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نشأة اإلباضية بالمغرب العربي :دارسة تاريخية ومذهبية
أ.د.عبد الرمحان تركي
جامعة الشهيد محو خلضر بالوادي( -اجلزائر)


Résumé
Cet article expose les premières
étapes de la genèse de la secte
ibadite, une des sectes islamiques
dans le Maghreb arabe , ainsi que
l’influence de cette doctrine, qui se
trouvait en Orient arabe, sur
l'environnement social et politique
du Maghreb en général. Cette etude
a été faite à partir des sources
historiques et idéologiques ibadites et autres.

ملخص :
ىذ ا ادلقال يتعرض إىل اخلطوات األوىل يف نشأة ادلذىب
اإلباضي وىو أحد ادلذاىب اإلسالمية بادلغرب العريب  ،وما
كانت عليو البيئة االجتماعية والسياسية ادلغاربية عموما أثناء
تأثرىا هبذا ادلذىب ادلتواجد بادلشرق العريب  ،وىذا انطالقا
من ادلصادر التارخيية والعقائدية اإلباضية وغَتىا .

تقديم :
كان لإلباضية كفرقة عقائدية ومذىب ديثل أحد ادلذاىب اإلسالمية أثر واضح يف تشكيل رلرى األحداث يف العهود العربية اإلسالمية
األوىل  ،كما كان ذلم دور كبَت يف نشأة العلوم وادلعارف باحلضارة العربية اإلسالمية  ،حيث اىتموا بالكتابة والتأليف يف القضايا السياسية
والعقائدية والفقهية والتارخيية  ،وذلم تراث ضخم يف ىذه اجملاالت ورلاالت الدراسات اللغوية واألدبية والدراسات االجتماعية .
وا دلصادر اليت كتبت عن اإلباضية كثَتة أذكر منها تاريخ األمم وادللوك البن جرير الطربي الذي مجع كثَتا من الروايات واألخبار عنهم
 ،والكامل يف األدب أليب العباس ادلربد  ،ومن مصادر اإلباضيُت التارخيية سَت األئمة وأخبارىم أليب زكريا حيي بن أيب بكر ادلتويف سنة  474ىـ
 ،والذي أرخ ألحداث ليست بعيدة عن عصره كدخول اإلباضية إىل ادلغرب العريب ونشوء الدولة الرستمية وسَت أئمتها وعلمائها .
أما علماء ادللل والنحل كأيب احلسن األشعري وعبد القاىر البغدادي وزلمد بن عبد الكرمي الشهرستاين وابن حزم األندلسي فقد
خصصوا فصوال دلقاالت اإلباضية وآرائها يف اإلديان والتوحيد والصفات  ،ويف النبوة والقدر والفعل اإلنساين  ،ويف اإلمامة واألمر بادلعروف
والنهي عن ادلنكر  ،لكن دون تفصيل  ،وأحيانا يكتفي بعضهم بالقول أن مذىب اإلباضية يف التوحيد أو يف القدر كمذىب ادلعتزلة .
ومن بُت علماء اإلباضية أبو عمار عبد الكايف وأبو طاىر اجليطايل وأبو حفص ابن مجيع  ،وىؤالء عربوا عن ادلذىب اإلباضي وبينوه
بوضوح .
ومن ادلؤلفات احلديثة اليت عنيت جبمع بعض آثارىم األدبية من أشعار وخطب ورسائل أذكر ديوان شعر اخلوارج إلحسان عباس ،
وديوان اخلوارج لنايف معروف  ،ويف ىذين الديوانُت التعبَت عن آرائهم وأفكارىم واألحداث واألسباب اليت دعتهم إىل انتحاذلا (أي اآلراء
واألفكار) والتشبث هبا والدفاع عنها لكن ينقصهما (أي الديوانُت) آثارىم األدبية يف العصر العباسي وأقواذلم ادلنثورة يف كتب األدب والتاريخ .
وأشَت يف ىذا التقدمي إىل أن بعض ادلستشرقُت قد اىتم بدراسة اإلباضية كتاديوس ليفيتسكي يف دراستو (ادلؤرخون اإلباضيون يف
أفريقيا الشمالية) ( ، )1وكارلو ألفونسو نلينو يف حبثو (الصلة بُت مذىب ادلعتزلة ومذىب اإلباضية ادلقيمُت يف إفريقيا الشمالية) ( ، )2وإلفرد بل
يف كتابو (الفرق اإلسالمية يف الشمال اإلفريقـي) ( ، )3ومسكراي (إ) يف حبثو (ترمجة كتاب بٍت ادلزاب يف جزائـر ادلغرب) ( ، )4وما يالحظ على
دراسات ىؤالء ادلستشرقُت حول اإلباضية أهنا ركزت على اجلوانب التارخيية والعقائدية .
يف ىذا ادلقال أحاول اإلجابة على التساؤالت اآلتية  :ماىو مدلول تسميتهم أو مصدرىا ؟  ،وماىي ظروف نشأهتم بادلغرب العريب
؟  ،ومن ىم علماؤىم وأئمتهم ؟ .

 مدلول التسمية :يعترب علماء الفرق وادلؤرخون اإلباضية من فرق اخلوارج ويرجعون نسبتها إىل عبد اهلل بن إباض التميمي( )5الذي ظهر األيام األوىل
من عهد اخلليفة األموي عبد ادللك بن مروان  ،والذي (أي عبد اهلل بن إباض) تربأ من فرق اخلوارج األخرى اليت تؤمن بالتكفَت واستحالل
الدماء يف زمنو  ،وعلى خالف ىذا جاء يف اخلطط ادل قريزية أن اإلباضية تنسب إىل أباض وىي قرية بالعرض من اليمامة نزل هبا أحد رؤساء
اخلوارج وىو صلدة بن عامر احلنفي(. )7( )6
أما بعض الباحثُت اإلباضيُت ادلعاصرين كبكَت بن سعيد أوعوشت فال يعدون اإلباضية من اخلوارج ويرفضون إطالق ىذه التسمية
عليها دلا يف ىذه الكلمة من معٌت اخلروج عن الدين  ،ويرون أنو ال جيمعهم معهم سوى إنكار التحكيم يف وقعة صفُت بُت علي ومعاوية(. )8
ويسمي اإلباضية أنفسهم الوىبية نسبة إىل عبد اهلل بن وىب الراسيب( ، )11( )9ويعدون من أئمتهم جابر بن زيد األزدي( ، )11وىو
عندىم إمام الدعوة اإلباضية ومؤسس فقهها ومذىبها  ،وخليفتو أبو عبيدة مسلم بن أيب كردية( ، )12والربيع بن حبيب( )13واضع مسند
اإلباضية يف احلديث( ، )14وبادلقارنة مع جابر بن زيد ينسب اإلباضية إىل عبد اهلل بن إباض دورا ثانويا  ،ألن ابن إباض كان يصدر يف كل

أقوالو وأفعالو عن جابر  ،ونسبة الفرقة إليو ترجع إىل ظهوره لدى عامة الناس حيث غلب امسو على من اتفق معو يف الرأي  ،وظهوره كان
مبناظرة خصومهم واحلديـث بامسهم  ،ومبراسالتو مع اخلليفة األموي عبد ادللك بن مروان(. )15
وبالرجوع إىل ادلصادر التارخيية يتبُت أن آراء اإلباضية مرتبطة ارتباطا وثيقا باألحداث واألوضاع اليت عاصروىا  ،ولكي تفهم ىذه
اآلراء جيب أن توضع يف إطارىا التارخيي  ،فاختالف ادلؤمنُت أيام اخلليفتُت الراشدين عثمان وعلي وأيام اخلالف بُت علي ومعاوية بن أيب
سفيان أجلأت ادلؤمنُت إىل تشتت مواقفهم يف ادلسائل السياسية والفلسفية  ،ىذه ادلسائل حظيت عند اإلباضية بالعناية واالىتمام  ،يتجلى ىذا
يف مناداهتم بالشورى والعدل واالختيار يف احلكم  ،وقد ساروا من الناحية العملية على ىذا الطريق عند اختيار عبد الرمحان بن رستم أول
حاكم للدولة الرستمية حيث عرضوا عليو احلكم فدفعو عن نفسو  ،وبعد تشاورىم اتفق رأيهم على توليتو  ،إال أهنم خالفوا ذلك الطريق دلا
جعلوا دولتهم وراثية توارث إمامتها أبناء عبد الرمحان بن رستم .
ويذكر اإلباضية كمذىب فقهي عند الفقهاء كما يذكرون عند علماء ادللل والنحل كمذىب عقائدي ضمن ادلذاىب اإلسالمية ،
ويتبُت أهنم من خالل ادلصادر العقائدية اإلباضية مطلعون اطالعا واسعا على مذاىب ادلخالفُت مسلمُت وغَتىم  ،كما يتبُت أهنم يستدلون
على آرائهم بأدلة نقلية وعقلية كثَتة  ،يشًتك معهم يف االستدالل هبا مجيع الطوائف اإلسالمية كما ىو مالحظ عند أيب طاىر اجليطايل يف
كتابو (قناطر اخلَتات)  ،وأبو عمار عبد الكايف يف كتابو (ادلوجز يف حتصيل السؤال وتلخيص ادلقال يف الرد على أىل اخلالف) .

– النشأة بالمغرب العربي :

يذىب بعض الباح ثُت إىل أن ادلصادر على اختالفها مشرقية ومغربية ال تسعفنا بتحديد وقت لظهور اإلباضية على أرض إفريقية وادلغرب
العريب(. )16
أما عن األسباب فَتجع تسرب آراء اإلباضية إىل ادلغرب العريب حسب ادلصادر التارخيية إىل سوء تصرف والة األمويُت وسوء سَتهتم  ،حيث
يروى أهنم اشتطوا يف مجع الضرائب من مسلمي ادلغـرب وأخذ اذلدايا إىل اخللفاء بادلشرق  ،وىو أمر  م يكن معهودا من قبل(. )17
كما يرجع انضمام بعض مسلمي ادلغرب لإلباضية الواردة من ادلشرق العريب إىل اآلراء اإلباضية اليت ترفض اخلالفة الوراثية وتدعو إىل
الشورى يف احلكم واخ تيار اإلمام دون اعتبار دلولده أو أصلو القرشي  ،واليت تدعو كذلك إىل تطبيق ادلساواة يف احلقوق والواجبات والعدالة يف
األحكام(. )19( )18
وقد اصلذب دعاة اإلباضية إىل ادلغرب بسبب االضطهادات واذلزائم اليت تعرضوا ذلا من قادة اجليوش األموية  ،حيث ىاجروا إىل بالد ادلغرب
البعيدة عن سلطان اخلالفة  ،وكان ادلغرب العريب لبعده عن مركز اخلالفة من النواحي اليت الذ هبا الكثَت من الناس طلبا لألمن  ،وذلك التساع
أرضو وتشعب مسالكـو وكثرة قبائلـو(. )21
ىذا باإلضافة إىل أن مسلمي ادلغرب كانوا ال يزالون ينعمون حبياهتم الدينية يف إطار ادلذىبية الدينية البسيطة بعيدا عن اخلالفات وادلذاىب
العقائدية ادلتنازعة  ،شلا جعل أرضهم تربة خصبة لزرع آراء اإلباضية ونشر دعوهتم وتقوية صفوفهم(. )21
وسلكت الدعوة اإلباضية يف انتشارىا ببالد ادلغرب مسلكُت مها(: )22
 – 4مسلك علمي دعوي مثلو سلمة بن سعد الذي كان يدعو إىل اإلباضية (سلمة بن سعد أو مسلمة بن سعيد كان أول داع للمذىب
اإلباضي بادلغرب أوائل القرن الثاين اذلجري) (. )23
 – 2مسلك دعائي سري مثلو دعاة ينبثون بُت الرببر  ،حيث كان الرباط على الثغور والسواحل بقصد العبادة واحلراسة والتعلم والتجارة من
أىم ما أعان اإلباضية على نشر مذىبهم يف نطاق الشرعية احملاطة بالسرية التامة .
ويذكر ادلؤرخون أن سلمة بن سعد تتلمذ على مسلم بن أيب كردية  ،مث جاء من قِبلِو إىل ادلغرب يدعو إىل ادلذىب اإلباضي واجتذب
إليو نفرا من كبار أىل ادلغرب كان فيهم عبد الرمحان بن رستم( ، )24وحثهم سلمة على الذىاب إىل البصرة حيث أبو عبيدة مسلم بن أيب كردية

 ،وخرجت البعثة العلمية ادلعروفة عند اإلباضية حبملة العلم  ،وادلكونة من مخسة نفر  ،وقضوا مع أيب عبيدة سنُت عدة تلقوا فيها علوم ادلذىب
يف كتمان وسرية ألن أبا عبيدة كان مستخفيا متخوفا من بعض أمراء البصرة  ،ودلا مهوا بالرجوع إىل ادلغرب انضم إليهم أبو اخلطاب ادلعافري()25
 ،وكان قدم إىل البصرة يف عدد من أىل اليمن حيث التقوا ببعثة أىل ادلغرب وتلقوا العلم من أيب عبيدة يف فًتة واحدة  ،ودلا وصلوا إىل ادلغرب
وجدوا ادلذىب اإلباضي منتشرا يف القَتوان وما حوذلا وذلك جبهود سلمة بن سعد وبايعوا أبا اخلطاب باإلمامة عمال مبشورة مسلم بن أيب
كردية(. )26
واستطاع أبو اخلطاب أن يدخل القَتوان سنة 444ىـ ووىل عليها عبد الرمحان بن رستم  ،وبعد اهنزام ابن رستم أمام زلمد بن األشعث
اخلزاعي أمَت إفريقية من جهة اخلالفة العباسية نزل وأصحابو بتيهرت( ، )27وبايعوه باإلمامة سنة 461ىـ(. )28
وقد كان أتباع عبد الرمحان بن رستم عرضوا عليو اإلمامة فأعرض عنها ودفعها عن نفسو وىو أىل ذلا لعلمو وسابقتو والسيما وأنو ليست لو
قبيلة متنعو إن بدل أو غَت  ،واتفق رأيهم مجيعا على ت وليو فبايعوه على اإلمامة بكتاب اهلل وسنة رسولو وآثار اخللفاء الراشدين فأحسن السَتة
يف إمامتو و م ينقم عليو أحد يف حكمو و م يكن يف أيامو اختالف(. )29وبعد موت ابن رستم سنة 474ىـ عقدت اإلمامة البنو عبد الوىاب()31
 ،ويف عهده افًتقت اإلباضية(. )31
واستمرت ادلم لكة اإلباضية اليت أسسها عبد الرمحان بن رستم قرابة مائة ومخسُت عاما من 461ىـ776/م إىل 296ىـ919/م ()32
 ،وكان بيت الرستميُت بيت العلوم وجامعا لفنوهنا من األصول والفقو والفرائض والتفسَت واحلديث وعلم اخلالف وعلم النحو واإلعراب
والفصاحة( ، )33واإلباضيون إىل اليوم ال يزالون متمسكُت مببادئهم وشليزاهتم اليت ورثوىا عن سلفهم  ،وذلم أئمة وعلماء وفقهاء ومؤرخون وأدباء
.
 -خاتمة :

يف ختام ىذا ادلقال نرى أن اآلثار التارخيية واألدبية الكثَتة اليت تنسب إىل اإلباضية من خطب وأشعار وأقوال ورسائل  ،وادلتناثرة يف
كتب التاريخ واألدب  ،ىذه اآلثار حتتاج إىل مجع ودراسة وحبث  ،ىذا إضافة إىل الًتاث الضخم لإلباضية  ،الذين ىم من أكثر الكتاب
والعلماء تأليفا  ،ىذا الًتاث  م ينل ما يستحقو من االىتمام والدراسة .
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( -)7ادلقريزي  :المرجع السابق  ،ج ، 2ص . 355
( -)8بكَت بن سعيد أوعوشت  :دراسات إسالمية في األصول اإلباضية  ،دار البعث  ،قسنطينة  ،ط4982 ، 4م  ،ص  ، 21 ، 49وحركة أهل الدعوة
واالستقامة  ،ادلطبعة العربية  ،غرداية  ،طبعة 4992م  ،ص . 24
( -)9عبد اهلل بن وىب الراسيب األزدي أول إمام للخوارج  ،شهد فتوح العراق مع سعد بن أيب وقاص  ،مث كان مع علي بن أيب طالب  ،بايعو اخلوارج بعد إنكارىم
التحكيم  ،كان كثَت العبادة حىت لقب ذا الثفنات  ،كان لكثرة سجوده صار يف يديو وركبتيو كثفنات البعَت  ،قتل بالنهروان سنة 38ىـ ( .ابن حجر العسقالين (أمحد

بن علي)  :اإلصابة في تمييز الصحابة  ،دار الكتاب العريب  ،بَتوت  ،ج ، 3ص  ، 95ولسان الميزان  ،مؤسسة األعلمي للمطبوعات  ،ط4391 ، 2ىـ ،

ج ، 3ص . )284

( -)41أبو زكريا (حيي بن أيب بكر ت 474ىـ)  :سير األئمة وأخبارهم  ،حتقيق إمساعيل العريب  ،ديوان ادلطبوعات اجلامعية  ،اجلزائر  ،ط ، 4984 ، 3ص 244
 ،والدرجيٍت (أبو العباس أمحد بن سعيد ت 671ىـ)  :طبقات المشائخ بالمغرب  ،حتقيق إبراىيم طالي  ،مطبعة البعث  ،قسنطينة  ،ج ، 4ص  ، 24وسليمان

بن داوود  :الخوارج هم أنصار اإلمام علي  ،دار البعث  ،قسنطينة  ،ط4413 ، 4ىـ  ،ج ، 4ص . 434
( -)44ىو أبو الشعثاء جابر بن زيد البصـري العماين  ،كـان عا م أىـل البصـرة ومن كبار تالمذة ابن عباس  ،وكان من اجملتهدين يف العبادة  ،لو ديوان يف مسائل العلم
 ،ويذكره الدرجيٍت يف الطبقة الثانية من أئمة ادلذىب  ،تويف سنة 93ىـ ( .أبو زكريا  :سير األئمة  ،ص  ، 443والدرجينـي  :طبقات المشائخ  ،ج ، 4ص ، 6

والذىيب (زلمد بن أمحد)  :سير أعالم النبـالء  ،حتقيق شعيب األرناؤوط  ،مؤسسة الرسالة  ،بَتوت  ،ط4416 ، 4ىـ  ،ج ، 4ص  ، 483 ، 484وابن حجر

العسقالنـي  :تهذيب التهذيب  ،دار الفكر  ،بَتوت  ،ط4414 ، 4ىـ  ،ج ، 2ص  ، 34وابن العماد (عبد احلي بن أمحد)  :شذرات الذهب في أخبار من

ذهب  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت  ،ج ، 4ص . )414
ِ
( -)42ىو مسلم بن أيب كردية أبو عبيدة موىل بٍت متيم  ،اشتهر بلقب القفاف ألنو كان يشتغل بصنع القفاف  ،توىل التدريس بعد جابر بن زيد وأخـذ عنو العلم
وأصول ادلذىب  ،روى عن علي بن أيب طالب  ،وذكره ابن حبان يف الثقات ( .أبو زكريا  :المصدر السابق  ،ص  ، 55والبخاري (زلمد بن إمساعيـل)  :التاريخ

الكبير  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت  ،ج ، 7ص  ، 274وابن حبـان (زلمد بن حبان)  :الثقـات  ،مؤسسة الكتب الثقافية  ،بَتوت  ،ط4399 ، 4ىـ  ،ج، 5

ص  ، 414وعلي حيي معمر  :اإلباضية في موكب التاريخ  ،تصحيح أمحد عمر  ،ادلطبعة العربية  ،غرداية 4986 ،م  ،احللقة األوىل  ،ص . )453

( -)43ىو الربيع بن حبيب بن عمرو الفراىيدي من أعيان ادلئة الثانية للهجرة ومن أىل البصرة  ،لو كتاب يف احل ديث (اجلامع الصحيح)  ،وذكر البخاري أنو مسع
احلسن البصري وزلمد بن سَتين  ،وذكره ابن حبان يف الثقات  ،راسلو إباضية ادلغرب عند تولية عبد الوىاب الرستمي وخروج يزيد بن فندين عليو فأثبت إمامة عبد
الوىاب وتربأ من ابن فندين  ،ويذكره الدرجيٍت يف الطبقة الرابعة من أئمة ادلذىب ( .أبو زكريا  :المصدر السابق  ،ص  ، 97 ، 91والدرجيٍت  :المصدر السابق ،

ج ، 4ص  ، 6والبخاري (زلمد بن إمساعيل)  :المرجع السابق  ،ج ، 3ص  ، 277وابن حبان (زلمد بن حبان)  :المرجع السابق  ،ج ، 6ص . )299

( -)44حباز إبراىيم بكار  :الدولة الرستمية  ،مجعية الًتاث  ،القرارة  ،اجلزائر  ،ط4444 ، 2ىـ  ،ص . 76
( -)45عوض زلمد خليفات  :األصول التاريخية للفرقة اإلباضية  ،دون ذكر دار النشر  ،ص . 41 ، 9

( -)46علي الشايب  :مباحث في علم الكالم والفلسفة  ،دار بو سالمة  ،تونس  ،ط  ، 4ص  ، 462وعبد اجمليد بن محده  :المدارس الكالمية بإفريقية إلى
ظهور األشعرية  ، ،دار العرب  ،تونس  ،ط4416 ، 4ىـ  ،ص . 79

( -)47ابن األثَت (أبو احلسن علي بن زلمد)  :الكامل في التاريخ  ،دار الكتاب العريب  ،بَتوت  ،ط4413 ، 4ىـ  ،ج ، 4ص  ، 222وابن عذارى ادلراكشي
(أبو عبد اهلل زلمد)  :البيان المغرب في أخبار األندلس والمغرب  ،حتقيق كوالن وبروفنسال  ،دار الثقافة  ،بَتوت  ،ط4411 ، 2ىـ  ،ج ، 4ص . 52

( -)48خيالف اإلباضية يف ىذه ادلبادئ الشيعة الذين يرون أن اإلمام معُت بالنص .

( -)49عبد الرمحان اجلياليل  :تاريخ الجزائر العام  ،دار الثقافة  ،بَتوت  ،ط4411 ، 4ىـ  ،ج ، 4ص  ، 452وحسُت مؤنس  :تاريخ المغرب وحضارته  ،دار
العصر احلديث  ،بَتوت  ،ط4442 ، 4ىـ  ،ج ، 4ص . 443

( -)21عبد الرمحان اجلياليل  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص  ، 452وموسى لقبال  :المغرب اإلسالمي  ،ادلؤسسة الوطنية للكتاب  ،اجلزائر  ،ط4984 ، 3م ،
ص . 453
( -)24موسى لقبال  :المرجع نفسه  ،ص . 453

( -)22علي الشايب  :المرجع السابق  ،ص  ، 469وموسى لقبال  :المرجع السابق  ،ص . 453
( -)23أبو زكريا  :المصدر السابق  ،ص  ، 41والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص . 42

( -)24ىو عبد الرمحان بن رستم الفارسي األصل  ،وفد مع أبيو إىل مكة ادلكرمة وىناك تويف أبوه وتزوجت أمو رجال من حجاج القَتوان وصحبها معو  ،وتلقى عبد
الرمحان تعليمو بالقَتوان على سلمة بن سعد  ،وبالبصرة على يد مسلم بن أبـي كردية  ،استعملو أبو اخلطاب ادلعافري على القَتوان  ،وبويع باإلمامة سنة 461ىـ ،

وأحسن السَتة يف إمامتو و م ينقم عليو أحد ( .أبوزكريا  :المصدر السابق  ،ص  ، 83 ، 65 ، 55 ، 54والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص ، 21 ، 49
 ، 41وتاديوس ليفيتسكي  :المرجع السابق  ،ص . )37
( -)25ىو أبو اخلطـاب عبد األعلـى بن السمح ادلعافري اليمٍت إمام اإلباضيـة بطرابلـس  ،أحسن السَتة يف أيامـو وأحكامو ودامت واليتو أربع سنُت ( .أبوزكريا :
المصدر السابق  ،ص  ، 59وابن عذارى ادلراكشي  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص . )72 ، 74

( -)26أبوزكريا  :المصدر السابق  ،ص  ، 59 ، 56 ، 55والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص . 24 ، 42

( -)27تيهرت مدينة بُت تلمسان وقلعة بٍت محاد  ،وىي معروفة اليوم بتاقدمت ( .ياقوت احلموي  :معجم البلدان  ،دار الكتب العلمية  ،بَتوت  ،ج ، 2ص ، 8
وعبد الرمحان اجلياليل  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص . )465

( -)28أبوزكريـا  :المصدر السابق  ،ص  ، 84 ، 74والدرجينـي  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص  ، 41 ، 35وابن عذارى  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص

 ، 496وابن الصغَت  :أخبار األئمة الرستميين  ،حتقيق زلمد ناصر وحباز إبراىيم  ،دار الغرب اإلسالمي  ،بَتوت 4416 ،ىـ  ،ص . 43
( -)29أبوزكريـا  :المصدر السابق  ،ص  ، 83 ، 82والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص . 42

( -)31ىو عبد الوىاب بن عبد الرمحان بن رستم بويع إثر وفاة أبيو وىو من أعلم علماء اإلباضية ورلتهديهم  ،انتصر على سلالفيو واخلارجُت عليو ( .أبوزكريـا :
المصدر السابق  ،ص  ، 99 ، 86والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص  ، 47 ، 46وتاديوس ليفيتسكي  :المرجع السابق  ،ص . )41

( -)34أبوزكريـا  :المصدر السابق  ،ص  ، 88والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص  ، 47وابن الصغَت  :المرجع السابق  ،ص . 43
( -)32عبد الرمحان اجلياليل  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص . 465

( -)33أبوزكريـا  :المصدر السابق  ،ص  ، 99والدرجيٍت  :المصدر السابق  ،ج ، 4ص  ، 56وعبد الرمحان اجلياليل  :المرجع السابق  ،ج ، 4ص 474

