مع أن عثمان لم ُيقتل غيلة وإنما ُقتل بعد حصار دام نحو شهر
هل يمكن بعد ذلك أن نحكم بأن الذين قتلوه هم ُرعاع من الناس  و   .. !اإلسالم في المدينة المنورة على صاحبها أفضل الصالة والسالم؟ 

جاءوا شذاذا من اآلفاق إلى المدينة المنورة فاستطاعوا أن يحققوا مقصدهم وأن يصلوا إلى غايتهم وأن يصدعوا اإلسالم بقتل خليفته مع 
ولسُت أستطيع أن أحكم بشيء في تلك األحداث العظام .عنه؟ إن ذلك مما ال يقبله المنطق السليم  المهاجرين واألنصار عن الكف  عجز  

  من  خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل مكلك خك حك جك ُّٱالسالمة في العمل بقول هللا سبحانه:  ...وإنما

طالب كرم هللا تعالى وجهه فإن اإلباضية ال يزيدون عن حكاية ما حدث في أما بالنسبة إلى الخليفة الرابع اإلمام علي بن أبي  .  البقرة  َّ
وإن خالف رأي الجمهور فيها... ولذلك كثيرا ما يأخذون بآرائه في الفقه كما هو واضح في كتب الفقه  ...  عهده وال ينالون من شخصهِّ شيئا  

لم يكن راضيا عنها ونصحه كثير من أصحاب العقول واألفكار والبصائر وإنما يذكرون قضية تحكيم الحكمين التي ُأكرِّه  عليها اإلمام علي و 
ولست أريد أن أخوض فيها .. وربما عاتبوه وما خرجوا عن األدب معه...  عن قبول التحكيم ولكن الظروف أجبرته على قبول التحكيم

عود للمسلمين وحدتهم وال  تي تلك الفتن حتى  فيجب على المسلمين جميعا أن يتساعدوا على الكف عن الخوض ف  ...وأتحدث عنها طويال  
يثيروا أشياء حدثت قبل أربعة عشر قرنا هم في ألف غنا عن إثارتها في هذا العصر الذين هم فيه أحوج ما يجمع الشمل ويؤلف بين القلوب 

 مل خل ُّٱ)من علماء القرن الثالث الهجري( في سياق قوله تعالى:    هود بن محكم االري .جاء في تفسير  5  .23وهللا تعالى ولي التوفيق

، المائدة  َّ رب .... جي يه  ىه  مه  جه ين ىن  من خن  حن  جن  يم ىم مم خم  حم جم  يل ىل
في    هود بن محكم.وأيضا جاء في تفسير  24ثم يذكر حديث ال يحل  دم امريء مسلم باالعتماد على رواية عثمان بن عفان ويترضى عنه 

 .25. الترضي عن علي  بن أبي طالبالنور َّ  مئ... ٰه مه جه  هن من خن حن جن مم ُّٱسياق قوله تعالى: 
ا رواية   26َّحط  مض خض حض جض مص خص حصُّ  : قوله تعالى.يقول محمد أطفيش مدافعا عن اإلمام عثمان في سياق تفسير  6 راد 

، إذ جهز الجيش من ماله وصرف ماله في وجوه عثمان  قال: اآلية فيمن أسلم وارتد. وقيل: نزلت اآلية في اإلمام  ابن عباس تخوفه من الفقر؛ عن  
ف بالفقر. قلت:   وأما ما قيل إن عبدهللا بن سعيد بن أبي السرح قال له: يوشك إلسرافك في العطاء أن   - يعني أطفيش -األجر، ثم أمسك لم ا ُخو ِّ

لبعد ذلك عن أضعف  فال يصح .  فقال: أعطني ناقتك برحلها وأنا أتحمل عنك ذنوبك. فأعطاهوغفران ذنوبي،   تعالى  ضا هللا تتكفف، فقال: أطلب ر 
 . 27،... الصحابة فضاًل عنه

هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف وهنا يلتقي نسبه بالنبي صلى  مثنيا بالخليفة الثالث:  الحارثي    .يقول 7
ألينهم وأطيبهم وأحبهم وأكرمهم .. سلك مسلك صاحبيه قدما في الجهاد وفتح الثغور فافتتح ما وراء الدروب  و هللا عليه وسلم .. يلقب بذي النورين .. 

فريقية وكانت الفتوح هكذا متوالية في أطراف األرض حتى وقع ما وقع من أ سان بعد الري وحلوان وسجستان و من الشام والماهان واذربيجان وخرا 
  .28االفتراق والشقاق 

 املطلب الثاني: الطعن يف الصهرين عند اإلباضية املعاصرين
، وهو تعميم يجانب التدقيق؛ لذلك سنتوقف في سياق 29إن الجزم بأن ليس في اإلباضية من يطعن بعدالة الصحابة هو جزم ليس في محله 

 ك:ئ هذا المطلب مع أقوال صريحة صدرت من علماء إباضيون يبي نون رأيهم في الصهرين، ومن أول
 .مسعود المقبالي وتفصيله القول بالصهرين: 1

؛ فالصحابة هم من حاصروا عثمانا، وتداعوا  أ.الموقف من الخليفة الثالث: مسألة البراءة من عثمان...سنجد أول من عمل بها هم الصحابة
 . 30عليه، وتركوه ثالثا بال صالة وال تلحيد في القبر، ثم دفن خارج البقيع 

ل  ب.الموقف من الخليفة الرابع: لإلباضية مواقف من علي بن أبي طالب؛ القول بالوالية موجود عندهم، والقول بالبراءة موجود عندهم، والقو 
، فال يمكن الجزم بأن قوال من هذه األقوال الثالثة يتبناه اإلباضية، والذين قالوا بالكفر لم يعنوا به إخراجه من ملة  بالتوقف موجود عندهم
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  اإلسالم..؛ وقد نظروا إلى علي  كغيره من الناس؛ له ما لهم وعليه ما عليهم ويلزمه ما يلزمهم؛ فإن واقع موجبا للتضليل ضلل، وللتفسيق 
ق، وللتكفير كف   ر، وهذا هو مذهب الصحابة الذين سبوه وقتلوه ولعنوه بموجب شرعي.. وال نقول: بأنه خرج من ملة اإلسالم بل الكفر فس 

ورواية التوبة انفرد بها اإلباضية، ولو    – كما في بيان الشرع    –ينقسم إلى قسمين: كفر ملة وكفر نعمة.ونرى أن هناك ما يدل على توبته  
 .31ووها، لكنهم أمة العدل واالنصاف كانوا خصماء معه لذاته ما ر 

 .32هورظمة الئم( يؤكد بأن المصادر القديمة لعلماء اإلباضية ال تذكر بأن الخليفتين عثمان وعلي  من أ1986.عمرو خليفة النامي )ت:  2
ا مسيرة صاحب يه قبله... م( يقول: وأما عثمان فأخذ اإلمامة وعليه عهد هللا ورسوله أن يسير فيه1991)ت:    33.القاضي سالم السيابي3

ثم ثم عتبوا عليه أشياء وانتقدوا عليه أخرى، وأنكروا عليه أمورا حصروه عليها حتى قتلوه؛ والكل  صحابة لم يخالطهم من اإلباضية أحد... 
ى ذهب أدراج الرياح إلى  بايعوا علي بن أبي طالب على ما بايعوا عليه من قبله، ثم اختلفوا عليه، فشاركوه في سياسته، وتالعبوا بأمره حت

ن كذلك إباضيا شارك في قتله.. نسأل هللا سالمة ديننا ودنيانا من أمور لم يكلفنا بها في حال من األحوال  ظأن جاء منهم من قتله وما أ
. ويلخص ذلك السيابي بقوله: إن  34البقرة   َّ  من خن حن جن مم خم حمجم هل مل خل حل  جل مكلك خك حك جك ُّٱ

قاتلون   فكلهم  رضي  ومن  أعان،  ومن  مالىء،  ومن  حر ض،  ومن   ، دل  من  فمنهم  عليه؛  وقاموا  عفان  بن  عثمان  حاصروا  المسلمين 
سياسة    لة له فيئ.ويقول السيابي رأيه في الخليفة الثالث: وأما علي  بن أبي طالب فال نقول فيه إال أنه صدوق مخدوع.. ال غا35لعثمان

ن أن الناس يكيدونه.. بل يكيدون له، وأنه الكامل في نفسه ودينه وعقيدته وعنصره، فهو هو والناس أعوانه في  ظاألمور الدنيوية.. وال ي
، وهو معه، ولم يقم حتى انتهى أمه إلى الحضيض..  . 36الحلو والمر، وبهذا اغتر، وهذا من خدع النفس لإلنسان.. ومن هنا سقط عرش علي 

م(: يرى أن الصحابة قسمان: من لم يدخلوا الفتنة أو اعتزلوها فهم عدول ولهم الوالية. وقسم ثان دخلوا  1914نور الدين السالمي )ت: .4
.كلهم عدول إال 1م(: يرى في الصحابة ثالثة أقوال:  1919.علي يحيى معمر )ت:  37.5الفتنة فمن تاب منهم مقبول وإال كان مرفوضا

.الصحابة كغيرهم من الناس؛ 3كلهم عدول ونأخذ روايتهم إال في أحاديث الفتن فال تؤخذ ممن خاض منهم في الفتن. .2من فسقه القرآن. 
 .38من اشتهر بالعدالة فكذلك، ومن لم يعرف حاله بحث عنه 

يتوقف لمطلق مدح  م(: يقول وأما من شك في جور عثمان وعلي  ومعاوية فال بعذر... وأما أن  1914مة محمد أطفيش )ت:  ئ.قطب األ6
وا من عثمان وعلي   ئز، وحرام عليك أن تقف في الصحابة لمجرد أنه لم يصلك أنه بر ئالصحابة إجماال في الحديث فذلك شك غير جا

 .39ا، وتبرأ ممن صوبهم وتوالهم ومن علمت أنه شك ئومعاوية... والصواب أن تتولى من شهر بالخير منهم، ومن لم تعرف من شي
 .40الخليفة الثالث فإنه ينسب إليه منع العطاء والضرب والنفي ألبي ذر وابن مسعود وعمار بن ياسر وأما موقفه من

م(: أنه ال يصح أن يعد عثمان وعلي  من أهل الجنة، ويجزم بالبراءة منهما، ومن 1913.ويرى محمد بن يوسف الوهبي المصعبي )ت: 7
. وبهذا يتم استعراض شهادات بعض من علماء اإلباضية 41الحكمين وهو محكي عن العلماءالحسن والحسين وطلحة، ومن رضي بحكومة  

 المعاصرين في الصهرين والصحابة رضوان هللا تعالى عليهم والصالة والسالم على رسوله وآله وصحبه أجمعين.
 اخلامتة

د إن كانت ثابتة عليها، أم تم تغييرها عبر  ئ؛ وإنما تستقرأ العقاها المندثرئال ينبغي الحكم على فرقة من الفرق بناء على رأي شاذ  من آرا.1
 استطالع أقوال العلماء والتأمل فيها التخاذ النتيجة الموضوعية التي تعبر عن حقيقة الموقف المراد تجليته.

ل اإلباضية المعاصرون الموقف من الصحابة والصهرين فمنهم المكرر لما قاله المتقدمون من اإل  .2 ومنهم    ،ظباضية، ومنهم المتحف ِّ فصَّ
 من بدل رأيه وتبنى ما ذهب إليه عموم أهل اإلسالم من الترضي والتعديل لجميع الصحابة فضال عن الصهرين.

ر البعض اختالف موقف علماء اإلباضية تجاه الصهرين من الطعن إلى التوثيق؛ بأنه مسلك اضطراري ومن باب التقي ة أو للضرورة .3 فس 
اهر، وأنهم ال يبيحون ألنفسهم األخذ بالتقي ة على كل حال، وإنما حصروا اعتمادها ظاإلعالمية؛ لكن ذلك مردود بما يجب علينا من األخذ بال

 هور ال الكتمان.ظفي مرحلة الكتمان المتعلقة باإلمامة، وهم اليوم في مرحلة ال
ال.ظ4 التراث  المعاصرين بسبب  الباحثين  الحرج من بعض  التي تصرح بتجريح  هور  المتقدمة  الكتب  المتمثل ببعض  اإلباضي  تاريخي 

 الصهرين. 
مت تصريحات العلماء المعاصرين ممن لهم مناصب مرموقة بتبجيل الصحابة عموما والصهرين خصوصا والرد على كثير من  ظ.انت5

 التعديات الموروثة في كتب المتقدمين.
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 رين يطعنون في الصهرين وأيضا يوثقون الصحابة عموما ويأخذون بمروياتهم. .إن بعض علماء اإلباضية المتقدمين والمعاص6
وثمة ترددا وتناقضا في اتخاذ التوثيق أم الطعن مذهبا عند محمد أطفيش وهو من العلماء المعاصرين، إال أنه نموذج في التردد نادر في  

 علماء اإلباضية.
وثيق الصهرين؛ بل واالعتذار عن طعن بعض المتقدمين والمعاصرين فيهما بسبب .إن كثيرا من علماء اإلباضية المعاصرين اختاروا ت7

ب لبدايات النشأة، والتأث ر بأقاويل فرق باطنية عاصرتهم أو جاورتهم.   التعص 
 برتتيب ألف بائي ألمساء املؤلفني قائمة املصادر واملراجع
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