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للم َخ َّط ِط ال�ذي َح َّد َدتْ ُه تلك الكلم ُة
وه�ذه ُكلُّها بَ ْع ُ
ض مظاهر التنفيذ ُ
الس�الفة ،أ ْعنِي كلم َة اللورد التَّال ِ
ِس�تَر وليام جيفورد بالكراف ؛ اليت
ِف  :م ْ
العريب
األو ِل إىل أن يَتَ َو َارى القرآ ُن عن بالد العرب ،ليت َد َّر َج ُّ
تَ ْد ُعو يف َش ْط ِر َها َّ
الدف َْع ُة األوىل من املَ ْه ِر
 على َز ْع ِم ِه  -يف س�بيل احلضارة الغربية ،وتلك هي َّ136
الدف َْع ِ
ات يف احللقة التالية.
املطلوب ،فَ ْلنَنْ ُظ ْر يف بقية َّ

 .1من كتــابات النامي ( مقال باإلجنليزية )

ح ) َو ْص ُف َم ْخ ُطو َط ٍ
ات إِبَ ِ
اضيَّ ٍة
ُم ْكتَ َش َف ٍة َحدِيثًا يف َش َم ِ
ال إِْفرِيقِيَّة

•



* أوال :متهيد:
َّإن املؤلفات اإلباضية تَ ْش� َغ ُل َحيّ ًزا واسعا وتُ َش ّكل َم َجاالً خصبًا يف اآلثار
عر ُف عنها إال النَّ ْز ُر اليسري،
اإلسلامية  ،ومع ذلك فهي إىل الساعة ال يكاد يُ َ
ُ
احلصول على معلومات عن كتب
وقد كان من الصعب عل�ى غري اإلباضية
ابن الندمي – حمفوظ ٌة مستورةٌ خشية
اإلباضية بس�بب أن ُكتُبَ ُه ْم – كما ذكر ُ
137
االضطهاد من خصومهم.
أنفسهم سبي ً
ال للوصول
ونتيج ًة ل َِما سبق لَ ْم يَ ِج ْد ُ
بعض العلماء اإلباضيني ُ
إىل هذه اآلثار يف القرون القليلة األخرية « الس�تـيالء ال ّزمان على غالبها»
على حد تعبري الشيخ الساملي 138.وقد كان من الشائع خالل احلروب الواقعة
اخلصم إىل َم ْح ِو آثار ُم َخالِفِه  ،وهلذا الس�بب فَ َق َد
بني املس�لمني أن يَ ْع َم َد
ُ
اإلباضية ًكتًبَهم يف مكتبة «املعصوم�ة» بتاهرت  ،ويف مكتبة «قصر والم»
جببل نفوسة .
ٍ
دراس�ات سابق ٍة يف هذا املوضوع فإن املعلومات
وإذا أردنا احلديث عن
ٍ
بعي�د – من كتاباتِ ُهم
ع�ن املؤلفات اإلباضية يُمك�ن أن تُ ْؤ َخ َذ – إىل َح ٍّد
ضمن كتابه « اجلواه�ر املنتقات يف ما أخل به كتاب
التارخيي�ة ،
ُّ
والربادي ّ

أعثر – لألسف – علي بقيَّة احللقات التالية لِ َهذَا املقال .
 -136ل َْم ْ
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 -137الفهرست ( القاهرة 1348 /هـ ) ؛ الصفحات 329 ، 258
 -138اللمعة ؛ ص 76
• عنوان املقال األصل�ي A DESCRIPTION OF NEW IBADI MANUSCRIPTS FROM( :
 ) NORTH AFRICAومصدره  :العدد األول من اجمللد اخلامس عش�ر من جملة الدراس�ات الس�امِيَّة (
 ) Journal of Semitic Studiesالص�ادرة باململكة املتح�دة  /الصفحات  ، 87 -63أما الترمجة فهي من
كاتب هذا الكتاب .
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الطبقات » قائم ًة بكتب اإلباضية اليت قرأ أو َس ِ
�م َع عنها  ( .الطبعة احلجرية
الش�يخ الساملي يف «
َدمها
– القاهرة 1302 /هـ )  .أما القائمة األخرى فق َّ
ُ
الل ُّْم َعة املَ ْر ِضيَّة من ِ
أش َّعة ِ
اإلباضيَّة » .
واس�تطاع الباحثون األوربيون املعاصرون – من جانبهم – أن يدخلوا
بعض املكتبات اإلباضية املوجودة  ،ونش�روا تقارير عن اكتشافاتِهِم ِ ،
لك ْن
ٍ
اكتشاف .
تَبْقَى – بالرغم من ذلك – مادةٌ غنيٌّة مهمة ال تزال حباج ٍة إىل
* * *
َد ُم وص ًفا ملخطوطات جديدة اكتشفتُها أثناء رحليت األخرية
هذا املقال يُق ِّ
يف الديار اإلباضية بش�مال إفريقية  ،وهي  :ليبيا ( جبل نفوسة ) وتونس (
جزيرة جربة ) واجلزائر ( وادي ميزاب ) يف الفترة من يونيو إىل س�بتمرب من
عام 1968م  .وليست ُّ
كل املخطوطات اليت رأيتُها َض َّمنْتُها هذا املقال  ،بَيْ َد
أمل تقدميٍ ٍ
وصف لبقية املخطوطات
أكثر أمهي ًة من غريها  ،على ِ
َّأن هذه تُعترب َ
ٍ
مقاالت قادمة بإذن اهلل تعاىل .
اليت درستُها أثناء هذه الرحلة يف
الظن أن نَ ِج َد فيها
ُ
وس�ةَ مجي َع األماكن اليت غلب على ِّ
زرت يف َجبَ ِل نَ ُف َ
ٍ
خمطوطات  .ويُ ْم ِك ُن َح ْص ُرها يف ثالث جمموعات رئيسة :
* األوىل ؛ للشيخ يوسف بن أمحد الباروين  ،يف َكبَاو .
* الثانية ؛ للشيخ حممد الباروين  ،يف جادو .

* الثالثة ؛ للشيخ علي مِيلود  ،يف ُر َحيْبات ؛ َم ْر َس َاون .

آخرون يَ ْمل ُ
ٍ
استطعت أن أقابل بعضًا منهم:
خمطوطات
ِكون
وثَ َّم َة
أشخاص َ
ُ
ٌ
كالش�يخ عمر مِيلو ؛ قاضي ج�ادو  ،وأيوب بن حممد األيويب ؛ من جنّاون
أيضا  .ولَ ْم تُتَ ْح يل الفرص ُة لدراس�ةِ
يف جادو  ،وصاحل املكصي ؛ من جادو ً
حصلت على ُوعو ٍد منهم بالس�ماح يل
مجيع اجملموعات اليت عندهم  ،لكين
ُ
بدراستها يف فرصة مستقبَلة .
بش�خص أفادين جدًا خالل رحليت يف جبل نفوس�ة ،
وأود أن أُنَ ِّو َه هنا
ٍ
ُّ
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اإلباضي املشهور الشيخ
�ع َة َص ْد ٍر  ،ذلك هو العال ُِم
ُ
وس َ
ووجدت منه ترحابًا َ
ُّ
علي بن حيىي ُم َع َّمر  ،الذي رافقين يف أكثر األماكن اليت زرتُها .
ومجي ُع املخطوطات اليت رأيتُها يف جبل نفوسة هي يف حال ٍة جيدة .

ِير ِة ِج ْربَة ؛ فقُمنا بزيارة املكتبات الثالث الرئيسة :
أما يف َجز َ

* املكتبة األوىل  :هي مكتبة الش�يخ سالِم بن يعقوب ؛ الذي يعيش يف
غِيزِن  ،وقد َد َر َس يف القاهرة أكثر من مخس س�نوات على يد العالِ ِم اإلباضي
مهتم بتاريخ جربة  ،و ُم ْعتَ ٍن
الراحل الشيخ أيب إسحاق إبراهيم اطفيّش  ،وهو ٌّ
حصلت عليها من عنده :
واملخطوطات التالية
ِج ْم ِع تراثها .
ُ
ُ
بَ
ِس َماعيل بن موس�ى اجليطايل  ،وهو يَ ْمل ُ
ِك
 -1ش�رح النونيّة  :إل ْ
أصل ثالثة أجزاء .
ُجزأين منه من ِ
ني ِ
أفعال العِبَاد  :أليب العبّاس أمحد بن حممد بن بكر .
 -2تَبْيِ ُ
َرن البَ ْغ ُطوري .
ُ -3
كتاب ِسيَ ِر نَ ُف َ
وس َة القدمي  :حملمد بن ُمق ِّ

* املكتبة الثانية اليت ُزرناها هي تلك اليت ألس�رة الباروين يف ا َ
حل َّش�ان ،
وتَ ْح�وِي ما ال ُّ
أكثر من  120منها ملؤلِّفني إباضيني
يقل عن  500خمطوطة ُ ،
 ،وهذه هي أكرب جمموع ٍة ُم ْف َر َد ٍة لكتب اإلباضية  ،وهي مفتوحة أمام الباحثني
لالطالع عليها ودراسة حمتوياتِ َها .
فإن هذه
�ر َة البَ ْع ُطور يف َوالَغ  ،ولألسف َّ
* أما املكتبة األخرية فتَ ُخ ُّ
ص أُ ْس َ
ِما يستلزم
اجملموعة يف حال ٍة مضطربة  ،وأوراقُها ووثائقُها َمخلوط ٌة و ُمبَ ْعثَ َرة  ،م َّ
عم ً
ال شاقًا لتصنيفها وإعادة ترتيبها .
ِ
اجملموعات
ورأيت
قمت أيضًا بزيارة ملكتب�ات وادِي مِي� َزاب ،
ُ
لق�د ُ
قوائم لَ َها بواسطة الربوفيسور األملاين
ِس ْت ُ
املوجود َة فيها  ،وقد فُ ْهر َ
وو ِض َع ْت ُ
139
الراحل جوزيف شاخت .

 [ -139يف األصل إحال ٌة بغري اإلجنليزية ،فلتراجع من هناك ] .
ُد َم ْت يل لتغطية نفقات
ِ�ر باالمتنان لوزارة التعليم الليبية  ،وجلامعة ليبيا يف بنغازي على املعونة املالية اليت ق ِّ
إين أُق ُّ
وح ْس َن الضيافة ،
الس�فر ُ ،
وش ْكرِي ُم ْس�تَ َح ٌّق ً
أيضا ألولئك الذين تعاونوا معي وقدموا يل عظيم املس�اعدة ُ
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* ثانيا :املخطوطات:
َ
ِي (ت 93هـ 711 /م)
(َ )1جابُِر بنَزيٍْد األْزد ّ

 .1-1رسائل اإلمام جابر بن زيد
 الوصف:

140
سطرا يف الصفحة؛  21 × 15سم.
 32 -صفحة ؛ ً 14

 -خط مغريب قدمي.

 الرسائل تش�غل الصفحات الـ  32األوىل من هذه املخطوطة ذاتاحملتويات املتعددة .
مؤرخة ،لكن يظهر أنَّها قدمية ُ ،ربَّما تعود إىل القرن الس�ادس
 غير َّاهلجري.
حمد البارونِي  -ا َ
حل َّشان
ُ
استعرت هذه املخطوطة من الشيخ يوسف بن ُم ّ
( جربة )  .وثَ َّم َة نس�خ ٌة أخرى قيل إنَّها موجودةٌ يف حيازة الش�يخ الراحل
صاحل بن ُع َمر  -بين يزجن ( ميزاب ) .
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

�ر َة رسالة من جابر بن زيد إىل أصحابه
ُّ
نص الكتاب يَ ْحوي ثَ َمانِي َع ْش َ
قد ُم اإلما ُم جابر بن
وأتباعه  ،والورق ُة األوىل منها مفقودة  .يف هذه الرسائل يُ ِّ
هت إليه من قِبَل أتباعه ُّ ،
وكل رس�الة تبدأ على هذا
زيد رأيَه يف أس�ئل ٍة ُو ّج ْ
أح َمد إليك اهلل ...
النحو  :من جابر بن زيد إىل  ......سال ٌم عليك  ،فإنّي ْ
إخل  ،ثُ َّم بعد التحية واخلطبة يبدأ اإلمام جابر باإلجابة على األس�ئلة الواحد
وللدكتور ر.ب .سريجينت على إشرافه واقتراحاته الكثرية واملفيدة .
قمت
 -140إ ّن أوراق غال�ب ال َْمخطوط�ات غري مرقَّـم�ة  ،لِذَا –
وباقتراح من الدكتور سيرجينت – ُ
ٍ
بترقيمــها حس�ب الصفحات ( وفقًا للمعىن األوروبّي احلديث ) وليس حس�ب األوراق  ،باس�تـثناء
َت إليها بِ َه ِذ ِه األخرية كما ستراها
ِ
ّمت من قَبْ ُل حس�ب األوراق  ،ولِ َهذا
السبب أَ َحل ُ
املخطوطة  1 – 6اليت ُرق ْ
فيما يلي .
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تِل َْو اآلخر.

ٍ
علومات عن
ِدنَا ب َِم
يف الواقع؛ تَ ْك ُم ُن أ َهمِيّ ُة هذه الرس�ائل يف أنَّه�ا تُم ُّ
ِ
والظروف واألوض�اع املعاصرة .وقد
نش�اطات اإلمام جابر بن زيد ،
ُ
الرسائل إِلَى:
ُو ِّج َه ْت
 -1ناشد (؟ راشد) بن خيثم.
 -2عثمان بن يسار.

 -8يزيد بن يَ َسار.

 -9عبداهلل بن َس ْعد.
 -10مالك بن أُ َسيْد.

َ -3طرِيف بن ُخلَيْد.
 -4غِطريف بن عبد السالم.

 -11سامل بن ذَكوان

 -5احلارث بن َعمرو.

 -12نُعمان بن سلمة.

 -6عنيفة.

 -7نافع بن عبداهلل.

 -13عبداهلل بن املهلّب.
َ -14حربة بنت َض ْم َرة.

وتنتهي بـ  :تَ َّم ما ُو ِج َد والْ َح ْم ُد هلل من جوابات أبِي الش�عثاء جابر بن
زيد .
�ر ًة تأتِي َمجموع ٌة أخرى من الرس�ائل بني
بعد هذه الْ َمج ُموعة َ
مباش َ
141
�زان  ( :جوابات َجنّاو بن
َجنّاو ب�ن َفتَى ِ
وبعض علماء اإلباضية يف َف َّ
أن ِك ْلتا الْ َم ْجموعتني من
فَتَى الْ َم ْديُونِي إىل بعض أهل ف ََّزان ) .
وأحس�ب ّ
ُ
إس َماعِيل بن
�م من كتاب  « :جوابات األئمة » للشيخ ْ
ِس ٌ
الرسائل هي ق ْ
142
موسى اجليطايل.
إن رسائل اإلمام جابر بن زيد املذكورة آنفًا تُ َع ُّد أ ْق َد َم الوثائق اإلباضية
َّ
وجاب�ر هو اإلما ُم األول للفرقة اإلباضية  ،وواح ٌد من
.
عليها
نا
ر
ث
ع
ٌ
اليت َ َ ْ
ٍ
روايات وأجوب ًة كثرية  .ومع ذلك
أهم رجال احلديث لديهم  ،وقد َخ َّل َف
ّ
ٌ
ِ
أن هذه الرسائل
وأحس�ب
،
ا
د
ج
ة
ضئيل
اها
ر
ج
م
و
ياته
ِح
ب
معـرفتنا
فإن
َّ
َّ
ًّ
َ
ََْ

الشماخي ؛ ِسيَر املشايخ ( الطبعة احلجرية  ،القاهرة 1303 ،هـ )  .ص . 192 :
 -141انظر َّ :
 -142املصدر السابق ؛ الصفحة . 557 - 556
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بعض الضوء على حياته.
سوف تُلقي َ
اح
ِ .2-1كتَ ُ
اب النِّ َك ِ
 الوصف:
سطرا يف الصفحة ؛  15.5 ×21.5سم.
 21 -صفحة؛ ً 24

إس َماعيل بن شعبان بن يَ َّدر .
 -الناسخْ :

 -التاريخ :الثالث من رجب 1211هـ (بامليالدي  1يناير .)1797

أيضا واح ٌد
 هذاِس ٌم مِن خمطوط ٍة متعددة احملتويات  ،وهو ً
ُ
الكتاب هو ق ْ
البارونية .
من خمطوطات املكتبة ُ
 عنوان الكتاب ،وعناوين األبواب  ،وبداي ُة كلمات املس�ائل مكتوب ٌةبِ
ِحبْ ٍر أمحر .
ِما
ُّ
نص الكتاب يبدأ كلما يلي :هذا ما يَ ِح ُّل من النكاح وما يَ ْح ُر ُم منه م َّ
جابر ابن زيد .
فيه
أفىت
ُ
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

َح ُن ال نَ ْعر ُ
يات هذا الكتاب عن اإلمام
ِلت ُم ْحت َو ُ
ِف بواس�طة َم ْن نُق ْ
نْ
جابر.
والكتاب ينقسم إىل عشرين بابًا كما يلي :
ُ
 -1باب النكاح بإذن الويل

 -2باب نكاح الصغار

 -3باب النكاح والنحلة

 -4باب النكاح والفريضة

 -5باب النكاح بغري فريضة

 -6باب النكاح بالشرط

 -7ب�اب الن�كاح والش�رط يف  -8ب�اب النكاح والقس�مة بني
النساء
اجلماع
226

 -9باب نكاح املطلقة وحتليلها

 -10باب النكاح يف العدة

 -11باب نكاح املفقود

 -12ب�اب ن�كاح أربع نس�وة
وطالقهن

 -13باب نكاح الزاين والزانية

 -14ب�اب ن�كاح اليهودي�ة
والنصرانية

 -15باب نكاح أهل الش�رك إذا  -16باب نكاح الغائب (مكرر)
صلوا
 -17باب النكاح والعدة

 -18باب نكاح من ال يس�تطيع
اجلماع

 -19باب نكاح أهل القبلة واملستأمنة من أهل الشرك.
كتاب جابر بن
وينته�ي نَ ُّ
ِح ْمد اهلل ُ -
�م  -ب َ
ص الكتاب كما يلي  :تَ َّ
زيد يف النكاح .
ق�دم فتاوى يف الزواج يف فتر ٍة ِّ
مبك َر ٍة
جدا ؛ ألنه يُ ِّ
ِم ًّ
ه�ذا الكتاب ُمه ٌ
أفضل َخب ٍري يف هذا
من تاريخ اإلسالم ؛ ومن ناحي ٍة أخرى ؛ هو َصا ِد ٌر عن ِ
الْ َم َجال ؛ يُشار إليه بواسطة عبداهلل بن عباس إذ يقول « :143جابر بن زيد
أ ْع َل ُم الناس بالطالق » .
الصالة
 .3-1كتاب َّ
 الوصف :
سطرا يف الصفحة ؛  16.5 × 22.5سم .
  18صفحة ؛ ً 24ِن .)2-1
ِس ٌم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات (قار ْ
-قْ

 تاريخ النسخ  21 :حمرم 1211هـ (بامليالدي  27يوليو .)1796كتاب جابر بن زيد رمحه اهلل .
العنوان الْ ُم ْعطى يف ّ
النص هوُ :

 -143السالِمِي ؛ حاشية اجلامع الصحيح ( القاهرة 1326 /هـ ) ج 1ص . 7
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ويب�دأ بـ :عن جيب بن أيب حبيب صاحب األمناط قال  :أخربنا عمرو
بن هرم قال ُ :سئل جابر عن الصالة ومواقيتها إخل ...
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

 تاري�خ النس�خ  30 :حم�رم 1211هـ ( بامليالدي  5أغس�طس1797م)
يب�دأ النص بـ :قال رمحه اهلل  :أتانِي كتابكم تذكرون فيه عظيم ما َم َّن
اهلل به عليكم من مجع كلمتكم  ...إخل.

هذا الكتاب ه�و رواي ُة عمرو بن َهرِم عن جاب�ر بن زيد  ،ويتناول
املواضيع التالية  :الصالة ومواقيتها  ،صالة اجلنازة  ،صالة العيدين  ،صيام
السفر  ،صيام الظهار  ،وكذا بقية أبواب الفقه اإلسالمي .
ليس�ت مرتب ًة جي ًدا  ،والذي يَ ْظ َه ُر أنَّه نفسه اجلزء السابع من
وما ّدتُ ُه
ْ
اخ
«أقوال َقتَا َدةَ» ؛ ط ِْبقًا ل َِما َو َر َد يف عِبَا َرة الناسخ  « :انتهى ،
وغالب النُّ َّس ِ
ُ
كتاب جابر ين زيد عن حبيب بن أيب حبيب يف الصالة  ،وال
يَ ُض ُّم�و َن إليه َ
ٍ
احتمال
اجلزء الس�ابع من قول قتادة إال بَ ْع َده » .وهذا ُم َج َّرد
يقولون انتهى ُ
قابل للنظر.
ٍ

اإلنتاج ال َوحي ُد الباقي على هيئَتِ ِه الكاملة ألبِي ُعبيدة
هذه الرسالة هي
ُ
َ
أن فتاواه متناثر ٌة يف كتب اإلباضية  .ولِك ْو ِن
مس�لم بن أيب كريْ َم َة  ،بَْي َد َّ
للح َركة اإلباضية الناشـئة يف ذلك الوقت ؛ فهو
األو َل َ
أبِي عبيدة الْ ُمنَ ِّظ َم َّ
ادئ والقواع َد اليت يرتكز عليها نظا ُم الزكاة،
يف رسالتـه هذه يَ ْشرح الْ َمبَ َ
نفس�ه عليها يف
ِض الطريق َة اليت يُ َحاول الْ ُم ْجتَ َم ُع
اإلباضي ْ
ويَ ْعر ُ
أن يُ َو ِّط َد َ
ُّ
هذا اجلانب .

َ
( )2أبوُعَبيَْدَةُمْسلُِم ُبن أبِيَكرِميََة (القرن الثاين اهلجري /الثامن امليالدي)

يب (الثاين اهلجري  /الثامن امليالدي)
( )3اَّلربِيُع بن َحبِ ٍ

الزكاة
 .1-2رسالة يف َّ

هذه رسال ٌة من اإلمام الثانِي لإلباضية أبِي ُعبيدة مسلم بن أبِي كريْ َمةَ،
شخص َم ْج ٌ
هول
ري
ٌ
ُو ِّج َه ْت إىل ْ
�ماعيل بن ُسليمان املغ ِربِي  ،وهذا األخ ُ
إس َ
ُ
ُ
كتاب الصالة  ،وهي
هو وأتبا ُع�ه  .ك ْ
تب ب�ه ُ
تبت بنفس اخلط الذي ك َ
وعنوان الرس�الة حس�ب ما جاء يف النص
تليه مباش�ر ًة يف املخطوطة ،
ُ
املخطوط:
رسالة الشيخ أيب عبيدة مسلم بن أيب كرمية رمحه اهلل
أخذُها
يف الزكاة ول َِم ْن تُ ْع َطي و َم ْن ال يَ ُجو ُز لَُه ْ

 الوصف :

سطرا يف الصفحة؛  16.5 × 22سم.
  12صفحة ؛ ً 23228

 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

 .1-3روايات ُض َمام
 الوصف:

سطرا يف الصفحة؛  16 × 21.5سم .
 81 -صفحة؛ ً 23

ِس ٌم من خمطوط ٍة ُمتَ َع ِّد َد ِة الْ ُم ْحتَ َويَ ِ
ِن . )2-1
ات (قار ْ
-قْ

اجلزء ُ
األول منه َع َد ُد صفحاته  51صفحة  ،و ُم َعنْ َو ٌن بـ :
ُ

الربيع عن ُض َما ٍم عن جابر بن زيد
هذا اجلزء َّ
األو ُل من آثار َّ

حدثنا الْ َهيْثَ ُم
ويب�دأ بـ َ :ح َّدثنا أبو ُص ْف َر َة عب ُدالْ َملِ�ك بن ُص ْف َر َة قال َّ :
رضي
عن الربيع بن حبيب عن ُض َمام بن َّ
الس�ائب عن جابر بن زيد األزدي َ
اهلل عنه  ...إخل .
�ر ُ
الرجل امرأتَه وهي على دابَّ ٍة
وينته�ي بـ  ... :وقال الربي ُع  :إذا َخيَّ َ
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اخليار ما لَ ْم يُفارقْها أو يَ ْر ِج ْع يف خياره  .تَ َّم حبمد اهلل وحسن
تسريُ ،قال  :لَ َها ُ
عونه وتوفيقه.
 تاريخ النس�خ  20 :مجادى اآلخرة 1206هـ (بامليالدي  23فرباير.)1792
اجلزء الثاين عدد صفحاته  ،30و ُم َعنْ َو ٌن بـ :

اجلزء الثانِي من ُف ْتيَا الربيع بن حبيب

�م ْت على أرضهم أو على
َّ
ُس َ
وأولَ ُه :س�ألْتُُه عن قري ٍة أهلُها معاهدين  ،ق ِّ
ُ
ِ
رؤوس�هم اخلراج ،فكانوا يؤدونَ َها  ،ث َّم إنَّهم أس�لموا بعد ذلك  ،هل على
أرضهم اخلراج أو على ماهلم ؟
وآخره ... :وس�ألته هل للمال الذي جيب فيه احلج وقت ؟ قال ُ :ر َّب
ُ
فليحج.
احلج
استطاع
فإذا
،
ا
م
معلو
ا
ت
وق
له
نعلم
فال
،
درهم
مائة
جزيه
ٍ
ً
ً
رجل يُ
َّ
اجلزء الثانِي .
نَ َج َز ُ
 تاريخ النسخ  4 :رمضان 1206هـ (بامليالدي  26إبريل .)1792ويف هذا اجلزء ينقسم َم ْت ُن الكتاب إىل  25بابًا كما يلي :

 -1باب من يَ ْجبِي ا َ
اج وال يَ ْحمله إىل السلطان .
خل َر َ

باب َم ْن أخذ يف قضاء ما عليه من ش�هر رمضان  ،وتفسري من َضيَّ َع
ُ -2
الغسل يف رمضان حىت أصبح...
 -3ب�اب من قال أعم�ل يف أرضي ومل يتبين ،واحلائك واخلياط ومل
يتبينوا.
 -4باب َم ْن كاتَ َب نفس�ه فعاونه الن�اس  ،وبقي فض ٌل على مكاتبته ،
وتفسري اخلياط واحلائك إذا سرق منهما أو غريمها من العمال.
 -5باب الرعاة إذا ُسرقت شاتُ ُه ْم أو ناموا.
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 -6باب تفسري تزويج النهارية.
 -7باب من يعمل التصاوير.
 -8ب�اب معلم يعلم بأجر معل�وم  ،مث أراد التوبة  ،أو إمام يصلي بأجر
معلوم.
 -9باب زكاة الذهب والفضة وعشر أهل احلرب...
 -10باب من قال للمكاتب جارييت حرة فيتزوجها على معناه.
 -11باب الصعيد باملاء والتراب  ،وتفسري إذا اخلتف اخلياط وصاحب
الثوب.
وح ْمل السالح إىل
 -12باب الذهب والْ َحرير للرجال  ،وبيع الكلب َ ،
حرب الْ ُم ْسلمني .
 -13باب زكاة قومنا َ ،م ْن َز َّكى منهم ثُ َّم عرف اإلسالم ...
 -14باب َم ْن قتل يف احلل  ،واستغاث ودخل يف احلرم .
 -15باب بيع ِّأم الولد .

 -16ب�اب من باع جارية ولَ ْم يس�تربها  ،ووقع عليها املش�تري ومل
يستربها.
 -17باب الشاهدين إذا رجع أحدمها قبل أن يقضي القاضي.
 -18باب جراحات احلر والعبد وتفسريه كله.
 -19باب التولية يف البيع  ،وعبيد املشركني إذا أسلموا ...
 -20باب شركة الفاسق.
ِم.
 -21باب التجارة يف أرض احلرب وشراء َسبْيِه ْ

ال من السوق فقال أنا َم ْم ٌ
 -22باب من اشترى رج ً
لوك ثُ َّم َعل َِم أنه ُح ٌّر،
مسلما .
ومن قتل ذ ِّ
ِمـيًّا أو عب ًدا ً
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 -23باب امرأة مسلمة َز َّو َجها َولِيُّها وهو مشرك ...

زنيت  ،أو قالت امل�رأة لزوجها إِنِّي
 -24ب�اب من قال المرأت�ه إِنِّي ُ
زنيت.
 -25باب النذر.
ِن :فهرس القاهرة؛ اجلزء الثانِي؛ الصفحات .233 ،167
قار ْ
 التعليق:
الكتاب ذ ِ
�رادِي يف كتابه « اجلواهر املنتقات »
ه�ذا
ُ
ُك َر يف قائمة البَ َّ
ْر َة عبدِامللك بن صفرة  ،وهو
ص  ،218تَ ْح َت عنوانِ « :حفْ�ظ أبِي ُصف َ
ُ
بكتاب ُض َمام »  .وقد ذ َ
ِ
أيضا باسم« :كتاب
املعروف عندنا
ِي ً
َك َر ُه السالِم ُّ
ُض َمام».144
محن بنُِرْستُم (ت190هـ805/م)
(َ )4عْبُد الَوَّه ِ
اب بنَُعْبِداَّلر ِ

جوابات اإلمام عبدال َو َّهاب
.1-4
ُ

رأيت نس�ختَْي ِن من هذه الْ َم ْخطوطةِ ،ك ْلتَا ُه َما يف املكتبة البارونية
لَق ْ
َد ُ
ِ
(ج ْربة) .
 وصف املخطوطة األولَى:
سطرا يف الصفحة؛  17×24.5سم .
 30 -صفحة ؛ ً 27

البارونِي ؛ العال ُِم
ِي واضحَ ،كتَبَ ُه الش�يخ عب� ُداهلل بن يَ ْحيَى ُ
 خط مغرب ٌّاإلِبَ ِ
اض ُّي املشهور يف جبل نفوسة (ت  1331هـ  /بامليالدي 1912م) .
قسم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات .
ٌ -

جوابات ل َِم َس�ائ َ
َّأولُ ُه :هذه
الو َّهاب رمحه اهلل ورضي عنه
ٌ
ِل أ ْفتَى بِه َّ
ِن عب ُد َ
وذكرت من بلغ أربعني س�نة  ،أوما دون ذلك أوما فوق ذلك وعنده سعة
.
َ

من املال  ...إخل .
ه...:اعلم أنِّي َأرى هذا البيع فاس ًدا من غري وجه  ،أحدمها أنه كان
وآخر
ْ
ُ
بيعا فيه ش�رط إن تَ َّم ْت لَُه قال لَ َها ما عليك يف الدينا
أجيز
ال
فأنا
وعد،
على
ً
بيعا ال ينبغي
(أيدينا؟) شيء  ،ووج ٌه آخر َّأن هذا بي ٌع فيه غنب فاحش  ،فأراه ً
من كل وجه .والسلام عليكم ورمحة اهلل  .تَ َّمت أجوبة اإلمام عبدالوهاب
رضي اهلل عنه .
 وصف املخطوطة الثانية:
سطرا يف الصفحة؛  21×15سم .
 30 -صفحة ؛ ً 25

ِن .)1-1
 -خط مغريب قدمي  ،قسم من خمطوطة متعددة احملتويات (قار ْ

ِن عبدالوهاب  ،أظنه اإلمام  ،رمحه اهلل .
َّأولُ ُه :جوابات مس�ائل أفىت بِه َّ
سئل عن رجل بلغ أربعني سنة أو ما دون ذلك … إخل .
أكثَ ُر من  30س�ؤا ًال وجوابًا مفقود ٌة يف هذه املخطوطة  ،وهي تنتهي
بالْ َج َواب التايل ... :وإذا كان ْأو َصى لفقراء املسلمني  ،ولَ ْم يُ َس ِّم أحدًا  ،فإن
كان لَُه أقربـاء أغنياء فَلِ ُفقَراء املسلمني من الوصية الثلث  ...إخل.
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

الكتاب يَتَنَا َو ُل فتاوى لإلمام الثانِي للدولة اإلباضية يف تا َه ْرت  ،وهو
ُ
َد ُم أجوبتَه على هذه األسئلة اليت أُ ْر ِس َل ْت إليه من أهالِي جبل نفوسة .
يُق ِّ

الص ِغ ِري الْ َمال ِ
ِك ُّي يف كتابه عن «األئمة الرستميني»  « :وكان
ابن َّ
يقول ُ
ٌ
َ
ْ
ُوس َة ال َجبَل  ،ألن نفوسة كتَبَ ْت إليه
كتاب معروف ب َِم َسائ ِ
لِ َع ْبدِالوهاب ٌ
ِل نَف َ
َ
ِما سأل ْت عنه  ،وكان
يف مسائل
ْ
أشكلت عليها  ،فأجابَ َها عن كل مسال ٍة م َّ
ُ
هذا الكتاب يف أيدي اإلباضية مش�هو ًرا عندهم معلو ًما يَتَ َدا َولونه قرنًا عن
أن لَ ِح َق الفصل ْ ،
ْت
َق ْر ٍن  ،إىل ْ
الرستميني ف َد َر ْستُ ُه و َو َقف ُ
فأخذتُ ُه عن بعض ُّ
عليه »  ( .خمطوطة يف حيا َزتِي  .ص ) 7

ِي  :الل ُّْم َعة  ،ص . 77
َّ -144
السالِم ّ
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اخ ُّي إلَى هذا الكتاب يف ِسيَرِه 145إذ قال َّ « :
الش َّم ِ
واط َل ْع ُت
كما أشار َّ
الدين  ،وكذا
لإلم�ام عبدِال َو َّهاب على أجوب ٍة يف الفقه واألحكام وأصول ِّ
اإلما ِم أفلح » .
اب (ت 240هـ )854 /
( )5أْفَــلُح بنَُعْبِدالَوَّه ِ
جوابات اإلمام أ ْف َل َح بن عبدال َو َّهاب
.1-5
ُ

ِن  )1-1وبنفس
يف نفس الْ َم ْخطوط�ة ذات الْ ُم ْحت َويات املتعددة ( َقار ْ
واصفات َم ْخ ُطوطة جوابات اإلم�ام عبدالوهاب ؛ هناك َم ْج ُم ِ
وعتان من
ُم َ
بن عبدالوهاب ؛ اإلمام الثالث للدولة
األجوبة املنس�وبة إىل اإلمام أفلح ِ
اإلباضية يف تا َه ْرت .
وتتض َّم ُن أجوب ًة أُ ْر ِس�لَ ْت
الْ َم ْج ُمو َع ُة األولَى تَتَ َك َّو ُن من  30صفحة َ ،
ِش� ِر بن ُم َح َّم�د  ،وتبدأ يف الصفحة
 عل�ى َو ْج ِه التخصيص  -إىل الب ْوأولُ َها:
السادسةَّ ،
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،وصلى اهلل على حمم ّد
أيضا لإلمام أفلح بن عبدالوهاب رضي اهلل عنهما .نس�أل اهلل
جوابات ً
أرضا ،ومنهم
عصمته وتوفيقه .سألتين عن قو ٍم خرجوا من القرى  ،ثُ َّم اشتروا ً
من ورثها من أبيه ،واتّخذوا تلك األرض وطنًا  ،فغرسوا وبنوا البيوت ،وإنَّما
سكنوا لِخصوص الدهر  ،كيف صالتُ ُهم ؟
وذكرت كفارة األيْ َمان  ،إذا أوصى بدينارين للكفارة ،
وآخره�ا... :
َ
ُ
�مى كفارة األيْ َمان إن كان يعارضها األقربون ؟
ودينارين لألقربني  ،وقد َس َّ
اجل�واب يف ذلك  :إنه جيمع الدينارين للكفارة والدينارين لألقربني  ،فيعطى
ِي ينفذ يف الكفارات .
لألقربني الثلث من ذلك ،وما بَق َ

س وس�يم النفوس�ي التَّ ْمزِينِي  ،حاكم َق ْن َط َرا َرة يف عهد
َو ِس�يم (أبِي يونُ َ
عبدالو ّهاب).146
وهذه اجملموعة تتك ّون من  20صفحة َّ .أولُ َها:
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،صلى اهلل على نبينا حممد
َ
سألت
جواب
وسيم إىل اإلمام أفلح  :عافانا اهلل وإياك َ ،
ُ
مسائل َكتَ َب بِ َها ٌ
شربت
َع َّم ْن شرب نبيذ اجلر  ،هل يربأ منه ساعة شرابه ؟ أو حىت يقال لَه  :ل َِم َ
هذا النبيذ الفاسد ؟  ...إخل .
وآخرها  ... :وسألت عن رجل َج َر َح رج ً
ال جراحات يف موضع العظم
ُ
والعصب  ،واجملروح ال يري�د أخذ الدية ،ولكنه يريد القصاص ؟ اجلواب :
َّحم  ،م�ن املوضحة إىل ما دونَها  ،وأما ما كان
إن القص�اص إنَّما هو يف الل ْ
فوق ِ
املوض َحة من اجلراحات العظام  ،فليس فيها قصاص  ،وإنَّما فيها الدية،
واهلل أعلم .
الكثري من الْ َم َص�ادر اإلباضية تَْنق ُ
ُل عن أجوب�ة اإلمام أفلح  ،مثل:
اجليطالِي يف قواعد اإلسلام ( طبعة َح َج ِريّة؛ القاهرة؛ البارونية ) ويف شرح
النوني�ة ( َم ْخ ُطو َطة يف حيا َزة س�امل بن يعق�وب ) الصفحات ،92 ،61
السيَر  ،ص .119
َّ
والش َّماخي يف ِّ
لقد نَق َ
َل الش ّماخي عن أبِي زكريّا أن اإلمام أفلح « َق َع َد بني يديه أربع
ِح َل ٍق قبل بلوغه يتعلمون منه فن�ون العلم  .يعين الفق َه واألصول والنحو
َ
أض�اف « :بََل َغ أ ْف َل ُح يف علم ال ُغبَ�ار والنّجا َمة مبل ًغا
وغير ذلك »  .ث َُّم
السري ص .)193
عظي ًما»ِّ ( .

الْ َم ْج ُموع� ُة األخرى تَ ْحوِي األجوب َة الْ ُم ْر َس�لة م�ن اإلمام أفلح إىل

 -145الشماخي ؛ ِسيَر املشايخ  ،ص 193
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 -146الشماخي  :مصدر سابق ؛ ص . 195
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( )6أبو اَّلربِيع ُسليَْماُن بن خَْيَــلف (ت471هـ 1078 /م)

 .1-6كتاب التُّ َحف
 الوصف:

147
سطرا يف الصفحة ؛  21×16سم .
 106 -أوراق ؛ ً 19

 -خط مغربِي واضح.

 تاريخ النسخ :حمرم 1271هـ (بامليالدي  :أكتوبر )1845ِمريْتِي.
 الناسخ  :سعيد بن أيوب التِّنْد ِّ الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

وذ َ
أيضا يف كتابه اآلخر  :البَ ْحث الصادق واالستكشاف يف شرح
َك َر ُه ً
ِر
كتاب العدل واإلنصاف ( خمطوط ) َو َس َّماه  :التُّ َح َف الْ َم ْخ ُزونة والْ َج َواه َ
الْ َم ْزيونَة ( اجمللد  ، 2األوراق « 22ب»« 26 ،أ») .
فإن عنوان هذا الكتاب ه�و  :كتاب الْ ُم ْت َحف يف
ووفقًا للش�ماخي ّ
149
الصحيح تَ ْسمِيَ ُة البَ َّرادي  ،وهو ِّ
أن الكتاب
لكن
أيضا َّ
يؤك ُد ً
األصول َّ .
َ
أش َر ِف تصان ِ
ِيف أهل الدعوة يف الكالم واألصول »( .املصدر نفسه.
ِن ْ
« مْ
الورقة « 22ب»).
اجلزء األول يبدأ بـ :كتاب التحف يف إمجاع األصول الشرعية ومعانيها
ُم َف َّص ً
ِما يُ ْحتاج إليه ...
ال بابًا بابًا م َّ

ٍ
أح َمد
هذه واحد ٌة من َم ْجموع ِة َم
يوسف بن ْ
خطوطات يف حيازة الشيخ ُ
ِما تَبَقَّى من مكتبة َج ِّد ِه العالِ ِم
البا ُرونِي  ،ويَظهر أن هذه الْ َم ْج ُموعة جز ٌء م َّ
َت وتَ َشتَّتَ ْت
الْ َم ْش�هور عبدِاهلل بن يَ ْحيَى البا ُرونِي ،تلك الْ َم ْكتبة اليت أُتْ ِلف ْ
خالل الْ َح ْر ِب األهليّة جببل نفوسة (1922 -1920م ) .

طالب ( العلم ) يدعو لَُه ُّ
كل َر ْط ٍب ويابس حىت
وينتهي بـ ... :وقيل ُ :
النون يف البحر  .تَ َّم واهلل أعلم .
فأولُه :نبتدئ بذكر اهلل ونس�تعينه  ،ونس�أله التوفيق
أم�ا اجلزء الثانِي َّ
َب يف العصـمة من اخلطأ ،ونعوذ به من
واهلداية ل َِمراش�د األمور  ،وإليه يُ ْرغ ُ
باب
نزعات الش�يطان الرجيم  ،وال حول وال ق�وة إال باهلل العلي العظيم ٌ .
يف التوبة .

رأيت نسخ ًة أخرى من كتاب التُّ َح ِف يف املكتبة البا ُرونِيَّة ب ِ
ِج ْربَةَ،
وقد ُ
والعن�وان الْ ُم ْع َطى للكت�اب يف هذه املخطوطة ه�و  :كتاب التُّ َحف يف
ُ
األصول.

وآخره :فتعالَى اهلل عن أن يش�بهه خلقه ب َِم ْعىنً من املعانِي  ،واهلل تعالَى
ُ
أعلم وأحكم  .تَ َّم َ
وك ُم َل .
ُ
لَ ْم يَ ُك ْن معرو ًفا لدى العلماء الْ ُم َعاصرين  -حىت اإلباضية أنفس�هم -
واإلنتاج املش�هور ألبِي الربيع سليمان
أن هذا الكتاب ال يزال موجو ًدا .
َّ
ُ
باس ِمهِ ( .انظر :الطبعة احلجرية،
السيَر  ،ويقترن غالبًا ْ
بن يَ ْخ َلف هو كتاب ِّ
تونس 1321هـ ) .

أن
لقد
ِن الْ ُم ْحتَ َم ِل ْ
استعر ُت املخطوطات املذكور َة آنفًا لتصويرها ،وم َ
ْ
تكون َم ْجموع ٌة أخ�رى من املخطوطات املتبقّية من نفس املكتبة يف حيازة
طارق البا ُرونِي وزي ِر الصناعة السابق يف احلكومة الليبية.

َّأما البَ َّرادِي فقد ذكر هذا الكتاب يف قائمته بعنوان :كتاب أبِي الربيع
َ
وأضاف
سليمان ابن يَ ْخ َلف الْ َم َزاتِي يف الكالم ( يعين العقيدة ) يف ُم َج َّل َديْن.
أنه لَ ْم يَ َر اجلزء األول.148

سب األوراق .
 -147هذه املخطوطة ُرقّم ْ
ِت م ْ
ِن قَبْ ُل َح َ
 -148الربادي  :جواهر  ،الصفحات . 220 – 219
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ِج ْربَ َة تَ ْحم ُ
رأيت َم ْخطوط ًة لَ ُه يف املكتبة البارونية ب ِ
ِسالة
وقد ُ
ِل عنوان« :ر َ
يف ِ
وماد ُة هذه املخطوطة األخري ِة تتوا َف ُق مع عنوانِ َها؛ وهو
طلب العل�م»َّ .
 -149الشماخي  :مصدر سابق ص . 412
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الربيع سليمان بن يَ ْخ َلف ال يزال إىل
أظن َّ
أن ِكتَ َ
ما يَ ْج َع ُلين ُّ
اب السري ألبِي ّ
اآلن مفقو ًدا ،إ ِْن كان َحـقًّا قد َكتَ َب مثل هذا الكتاب.

متعد َد ِة احملتويات .
ِس ٌم من خمطوط ٍة ِّ
-قْ

ِي قدمي.
 -خط مغرب ٌّ

اس أحمَُْد بنُحَُمَّمِد بنِبَْكرٍ (ت 504هـ 1110 /م)
( )7أبو الَعَّب ِ

اب في ِه َم َس ُ
ري ذلك
ِ .1-7كتَ ٌ
ِما ال يَ َس ُع النَّ َ
اس َج ْه ُل ُه وغ ُ
ائل التَّ ْو ِحيد م َّ
ِن َم َسائِل َ
الكالم
مْ
بَ ْع َد البحث َعثَ ْرنا على نُس�ختني من هذا الكتاب؛ النُّ ْس َخ ُة األولَى يف
ِ
طوطات ِ
آل البَ ْع ُطور (
املكتـب�ة البَا ُرونِيَّة ( ِج ْربة ) ،والثانية فيما بَْي َن َم ْخ
والَ ْغ  /جربة).
 وصف املخطوطة األولَى :
سطرا يف الصفحة؛  15×20سم .
 16 -صفحة؛ ً 29

ِي مجيل .
 -خط مغرب ٌّ

�خ ْت – على التقريب – يف القرن التاس�ع
وربَّما نُ ِس َ
 بدون تأريخُ ،اهلجري .
�ؤال من مال ِ
ِس ٍ
الع َّزابة يف
ْح ٌق بِها َج ٌ
 ُمل ََريَان ،أُ ْر ِس َل إىل َ
واب ل ُ
ِك ٍّي من غ ْ
وسة.
جبل نَ ُف َ

الن�ص يبدأ بـ :احلمد هلل الْ َحميد الْ َمجيد  ،املبدئ املعيد  ،الواحد بغري
ُّ
تَ ْحديد ،الذي ال يَ ْجرِي عليه العدد...
ِم صلّوا اإلقامة  ،فهذه سيرة
وينته�ي بـ ... :وإذا َخ َر ُجوا من منا ِزلِه ْ
الشراة  ،واحلمد هلل رب العالَمِني .
ُّ
 وصف املخطوطة الثانية :
سطرا يف الصفحة ؛  15.5×21سم.
  30صفحة ؛ ً 21238

 -نُ ِس َخ ْت – تقريـبًا  -يف القرن التاسع اهلجري .

إخل.

أ ّولُه�ا :احلمد هلل احلميد اجمليد ،املبدئ املعي�د ،الواحد بغري حتديد... ،

وآخرها ... :وإذا خرجوا من منازهلم صلوا اإلقامة  ،فهذه سرية الشراة
 ،واحلمد هلل رب العاملني .
 الْ ُم ْحتَ َويات والتَّعليق :

ُ
ِم ِ
ات القضايا يف العقيدة اإلسلامية
هذه الرس�ال ُة الصغرية
تتناول ُمه َّ
َج جيد
ِما يَ ِج ُب على املس�لمني معرفتُه وال يَ َس ُعهم جه ُله  .إنَّها أنْ ُموذ ٌ
؛ م َّ
وض ْب ِطها اعتما ًدا على
ْت قريبً�ا من تَ ْحقِيقِها َ
للعقيد ِة اإلباضية  ،وقد َف َرغ ُ
املخطوطتَْي ِن املذكورتني أعاله .
 .2-7كتاب تَْبـيـني أ ْف َع ِ
ال العِبَاد
 الوصف:
 -ثالثة أجزاء جملدة َم ًعا .

 اجلزء األول 15 :صفحة؛ الثانِي 48 :صفحة؛ الثالث 58 :صفحة.سطرا يف الصفحة ؛  17×24.5سم.
ً 20 -

 تاريخ النسخ  :ش�عبان  -شوال 1329هـ ( بامليالدي  :أغسطس أكتوبر . )1911ِمريْتِي .
 الناسخ ُ :عمر بن احلاج عيسى بن صاحل التِّنْد ِِّن ( ِج ْربة ) ،
هذه املخطوطة يف ِحيَا َز ِة الش�يخ سامل بن يعقوب  ،يف غِيْز ْ
وج ُد نسخ ٌة أخرى للكتاب يف املكتبة الط َفيْ ِشيَّة ( بَنِي يَ ْز ِج ْن  /مِي َزاب ) .
وتُ َ
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 الْ ُم ْحتَويات والتَّعليق:

الرئيس يف هذا الكتاب  -كما س�ترى يف قائمة الْ ُم ْحت َويات
املوضوع
ُ
األخالق واآلداب  .ويُ َع ُّد بذل�ك َ
ُ
األول من نوعه يف اآلثار
اآلتي�ة  -هو
تب أخرى مثل «قناطر
اإلباضية املغربي�ة  ،و َق ْد َح َذ ْت حذ َوه بَ ْع َد ذلك ُك ٌ
اخلريات» للجيطالِي.
اجل�زء األول يبدأ بـ :احلمد هلل املوفق للصواب  ،واهلادي للرش�اد ،
والْ ُم ِع ِ
ني على أداء فرائضه  ... ،إخل .
كفر.
�ن الظن باهلل ٌ
وينتهي بـُ ... :
وح ْس ُ
فرض  ،كما َّأن َ
إساءة الظن ٌ
انتهى .
احلب والبُعض  :واحلب فعل القلب  ،وال
اجلزء الثانِي يبدأ بـ :ب�اب ِّ
شيء ...
يُنسب إىل اجلوراح منه ٌ
وينتهي بـ ... :وال يَ ِج ُب عليه ُح ُّب املصيبة والبالء إذا نزال عليه  ،وال
والتسليم ألمر اهلل
الر َضا بقضاء اهلل
ُ
احلم ُد والثناء  ،وإنَّما يَ ِج ُب عليه يف ذلك ِّ
ّ
والتوكل عليه .
والكف
باب يف الكف والتوبة  :والتوبة الزمة ،
ُّ
اجلزء الثالث يبدأ بـٌ :
واجب على العباد ...
عن الذنوب ٌ
فرض ٌ

وإن لَ ْم
وينته�ي بـ ...:ويُ ْجبَ َر على هـذا القول ْأن يعطيه ما باع لَُه ْ ،
الثمن .
يقبض منه َ
واضحا عن مادة
القائم�ة التالية ل ُِم ْحتَ َويَات الكتاب َس�تُ ْع ِطي تص ّو ًرا
ً
موضوعه:
■ اجلزء األول:
ص
باب يف تبني أفعال العباد

240

1

ص
باب يف تبيني الذنوب

2

باب يف الرياء

2

مسألة :وأما أعمال الصنائع

4

باب يف حب احملمدة

5

باب يف الفخر واخليالء

9

باب يف حب الشهرة
واملنـزلة

 11باب يف التزين بترك التزين

21

مسألة :وهني عن التزين

 31باب يف حب الشرف

41

يف الزهادة يف اخلري ...

 41باب يف حب الدنيا

51

باب يف احلسد

 71فيما جيوز للرجل أن يتمىن

81

باب يف احلقد

 12مسألة يف الضغن ّ
والغل

22

مسألة يف القساوة

 22مسألة يف االهتمام باملسلمني
وأمورهم

32

باب يف إيثار صاحب الدنيا
على أخيه املسلم

 32مسألة يف الشهوة اخلفية

92

مسألة يف أركان الكفر

 52مسألة يف الرهبة

13

باب يف الركون

 23مسألة :أما ما جيوز أن
يتركوه

43

باب يف املعصية

 53باب يف املكر واخلديعة

63

الس َف ِه والبغي
باب يف َّ

 63مسألة يف البغي

83

مسألة يف الظلم واالعتداء

 83باب يف الزهادة والرغبة

93

مسألة يف نسيان اآلخرة
باب يف األشر والبطر

 14باب يف تَ ْهوين اإلسالم وأهله

14

 34باب يف الغيبة والنميمة

مسألة يف النميمة

 44مسالة يف العجز والكسل

مسألة يف املالمة

94

44
84

■ اجلزء الثانِي:
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باب يف احلب والبغض

1

مسألة :وال يأخذ الرجل حقه
بنفسه

2

مسألة يف احلكم والسرية يف
دار الشرك

42

مسألة يف احلكم والسرية يف
دار التوحيد

52

باب يف اللمز والرمز واهلمز
والغمز

6

مسألة يف املداهنة

7

مسألة يف اجلزية

62

باب يف تبليغ رسول اهلل

92

باب يف الرجاء ألهل الكبائر
واملعصية

01

باب يف اخلوف والرجاء

11

مسألة يف املشرك إذا دعا إىل
اجلملة

43

مسألة يف الطعن يف دين
املسلمني

73

باب يف الشك واالرتياب

41

مسألة يف الظن

32

مسألة يف الطعن يف املسلمني

04

مسألة يف قتل الطاعن

24

مسألة يف التهمة وما جيرها

82

مسألة يف أركان الدين

92

مسألة يف مانع احلق

34

مسألة يف الدال على عورات
املسلمني

84

مسألة يف التفويض

13

مسألة يف اليقني

43

مسألة يف اجلاين

35

مسألة يف اإلخالص

43

مسألة يف التقرب

53

مسألة يف النية

63

مسألة يف التفكر

73

مسألة يف النوى

83

مسألة يف االستثناء

93

مسألة يف النذر

34

مسألة يف الشكر

44

مسألة يف الصرب

64

■ اجلزء الثالث:
باب يف الكف والتوبة

1

مسألة يف الغفران والتجاوز

6

باب يف تصويب احلق وختطئة
الباطل

7

باب يف احلكم يف الدار
والسرية فيها

61

باب يف احلكم والسرية يف
دار الشرك

91

عن الدار واحلوزة ظهر فيها
حمد 
اإلقرار ب ُِم ّ

12
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ني
ُ .3-7
ِس َم ِة وأُ ُصول ا َأل َر ِض َ
كتاب الق ْ
 الوصف:

سطرا يف الصفحة؛  17×24سم .
  357صفحة ؛ ً 23 -خط مغربِي واضح .

 -الناسخ  :سامل بن احلاج أبو القاسم حممد اجل ِْربِي اجلرجيين .

ِن َم ْر َس َاو ْن (ا َ
حل ْم َران
هذه املخطوط ُة يف ِحيَا َز ِة علي بن ميلود الْ َم ْر َس َاونِي ،م ْ
ِث جمموع ًة نفيس� ًة من املخطوطات من
 ُر َحيْبَات  /جبل نفوس�ة) وقد َور َاملرس َاونِي.
حممد بن عيسى بن سعيد َ
َج ِّد ِه َّ
 الْ ُم ْحتَ َويَات والتعليق :

الكتاب بالتفصيل نُ ُظ َم التجارة والزراعة يف اإلسالم  ،ويشغل
َش َر ُح
يْ
ُ
ِ
الصفحات الـ  37األولَى من الكتاب .
ِس َمةِ»
ُ
«كتاب الق ْ
�م ِة موجود ٌة يف املكتب�ة البارونية ب ِ
ِ
ِج ْربَة
ث ََّمة َم ْخ ُطوط ٌة
ِس َ
لكتاب الق ْ
؛ تُ َش ِّ
ال منفص ً
�ك ُل بِ َذاتِ َها كتابًا مس�تق ً
ال عن أُ ُص ِ
أن
�ول ا َأل َرضني  ،غري َّ
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اعتمدناها هنا و َم ْخ ُطوط ًة أخرى ُمش�ابِ َه ًة لَ َها
َم ْخطوط َة الْ َم ْر َس�ا َونِي اليت
ْ
ِ
وأصول ا َأل َر ِضنيَ )
ِس َم ِة
ِع ْن َد
ِ
الش�يخ ُع َمر َم ِّلي ْو َج َم َعتَا بني الكتابَْي ِن ( الق ْ
يف جمل ٍد واحدٍ.
شرح ما انتهى
الس�طور االفتتاحية يبدأ الكتاب بـ  :وحنن نُريد َ
بعد ُّ
إلينا من مسائل الشركة وما يوجبها  ،وما تُجزيه وما يقع به الفصل والقسمة
ِم ْن وجبت بينهم الشركة  ...إخل .
م َّ
وينتهي بـ  ...:وقيل  :يقسمون املاء يف ا ُ
جل ِّب باألذرع واألشبار واأليام،
كتاب القسمة حبمد اهلل وحسن عونه  ،واحلم ُد هلل على ...
واهلل أعلم .تَ َّم ُ
�م الثالث ؛ ما يُ ِ
ِس ِ
أن
وحي َّ
ث َُّم يلي ذلك ُ
كتاب األصول  ،ويبدأ من الق ْ
ُ
ِ
نفسها يف َمخطوطة الشيخ عمر
�م ْي ِن ا َأل َّولَْي ِن منه
ِس َ
مفقودان  .واحلال ُ
الق ْ
م ّليو ،قاضي َجا ُدو.
ُ
اجلدول التالِي يَ ْرب ُ
ِط أقسا َم الكتاب كما هي يف املخطوطتني :
خمطوطة علي ميلود

خمطوطة عمر مليو

القسم الثالث

الصفحات 79 -83

الصفحة 29 -04

القسم الرابع

الصفحات 451 -89

الصفحات 741 -39

القسم اخلامس

الصفحات 902 -541

الصفحات 502 -941

القسم السادس

الصفحات 062 -902

الصفحات 062 -602

القسم السابع

الصفحات 913 -062

الصفحات 723 -062

القسم الثامن

الصفحات 104 -913

الصفحات 373 -923

ُ
الق�ول يف الط�رق و َم َجاريه�ا ،واختالف
َّأو ُل القس�م الثال�ث... :
مسالكها...
أصاب َم ْن يؤاجر منه لك يبيعه  ،واهلل أعلم .
وآخره ْ ... :
وإن َ
ُ
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ِما
ِما يقابل بيته م َّ
أول القس�م الرابع  :ف ََر ُج ٌل أرد أن يَ ْحرث يف السور م َّ
يضعف به حائط السور...
وإن قطعوا غلتهم  ،أو قطعها غريهم قبل أن تدرك  ،فدعا
وآخ�رهْ ... :
بعضهم إىل القسمة  ،وقال بعضهم  :ال نقسم حىت تدرك  .واهلل أعلم .
أول القسم اخلامس … :القول يف ماء املطر.
وآخ�ره ... :وإنَّما يدرك منعه من مض�رة أرضه  ،وجيمع بذره كيفما
أراد.
باب  :فيمن حرث أرض املشاع بالتعدية .
أول القسم السادسٌ :
يرخص له أال يغرم شيئًا .
وآخره ... :ومنهم من ّ
أول القسم السابع :يف نزوع املضرة وإثباتِها .
وآخره ... :وكلّما يتواخذون عليه ويفعلونه يف إصالح حصنهم يفعلونه
يف ذلك الغار .
أول القس�م الثامن :فأول ما نَ ْحن ذاك�روه يف هذا الكتاب من غرس
األشجار  ،وعمارة األرض بِ َها  ،وكيف يغرسها ...
واألرض إذا شاعت بني قو ٍم  ،إ ّما ببينة أو حبكومة حاكم ،
وآخره ... :
ُ
مث جاءت عليها بينة أنَّها لقوم آخرين  ،وليست للذين ادعوا فيها شيء  ،فإنَّها
قد خرجت من املشاع  ،ورجعت إىل من أتى ببين ٍة أخرى .
الر ِ
اح ِل عبدِالعزيز الثَّمِيين
ِن قِبَل
اختُ ِص َر
ُ
ِ
«كتاب األصول» م ْ
الش�يخ َّ
ض ما
 ،وهذا الْ ُم ْختَ َص ُر هو الكتاب املطبوع تَ ْح َت عنوان « :التكميل لِبَ ْع ِ
كتاب النيل» ( تونس 1344هـ 1925 /م ) .
أَ َخ َّل بِ ِه ُ
 .4-7كتاب ا َأللْ َواح
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 الوصف:
 -الصفحات  106 - 41من خمطوط ٍة متع ّد َد ِة احملتويات .

سطرا يف الصفحة ؛  16.5×23سم .
ً 23 -

مؤر ٌخ يف  :ربيع األول 1276هـ (بامليالدي  6ديسمرب )1850
َّ -

مؤسس املطبعة ا َ
حل َجرية البارونية
 الناسخ  :حممد بن يوسف البارونِي،ُ
يف القاهرة.

ص الْ ُمتَأَنِّي إىل ِم ْث ِل هذا االستنتاج .
ِن الْ ُم ْحتَ َم ِل ْ
َح ُ
أن يَقُو َدنا الف ْ
مَ
( )8أبو َ
احلَسنَعلُِّي بنُحَُمَّمٍد البِْنَساوِ ّي (البسياني)

َ
الش ْي ِخ أيب ا َ
السؤال
حل َسن البِْن َساوِي ُح َّج ًة على َم ْن يُْب ِط ُل
ِ .1-8س َري ُة َّ
الواق َع بِ ُع َمان
 الوصف:

وثَ َّمة نس�خ ٌة أخرى قيل إِنَّها موجودةٌ يف ِحيَا َز ِة الش�يخ حممد الثَّمِينِي
بتونس .

سطرا يف الصفحة ؛  17×24.5سم .
 64 -صفحة ؛ ً 20

تأليف العالِ ِم العالمة أبو العباس أمحد
عنوان الكتاب هو :كتاب األلواح ُ
بن حممد بن بَ ْك ٍر ال ُف ْر َس َّطائي رمحه اهلل .

مؤر ٌخ يف 1329 :هـ (بامليالدي . )1911
َّ -

وج َع َل
ويبدأ بـ :احلمد هلل الذي انف�رد بالربوبية وقهر عباده بالعبودية َ
من أعظم آياته األرض والس�موات العلى  ،وبَيّن أن الزود (التزود) لآلخرة
خري من األوىل ...

وينتهي بـ ... :والذي يقول ال يستخدم العبيد بالليل  ،فإذا لَ ْم يستقصوا
خدمتهم بالنهار فال بأس  .فهذا ما بلغنا من أخبار املش�ايخ من أهل الدعوة
وباهلل التوفيق.
 الْ ُم ْحتَ َويَات والتَّ ْعليق:

ِ
املعلومات األدبية والتارخيية عن علماء الْ َم ْذ َه ِب
بعض
ِض
الكتاب َ
يَ ْعر ُ
ُ
 ،ويتناول األع�راف التقليدية أو اجلوان ِ
ِب االجتماعي�ة يف الْ ُم ْجتَ َم َعات
نفس مادة كتاب «الْ ُم َع َّلقَات يف أخبا ِر
اإلباضية  ،وهو يُ ِّ
ق�د ُم  -تقريبًا َ -
150
إن مؤلفه َم ْج ُه ٌ
إن َ
بأن ِكال الكتابني
القول َّ
ول َّ .
أهل الدعوة» الذي قيل َّ
لكن
كتاب واح ٌد و َع َم ٌل واح ٌد ال يُ ْم ِك ُن ْ
ُه َم�ا ٌ
ِي ْ ،
أن يُ ْؤ َخ َذ به كقرا ٍر نِ َهائ ٍّ
 -150هذا الكتاب أعِي َد ترتيبُه بواسطة الشيخ حممد يوسف اطفيش  ،و ُطبِ َع طبعة َح َجرية يف املطبعة البارونية
تأريخ للطبع
بالقاهرة – بدون ٍ
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ِن . )2-7
ِس ٌم من خمطوط ٍة متعدد ِة احملتويات (قار ْ
قِْمريْتِي .
 الناسخ ُ :ع َمر بن عيسى التِّنْد ِّ الْ ُم ْحتَ َويَات والتَّ ْعليق :

ِ
الكتاب ُه َو:
ال ُعنوان الْ ُم ْع َطى لِ َهذا
سرية الشيخ أبِي ا َ
ِي رمحه اهلل ورضي عنه
حل َسن علي بن حممد الب ْ
ِسيَان ّ
َ
السؤال الواق َع ب ُِع َما َن
ُح َّج ًة على من يُبْ ِط ُل

وأولُ ُه  :احلمد هلل على ش�رائع اإلسالم  ،وبيا ِن احلالل واحلرام  ،وصلى
َّ
فم ْن
قيما َ ،
اهلل على ُم َح ّم ٍد وعليه السالم َّ .أما بع ُد ؛ فإن اهلل تعاىل َش َر َع دينه ً
مسلما ...
سلكه كان حني ًفا ً
ِض الْ ُم ُ
األسباب اليت َد َع ْت ُه لِ َو ْض ِع هذا الكتاب:
ؤلف
وبَ ْع َد الْ ُمقدمة يَ ْعر ُ
َ
وخ َّطأَ
 ...وقد َط َع َن طاع ٌن من أهل عمان على املس�لمني يف معىن السؤال َ ،
بعض القائلني بالسؤال من ( غري ) ُح َّج ٍة وال ٍ
كتاب وال ُسنَّ ٍة  ،ونَ ْح ُن نُبَيِّ ُن ْإن
َ
ْر َم ْن قال بالسؤال من املسلمني ...إخل.
ذ
ع
اهلل
َ
شاء ُ َ
كتبت إليكم أش�ياء لَ ْم تلتمس�وها  ،ألن
وينتهي
ُ
الكتاب بـ ...:فقد ُ
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الكالم بعض من بعض باالتصال  ،وربَّما بعد عن املتكلم س�رعة االنفصال،
اج إليه  ،وقد ُروي ع�ن اخلليل بن أمحد أنه قال :
وما من ش�يء إال و ُم ْحتَ ٌ
تعلموا ما (ال) تَ ْحتاجون إليه فإنكم ستحتاجون إليه  .فعلى من وقف على ما
كتبت فليصححه  ،فما كان فيه من خطأ أصلحه  ،و َم َّه َد يل العذر وأوضحه،
ُ
فإين كتبتُه (  ) ......بال وكثرة انش�غال  ،بسرع ٍة وإعجال  ،وما كان منه
من صواب تَب َِعه  ...إخل .
ِ
انتق�ادات َج َماع ٍة من أهل َع ْص ِر ِه
يف ه�ذا الكتاب يَ ُر ُّد الْ ُم َؤلِّ ُف على
َ
السؤال
ِص ِر ِه حاولوا
وم ْ
تشكيك َّ
العام ِة  -على َح ِّد تعب ِري ِه  -يف قضيَّ ِة لُ ُزو ِم ُّ
ٍ
ِي تتع ّلق بالعقيدة اإلباضية .
عن
أحداث و َق َضايا َو َق َع ْت يف الْ ُم ْجتَ َم ِع ال ُعمان ّ
�د َث عن طوائ ِ
أن اإلباضية
ِف املس�لمني  ،وتَ َو َّصل إىل َّ
بعد ذلك تَ َح َّ
وبقيت عليه  .ث َُّم ألْ َم َح
يح
ْ
ه�ي الفرقة الوحيدة اليت الْتَ َز َم ْت باملنهج َّ
الص ِح ِ
إىل موضوع الوالية والرباءة إِلْ َماح ًة س�ريع ًة َ ،ع َّر َج َعقِيبَها على احلديث
ِ
االنش�قاق الْ ُمبَ ِّك ِر الذي َو َق َع يف ُصفوف املسلمني  ،حىت عه ِد عبداهلل
عن
ِ
ِ
بن حيىي الكندي طال ِ
االختالفات العقدي َة بني
بالبحث
ِب احلق  ،وتن�ا َو َل
ِرق اإلسالمية  ،ث َُّم َع َق َد فص ً
والنهي
وع األمر باملعروف
ال ًّ
خاصا ل َِم ْو ُض ِ
ِ
الف َ
يرتَ ُه بتسمي ِة ُج ْم َل ٍة من الفرق اإلسالمية ونَ ْق ِد آرائها
عن املنكر َ .
وختَ َم ِس َ
ومذا ِهبِها .
( )9أبويَْعُقوب بنَُخلُْفون املَزَاتِ ّي

وس َف بن َخ ْلفُون الْ َم َزايت (خمطوطتان)
 .1-9رسال ُة يُ ُ
 وصف املخطوطة األوىل :

سطرا يف الصفحة ؛  15.5×21سم.
 48 -صفحة؛ ً 22 - 21

ِن  ، 1-7املخطوطة الثانية)
ِس ٌم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات (قار ْ
قْاستعرت هذه املخطوطة من أسرة البَ ْع ُطور يف والَ ْغ ب ِ
ِج ْربَ َة .
 لقدُ
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الرمة  ،واملخطوط ُة ُمبْتَلٌَّة باملاء
 األطراف اليس�رى للصفحات أَ َكلَتْ َها ِّراءتُه�ا ُم ْم ِكنَ ًة  .والفقر ُة األخرية من اجلواب رقم
لكنها حىت اآلن
ْ
مازالت ق َ
 17مفقودة .
 وصف املخطوطة الثانية:
سطرا يف الصفحة ؛  17×24.5سم .
  29صفحة؛ ً 29ِن . )1-4
 -قسم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات (قار ْ

الش�يخ عبداهلل بن حيىي الباروين
ِي واضحَ ،كتَبَها
ُ
تب�ت ب َ
 ُك ِْخ ٍّط مغرب ٍّ
(تويف 1912م).
استعرت هذه املخطوط َة من املكتبة البارونية ب ِ
ِج ْربَ َة .
 لقدُ

كتاب فيه رس�الة يوس�ف بن خلفون
عن�وان املخطوطة األوىل هوٌ :
املزاتِي.
وعنوان املخطوطة الثانية هو :أجوبة أيب يعقوب بن يوس�ف بن خلفون
ُ
املزاتِي.
وكلتا ُه َما تبدأ بـ  :وقد َكتَبْ َت إلينا  -وفقنا اهلل وإياك إىل سبيل مرضاته
 يف مسائل تريد شرحها  ،وبيان اختالف الفقهاء فيها من السلف واخللف،وما اعتمد عليه أصحابنا من ذلك ...
وكلتا ُه َما تنتهي بـ ... :وحنن إىل هذا مس�بوقون غري سابقني ومتبعون
مجيعا حبوله وقوته ،
غري مبتدعني  ،واهلل ويل توفيقنا وإياك  ،ومتويل عصمتنا ً
والسالم عليك ورمحة اهلل  ...تَ َّم ْت رسالة ابن خلفون رمحه اهلل .
 الْ ُم ْحت َويات والتَّعليق:

رسال ُة أبِي يعقوب هذه تَ ْحوِي أجوبَتَه على أسئلة ُم ْر َس َلة إليه من جبل
ُ
ِ
اختالف ال ُف َق َها ِء يف تلك املسائل من
َب يف معرف ِة
نفوس�ة ،
والس�ائل يَ ْرغ ُ
َ
َ
الس�لَ ِف واخلل ِف  ،مع بيان رأي املذهب اإلباضي وما اعتمده علماؤه من
َّ
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أدل ٍة تَ ْد َع ُم ما ذهبوا إليه .

و ِو ْفـقً�ا ل َِما تُورده مصاد ُر التأريخ اإلباضية ؛ كان أبو يعقوب ُم ْغ َر ًما
بقراءة كتب أهل اخلالف ؛ األمر الذي أ ّدى ب َِمشايخ العزابة إىل أن يقفوا
منه َ
الص ِّد والْ َه ْج ِر  ،ويضعوه يف الرباءة وقتًا غ َري قص ٍري.151
موقف َّ
الباب عند اإلباضية
والواق� ُع َّ
أن أبا يعقوب لَ ْم يكن الوحيد الذي َفتَ َح َ
ِجالنِي  ،وأبِي
للفِق ِه املُقَا َرن  ،فهناك علم�اء كبار مثل  :أبِي يعقوب الوار ْ
الس�ويف  ،وأيب طاهر
َّ
عم�ار عبدِالكايف  ،وأيب عم�رو عثمان بن خليفة ُّ
الش َّماخي ،
�ماعيل بن موسى اجليطايل  ،وأبِي س�اكن عامر بن علي َّ
ْ
إس َ
ابن خلفون أو َجاؤوا بَ ْع َده  -نَ ِج ُد يف تصانيفهم
ِم ْن عاصروا َ
وآخرين  -م َّ
دراس� ًة مقارنة للمس�ائل عند ِ
ِن خالل تناول اآلراء املختلفة
طرحها  ،م ْ
انقرض ْت .
ِجمي ِع املذاهب اإلسالمية  ،ب َِما يف ذلك املذاهب اليت َ
لَ
هذه الرسال ُة البن خلفون ٌ
جدا للمنهج املتَّبع من قِبَ ِل العلماء
مثال َجيِّ ٌد ًّ
املؤلّفني الْ َم ْذ ُكورين س�ابقًا  -وهو منهج الفقه الْ ُمقَا َرن عند اإلباضية ، -
إخراج طبع ٍة ُم َح َّق َق ٍة لِ َه ِذ ِه الرس�الة  ،اعتما ًدا على املخطوطتني
وأَنَا بصدد
ِ
السابقتني .
وس بن فـــَـــتْح (ت 283هـ 896 /م)
(َ )10عْمُر ُ

الصافِيَة
 .1-10أُ ُصول َّ
الديْنُونَة َّ
 الوصف :

سطرا يف الصفحة  21×15 ،سم .
 11 -صفحة؛ ً 27

ِي قدمي  ،بدون تأريخ .
 -خط مغرب ٌّ

ِن . )1-1
قسم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات (قار ْ
ٌ -
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ِن بَنِي يَ ْزقِن
لقد ُ
رأيت نس�خ ًة أخرى يف ِحيَا َز ِة الش�يخ حممد بابانو م ْ
(مِي َزاب).
كتاب فيه أصول الدينونة الصافية  ،تأليف اإلمام الفقيه
يبدأ النص بـ ٌ :
عم�روس بن فتح رضي اهلل عنه  .احلمد هلل الذي أنار احلق بربهانه  ،وأوضح
منهاجه باحلجج املنرية اليت قطع اهلل بِ َها عذر املبطلني  ،وشهد بِ َها على أعدائه
وج َّل لئال يكون للعاصي يف معصيته عذر … إخل .
ب َِما أراد اهلل َّ
عز َ
وينتهي بـ  ... :وإن أصابوا معصي ًة خياف عليهم منها يف حكم املسلمني،
وكانوا هلل عاصني خي�اف عليهم فيها عقوبة اهلل يف الدنيا واآلخرة  ،وعليهم
التوب�ة من ذلك واخلوف  ،وإن تَ َمادوا ولَ ْم يتوبوا َضلُّوا وكفروا  ،وادعوا أن
وصفت يف هذا َ
أصول
أشد لكفرهم من التمادي  ،وقد
ذلك لَ ُه ْم حالل  ،فهو ُّ
ُ
السرية والدينونة الصافية … نسأل اهلل التوفيق .
 الْ ُم ْحتَ َويَات والتَّعليق:

وس بن َف ْتح ،وتَ ْش َر ُح موقف اإلسالم
هذه الرس�الة منس�وب ٌة إىل َع ْم ُر ِ
وس واملنافقني،
وأهل الكتاب ( النصارى واليهو ِد ) والْ َم ُج ِ
ِجا َه املشركني ِ
تَ
بعض اآلرا ِء اخلاطئة اليت تعتق ُدها
ض َ
ِن وجه ِة نَ َظ� ٍر إباضي ٍة  .كمت تَ ْد َح ُ
مْ
والص ْف ِريَّة  ،واملعتزلة ،
ُ
ِر ِق املنتس�بة لإلسالم  ،مثل  :اخلوارج ُّ ،
بعض الف َ
ِم ِ
والْ ُم ْر ِجئَة  ،والشيعة  .وقد َختَ َم املؤلِّ ُف رسالَتَه ِ
َضايا اليت
ات الق َ
ببيان ُمه َّ
ال يَ َس ُع َج ْه ُلها يف التوحيد .
وأح َم َد بن ا ُ
الر ُّد على النَّ ِ
حل َس ْين
اكثَ ِة ْ
َّ .2-10
 الوصف:

سطرا يف الصفحة 14.5×20.5 ،سم .
  36صفحة؛ ً 26 -خط مغريب قدمي  ،بدون تأريخ .
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الر ُّد على الناكثة  ،وأمح َد بن احلسين  ،وهو
و ُم َع ْن َونَ� ٌة بـٌ :
كتاب فيه َّ
�ماء  ،ويف والية اهلل وعداوته  ،ويف
ِما َر َّد عليهم عمروس بن فتح يف ْ
األس َ
م َّ
وجو ٍه كثرية ...

�ر نسخ ًة
 اإلما ِم الثانِي لإلباضية  -يف كتابه «الغانِمِيّة»  ،وقد تَ َر َك ب ِْش ٌ
َّ
ري وجو َد
من كتابه مع عمروس يف طريقة إىل تا َه ْرت ،
فاس�تغل هذا األخ ُ
الكتاب يف يده الستنساخه .

وأولُ َها :احلمد هلل ذي العزة والس�لطان  ،والعظمة والربهان  ،شرع دينه
َّ
وبيَّن�ه  ،وأخذ على مجيع َم ْن علمه إياه امليث�اق لتبيننه للناس وال تكتمونه ،
للناس وال
ميثاق الذين أوتوا
أخ َذ اهللُ َ
الكتاب لتُبينُنّه ِ
وق�ال عز وجل ﴿ :وإ ْذ َ
َ
تكتمونه﴾  ...إخل .

 .2وحممد بن َم ْحبوب مفيت اإلباضية يف املشرق يف ذلك الوقت  ،وقد
قابَله يف َم َّك َة أثناء موسم احلج .

وآخرها ... :فإن قيل  :جيري على شيء من اآلخرة انقضاء ؟ فقل  :أما
ُ
َ
َض  ،والباقي غري ذي نِ َهاية وال غاية  ،وليس ل ُه انقضاء .تَ َّم
َمنْق ٍ
ال�ذي (؟) ف ُ
حمد
الكتاب ب َ
ِما كتب عبداهلل بن عيس�ى بن زكرياء بن ُم ّ
ِح ْمد اهلل و َمنِِّه  .م َّ
بن عيس�ى بن زكرياء بن َم ْح ُمود بن سليمان بن يَ ْحيَى  .نفعه اهلل به يوم ال
ينفع مال وال بنون  ،إال من أتى اهلل بقلب س�ليم  .كتبه لنفس�ه ابتغاء وجه
ربه.
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

هذا الكتاب يَ ْظ َه ُر أنه املذكور يف املصادر اإلباضية باسم  :ال َع ْم ُروسي؛
ِي.152
وهو الكتاب الذي َكتَبه عمروس لِقَرينه و ُمعاصره  :عبدِالْ َخالق الف َّ
َزان ّ
َد ُم وجه َة نظر اإلباضية يف قضايا ومس�ائل مهمة يف الفقه
وه�ذا العمل يُق ِّ
إنتاج يف هذا املوضوع
اإلسلامي والعقيدة  ،وتكمن أ َه ّميته يف أنه أ ْق َد ُم ٍ
الزال موجو ًدا عند اإلباضية يف َش َمال إفريقية .

عمروس هو واح ٌد من فطاحلة العلماء اإلباضيني يف الشمال اإلفريقي
 ،وق�د َح َص َل ْت لَ ُه فرص ُة االجتماع باثنني من أئمة اإلباضية املش�هورين
باملشرق:
ِش ُر بن غانِ ٍم ا ُ
خلراس�انِي  ،الذي َد َّو َن روايات تالمذة أبِي عبيدة
 .1ب ْ
 -152انظر  :الش�ماخي ؛ مصدر س�ابق ص  .225والوسياين ؛ سري ص( 2مخ)  .والربادي ؛ جواهر ص
.219
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�ل أبِي منصو ٍر إلياس ،
ُعيِّ َن عمروس قاضيًا على جبل نفوس�ة من قِبَ ِ
ِي عنه
حاك ِم اجلبل يف زمن اإلمام الرستمي الرابع حممد بن أفلح  .وقد ُرو َ
َ
أوج ٍه  :القرآن ،
أنه َه َّم أن يضع كتابا يَ ْف ِر ُز فيه
مس�ائل العلم على ثالثة ُ
والسنّة  ،والرأي ،ويُ َرتِّ ُب َّ
كل ٍ
باب من أبوابه ويَْبنِي ِه على األصول الثالثة ؛
ُّ
فيبني ما استخرج من الكتاب  ،وما استنبط من السنة  ،وما كان من رأي
بإعج ِ
ال الْ ِح َمام قبل
علماء املس�لمني  ،ف َل ْم يقدر اهللُ بذلك  ،بل َق َضى لَ ُه َ
153
استُ ْش� ِه َد على يد إبراهيم بن األ ْغ َلب يف َو ْقـعة
ْ
أن يُ َحق َ
ِّق رغبته  ،فقد ْ
َمانُو سنة 283هـ (896م).
( )11أبو َخزْريَْغ َال بنَزلــَْتاف (ت 380هـ 990 /م)

ني (خمطو َطتَان)
الرد على َجميع الْ ُم َخالِ ِف َ
 .1-11كتاب َّ
 وصف املخطوطة األولَى :

سطرا يف الصفحة ؛  15.5×20.5سم.
  40صفحة ؛ ً 27 -خط مغريب قدمي  ،بدون تأريخ .

 الناسخ  :عبداهلل بن عيسى النفوسي .ِن
أس َرة البَ ْع ُطور (قار ْ
�م من خمطوط ٍة متع ّددة احملتويات  ،يف ِحيَا َزة ْ
ِس ٌ
قْ. )2-10
 -153الوسياين  :مصدر سابق ؛ ص 2
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صفحات إضافية تتضمن ملحقًا بفتاوى
ص ينتهي يف ص  ، 36ثُ َّم تليه
ٌ
النَّ ُ
عقدية  ،لنفس املؤلف .
 وصف املخطوطة الثانية :
سطرا يف كل الصفحة ؛  15×21.5سم .
 63 -صفحة ؛ ً 19

ِي واضح  ،كاتبُه الشيخ عبداهلل بن حيىي البارونِي .
 خط مغرب ّ -تاريخ النسخ 1273 :هـ (بامليالدي . )1856

قسم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات ،يف حيازة يوسف بن أمحد الباروين
 ٌ(كباو ).
�ماء اهلل
كلت�ا املخطوطتني تبدأ ب�ـ  :باب الرد على َم ْن َز َع َم أن ْ
أس َ
خملوقة.
�ماء اليت َز َع ْم ْتم أنَّها خملوقة ما هي ؟
يقال لَ ُه ْم ْ :
أخب ُِرونا عن هذه ْ
األس َ
...إخل .
وتنتهي بـ  :وكذلك الْ َمالك لِ ِمأَتَ ْي درهم فأعطى منها َخ ْمسة دراهم ،
أعطاه�ا وهو يَ ْملكها أو هي خارجـة من ملكه ؟ وكذلك الكائن يف الظل
مىت خرج إىل الش�مس  ،وهو يف الظل أو يف الشمس ؟ واجلواب يف واحدة
من هذه الْ َم َسائل كالْ َجواب يف َجمِيعها .
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:
ص ُر ُدو ًدا على َجمِيع الْ ُم َخالفني لإلباضية
�ن النَّ ُّ
يتضم ُ
ط ِْبقًا للعنوان ؛ َّ
�ع َج ْه ُله  ،والرد على
�ماء اهلل  ،وما يَ َس ُ
يف قضايا َع َق ِديّة  ،مثل  :خلق ْ
أس َ
املعتزل�ة  ،واالس�تطاعة  ،واإلرادة  ،واإليْ َمان  ،واخللق  ...وأبو َخ ْز ٍر -
خاص ًة
صاحب هذا الكتاب  -ه�و أحد العلماء البارزين عند اإلباضية َّ ،
ُ
يف علم العقيدة .

( )12ابنَُس َّالمٍ (ق 3هـ 9 /م)

وش َرائع الدين
 .1-12بَ ْد ُء اإلسالم َ
 الوصف :

سطرا يف الصفحة ؛  14.5×20.5سم .
  63صفحة ؛ ً 21 -خط مغريب قدمي.

ه�ذه املخطوطة ه�ي  -يف األصل  -واحدةٌ م�ن خمطوطات جمموعة
ُ
الفضل
اس�تعرتُ َها من الشيخ سامل بن يعقوب  ،الذي يَ ُعو ُد إليه
البَ ْع ُطور ،وقد
ْ
يف اكتشافها.
باب ماجاء يف تفسري اإليْ َمان واإلسالم والعز واإلحسان ...
أ ّولُهاُ :

وآخرها ... :وقد فسرنا لَ ُهم وإياكم معال َِم ديننا  ،ونوضح رأي املسلمني
ُ
عليهم...
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

اج نَ ْمل ُ
ِكه يف التاريخ اإلباضي بشمال إفريقية،
هذا املُ َصنَّف هو أقدم نِتَ ٍ
ويُ َغ ّطي الفت�ر َة الْ ُم ْمتَ َّد َة إىل القرن الثالث اهلجري  ،أ ّما الْ ُم َؤلِّ ُف فقد تَنَق َ
َّل
خلال مواطن اإلباضية بني مكة وتو َزر  ،وقابَ َل كث ًريا من علماء اإلباضية
حاكما على ِس ْرت َز َم َن اإلمام
املش�هورين يف أماكن ُم ْختلفة  ،وكان أبوه ً
عبدالوهاب بن ُر ْستُم.154

للش�ماخي يف ِسيَرِه فيما يتعلق
والكتاب هو أحد املصادر األساس�ية
َّ
بالعصر الذي تَ َح َّد َث عنه  ،وقد نَق َ
ٍ
َل
السيَ ِر ( يف صفحات
مقتطفات منه يف ِّ
،188 ،187 ،164 ،162 ،161 ،142 ،141 ،137 ،135 ،133
.155) 262 ،260
 -154الشماخي  :مصدر سابق ؛ ص . 204
فلتراج ْع من هناك ] .
 -155انظر أيضا  :ت  .لويسكي … [ يف األصل إحالة بغري اإلجنليزيةَ ،
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َم ِس َري ُة َع َطا ٍء  ..يِف َد ْر ِب اخلَ رْي

بَ َدأَ املؤلِّ ُف كتابَه  -بعد التمهيد عن حقيقة اإلسالم واإليْ َمان  -بِذ ْ
ِك ِر
بأس َما ِء بعض صحابة
األئمة األوائل ل َِم ْذ َهبِ ِه  ،أو بعبار ٍة أخرى أ ْو َر َد قائم ًة ْ
الرسول . 
أس َماء علماء اإلباضية
هناك قائمتان أُ ْخ َريان يف الكتاب ؛ األولَى تَ ْحوِي ْ
يف املشرق  ،أي  :يف مكة واملدينة واليَمن وعمان والكوفة والبصرة والشام
أس َما َء علماء اإلباضية يف الق َْيروان ونواحيها .
َّ .أما األخرى َفتَ ْحوي ْ
ومات مفيد ٍة عن دولة ُّ
أيضا ب َِم ْع ُل ٍ
تأسست
الظهور اليت
وقد أَ َم َّدنَا املؤلف ً
ْ
أيضا ِس َري َة
بواس�طة أبِي الْ َخ ّطاب عبدِاألعلى يف ليبيا وتونس  ،كما تَنَا َو َل ً
أجل بقاء دولة الظهور .
أبِي َحاتِم الْ َم ْل ُزوزِي وجها َده من ِ

ِمتَ ِ
ث ََّم َة وثي َقتَ ِ
ان نُ ِق َلتَا يف هذا الكتاب  :األولَى رس�ال ٌة من اإلمام
ان ُمه َّ
عبدالر ْح َم ِن إىل أهل َط َرابُ ْلس  .واألخرى
الرستمي الثانِي عبدالوهاب بن
َّ
إس َماعيل ا ُ
خل َراسانِي وإباضية املشرق إىل
رسال ٌة من أبِي عيسى إبراهيم بن ْ
الس ْم ِح على اإلمامة
إخوانِه ْ
ِم إباضية املغرب ؛ فيما يتعلق بِتَ َم ُّر ِد َخ َل ِف بن َّ
يف تا َه ْرت .
ٍ
معلومات َ -عديْ َم ُة
توص ْل ُت إليه م�ن
هذه املخطوط ُة  -حس�ب ما َّ
النَّ ِظريِ.
ِّ
(ُ )13مَقرن بن حممد الَبْغُطوري (ق 6هـ 12 /م)

ُوسة
ِ .1-13سيَ ُر َم َشايخ َجبَل نَف َ
 الوصف:

سطرا يف الصفحة ؛  15×21سم .
 153 -صفحة ؛ ً 24

 خط مغربِي قدمي ( بعد  800هـ 1397 ،م ) . يف حيازة أسرة البَ ْع ُطورَ ،والَ ْغ ( ِج ْربة ) .256

لقد
اس�تعرت هذه املخطو َط َة لِتَ ْصوِيرِها  ،وهي يف َو ْض ٍع َسيِّ ٍئ  ،وتُقَاسي
ُ
البَل َ
َ�ل  ،ومجي ُع صفحاتِ َها يف حال ٍة رديئ�ةٍ ملحوظ ٍة  ،لكنها حىت اآلن يُ ْم ِك ُن
قراءتُ َها.
َ
كتاب فيه ِس�يَ ُر مشايخ جبل نفوسة
ُ
العنوان الْ ُم ْثبَت على الكتاب هوٌ :
ومناقبهم رمحهم اهلل ...
ِي أن أهل هذه الدعوة يت�زاورون فيها بينهم  ،يزور ُ
أهل
ورو َ
وأ ّولُ�ه ُ :
أهل املغرب َ
أهل املغرب  ،ويزور ُ
املشرق َ
أهل املشرق ليستفيدوا منهم العلم .
وذكر شيوخ أهل املشرق عصرًا بعد عصر  .منهم جابر بن زيد ...
أيضا ل َِم ْن لَ ْم يَ ِج� ْد ما يقوته يف بيته أن يَ ْخ ُر َج
ور َّخ ُصوا ً
وآخ�ره َ ... :
ُ
إىل اللَّبَ�ن يف اخلصوص  ،ويُجزيه التيمم  ،وأما من َو َج َد ما يقوته يف بيته فال
يَ ُجوز لَُه  ،واهلل أعلم وأحكم  ،وهو حسبُنا ون ِْع َم الوكيل وبه التوفيق َ .ك ُم َل
الكتاب املعروف بروايات األشياخ أشياخ جبل نفوسة فيما مضى رمحهم اهلل
وغف�ر لَ ُه ْم ونفعنا ب َِمحبّتهم  ،و َع َّج َل على من يَ ْط َع ُن يف مذهبهم وبراهينهم ،
وما ألَّ َفه إال ثق ٌة عن ثقة بأسانيد حمذوفة غري مذكورة طلبًا لالختصار واحلم ُد
هلل وح َده  ،والصال ُة على نبينا حممد وعلى مجيع األنبياء واملرسلني  ،واملالئكة
املقربني .
َّ
ٍ
ِي
حديث  :وهو تأليف الشيخ مقرن بن
الفقر ُة التالية ُكتِبَ ْت ب َ
ِخ ٍّط مغ ِرب ٍّ
حممد البغطوري النفوس�ي رضي اهلل عنه  .قال يف آخر الكتاب إنه أكمله يف
ربيع اآلخر  599يف ( اِيْ ِجنَّ َاو ْن ) يف حمضرة الش�يخ أيب حيىي توفيق ابن حيىي
اجلناوين رمحه اهلل .
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

ـي ِن َم َض ْت عندما َعثَ َر
هذا الكـتاب كان يُ َظ ُّن أنه مفقود حىت َس�نتَ ْ
َت خمطوط ٌة
عليه
ُ
الشيخ سالِم بن يعقوب ضمن جمموعة البَ ْع ُطور  ،واكتُ ِشف ْ
أخرى لَ ُه يف ُهون  ،بِلِيـبيا  ،لكين إىل اآلن لَ ْم َّ
ِع عليها .
أطل ْ
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خاص ِسيَ َر مشايخ جبل نفوسة  ،ويُ َغ ِّطي الفتر َة
الكتاب
يتناول
ٍ
ُ
بشكل ٍّ
املمتد َة إىل القرن الس�ادس اهلجري (بداية القرن الثالث عشر امليالدي)،
ِخ ٍّط مقرو ٍء
ومهم ًة من
ٍ
نص�وص بَ ْربَ ِريَّ ٍة ُكتِبَ ْت ب َ
ويتضمن َم ْجموع ًة وافر ًة ّ
َّ
وواضح .
ٍ
ِي ذ َ
الشماخي
ال البَ َّراد ُّ
َك َر هذا الكتاب يف قائمته َّ ،أما عند َّ
ِي وال َّ
السالِم ُّ
فيُ ْعترب الْ َمصد َر األساس ل َِما َكتبه عن مشايخ جبل نفوسة  ،وقد َو َض َع أيضًا
َرن بن حممد البغطوري.156
تَ ْر َج َم ًة ُم ْختَ َص َر ًة ل ُِم َؤلِّ ِف هذا الكتاب ُمق ِّ
( )14أبو اَّلربِيع ُسَليَْماُن بنَُعْبِداَّلسالمِ الوِْسَيانِي (ق 6هـ 12 /م)
ِ

ِسيَاين
ِ .1-14سيَ ُر الو ْ
 الوصف:

سطرا يف الصفحة ؛  15×20.5سم .
 -صفحة ؛ ً 36

ِخ ٍّط
َت ب َ
 خط مغربِي قدمي مجي ٌل ؛ إال الصفحات اخلمس األخرية أُ ْك ِمل ْمغربِي حديث ويف أوراق خمتلف�ة  ،بتاريخ :رمضان 1067هـ (بامليالدي
مارس )1666
 هذه املخطوطة يف حيازة َم ْح ُفوظ بن علي البارونِي  ،با َحل َّشان (جربة)،
ِ
أي عنوا ٍن .
وض ْع
استعرتُ َها لتصويرها  .ولَ ْم يُ َ
للكتاب ُّ
وقد ْ
أ ّو ُل املخطوطة  :قال الشيخ أبو الربيع سليمان بن عبدالسالم بن حسان
بن عبداهلل الوس�ياين رضي اهلل عنه وغفرله وباهلل التوفيق  :احلمد هلل الذي ال
تتس�ابق إليه العلوم  ،وال تتفاضل األشياء يف قدرته  ،الذي خلق اخللق على
ما علم  ،وبالذي منهم علم يفعلون  ،ليس كمثله شيء وهو السميع البصري،
ال تدركه األبصار وهو ي�درك األبصار وهو اللطيف اخلبري  ،أما بعد  :فإين
فأحببت
نظرت إىل اآلثار قد َّام َح ْت  ،وإىل أخبار أهل دعوتتا قد انطمست ،
ُ
 -156السري ؛ ص 548
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أن أُ َؤلِّ َف لكم منها كتابًا ...إخل .
افعليهن حيث أصبت ؛
أيضا  :أنت خرية هلؤالء
وآخرها  ... :وقال لَ َها ً
ّ
رك�وع الضحى  ،صوم اجلمعة  ،الصدقة مما أعطاك اهلل  ،وتصربين ال خيلف
اهلل وعده  .تَ َّم ما ُو ِج َد واحلم ُد هلل كثريًا  .قال يف املنسوخ منه  :نسخت من
جدا  .وفرغ من هذه عشية يوم العاشر من رمضان سنة
نسخة كثرية الفساد ًّ
سبع وستني بعد ألف  ،أعين من تتميم هذه النسخة  ،واحلمد هلل رب العاملني،
وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه وسلم .
 الْ ُم ْحت َويات والتعليق:

�ن  -يف غالِبِ ِه -
يتضم ُ
يتألَّ ُف الكتاب من قس�مني  :القس�م األول َّ
ٍ
معلومات ُر ِويَ ْت بواسطة الْ ُمؤلِّ ِف عن َش ْي ِخه أبِي ُم َح َّمد عبداهلل بن ُم َح ّمد
العاصمي عن أبِي ُم َح ّمد ِ
ماكس ْن بن اخلري ( تويف  28مجادى اآلخرة 528
ه�ـ  15 /يناير 1134م ) َّ .أما معلومات القس�م الثانِي فقد ُر ِويَ ْت عن
�هل إبراهيم بن ُسليمان ،
الس�ويف  ،وأبِي َس ْ
أبِي عمرو عثمان بن خليفة ُّ
وأبِي نوح.
ترتيب ِسيَ ِر القسم األول ،مع عدد الصفحات املوضوعة لَ َها:
وهذا ُ
 -1شيوخ جبل نفوسة

الصفحات 12-2

 -2شيوخ ناحية جربة

الصفحات 23-12

 -3ش�يوخ أهل القصور  ،مث�ل قصطالية،
ونفزاوة
 -4شيوخ ُسوف وأريغ
ِجالن
 -5شيوخ وار ْ
ِ -6سيَ ٌر خمتلفة

الصفحات 28-23
الصفحات 46-28
الصفحات 58-46
الصفحات 68-58

ٍ
معلومات ذات
ِس ُم الثانِي ( الذي يبدأ يف الصفحة  ) 68فيَتَ َض َّم ُن
أما الق ْ
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ِ
وش�يوخهم  ،و َم َجالس ال َع َّزابة ،
أ َه ّمية عظيمة عن ُم ْجتَ َم َعات اإلباضية ،
ِم  ،وحياتِهِم االجتماعية.157
ونشاطاتِه ْ
مهم للتاريخ اإلباض�ي يف الفترة اليت تََل ْت
َّ
إن ه�ذا الكتاب مص�د ٌر ٌّ
َ
ِم يف تا َه ْرت  ،وحىت القرن السادس اهلجري (الثانِي عشر
س�قوط دولتِه ْ
امليالدي) .
�خ ٌة أخرى من هذا الكتاب موجود ٌة ب ِ
ِحيَ�ا َز ِة جامعة لفوف برقم
نُ ْس َ
.158277
( )15أبوَعَّمارَعْبُداَلكايف بن أبييَْعُقوب الَواِرْجالني
(ق 6هـ 12 /م)
املشايخ
ُ .1-15م ْختَ َصر َطبَقَات َ
 الوصف:

سطرا يف الصفحة ؛  15.5×21.5سم .
  3صفحات؛ ً 23 -خط مغريب حديث واضح .

 تاريخ النسخ1271 :هـ ( بامليالدي . ) 1854ِمريْتِي.
 الناسخ :سعيد بن أيوب التِّنْد ِِّن . )1-6
قسم من خمطوط ٍة متعددة احملتويات (قار ْ
ٌ -

يف هذه الوثيقة يُبَيِّ ُن أبو َع َّمار عب ُدالكايف سلس�ل َة العلماء األئمة اليت
بواس�طتها نُق َ
ِل الْ َم ْذ َه ُب اإلباضي  .وقد َق َّس َم علما َء اإلباضية إىل إحدى
عشرة طبقة ؛ ُّ
كل طبق ٍة منها تُ َغ ّطي مخسني سنة  ،وتَحوي عد ًدا من املشايخ
عن َم ْن أَتَى يف أ ّولِ َها أو يف
الذين عاش�وا خالل تلك الفترة  ،بِ َغ ِّ
ض النظر ْ
آخرها .
وق�د نَق َ
َل هذه الوثيق َة أبو العباس أمحد بن س�عيد الدرجيين يف كتابه
159
«طبقات املشايخ» ْ
وأك َم َل السلسل َة حىت عصره هو .

الوثيقة تبدأ بـ  ... :أ ّما بعد  ،وفقنا اهلل للسديد من القول والصاحل من
الشيخ أبا عمار لَ َّما رأى العزابة ينسبون أمر دينهم إىل واح ٍد عن
العمل  ،فإن َ
َ
ِن ُح ْس ِن نظره أن يكون ذلك
واح ٍد  ،وكاب ٍر عن كابر  ،وثق ٍة عن ثق ٍة ؛ َرأى م ْ
مجل ًة عن مجل ًة ونق ً
نقل… إخل .
ال عن ٍ
وتنتهي بـ ... :وقد يذكر عنهم وعن غريهم من العلم والورع والنسك
والعبادة ما ال يس�عه الكتاب لو قصدناه واقتفيناه  .تَ ّم ما ُو ِج َد يف األ ّم حرفًا
ِح ْر ٍف .
بَ


مََّت املََق ُ
ال

 الْ ُم ْحت َويَات والتعليق:

تأسست بعد سقوط دولة اإلباضية يف الشمال اإلفريقي  ،وهي َم َجالس تَ ُض ٌّم خيار الناس
 -157هذه ال َْم َجالس
ْ
وأفاضلهم يف اجملتمع  .ومن بني ش�روط العضوية فيها  :أ ّن العضو ال بد أن يكون واح ًدا من الذين يَحفظون
القرآن عن ظهر قلب  ،وأن يكون من الذين أكملوا دراس�تهم حسب النظام املتبع عند اإلباضية  .وتُ َمثِّ ُل هذه
ِس
جملس الشورى إلمام املسلمني  ،لكن خالل فترة الكتمان يُ َمار ُ
ال َْم َجالس  -يف دولة الظهور أو دولة الدفاع َ -
ِس العزابة َ
كامل ُسلطة اإلمام يف حكم اجملتمع اإلباضي يف الشؤون الدينية واالجتماعية .
َم ْجل َ
َد ٌم من قِبَل  :ت .لويس�كي  [ ...يف األصل إحالة بغري اإلجنليزية ،فلتراجع من
 -158وص�ف املخطوطة ُمق َّ
هناك ] .
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 -159الدرجيين؛ طبقات ،قسم من خمطوطة حبيازيت؛ الصفحات . 3 – 2
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