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 شكـــــر وعرفـــــــان
ُكمْ } قال تعالى   ُكْم لَئِن َشَكْرُتْم ََلَِزيَدنَّ َن َربُّ  ...{َوإِْذ َتأَذَّ

 (07االية  إبراهيمسورة )   

الحمد هلل الذي بنعمه تتم الصالحات...وبفضله تتحقق المقاصد والغايات,والصالة 

 الصالة والسالم صلى هللا عليه وسلم أفضلوالسالم على نبي الرحمات محمد عليه 

 لألستاذ... ثم الشكر والتقدير والعرفان هذه المذكرة إلتمامهلل الذي وفقنا  أوال الشكر

 (زاده هللا علماالمشرف صاحب الصدر الرحب )

 ل بن عمرعلا  :لالدكتور الفاض

ومتابعته لنا التي ال تنقطع الذي غمرنا بتوجيهاته ونصائحه وتشجيعاته الدائمة 

ا خير متطلبات العمل والحياة فاللّهم جازيه عنّ  مذلال لنا كل الصعاب, رغم القريبة

 الجزاء 

ورسمه على قبولهم المساهمة في  باسمهالشكر موصول للجنة المناقشة الموقرة كل 

 حلة. أحسنإبداء مالحظاتهم وتصويباتهم خدمة للموضوع وخروجه في 

       اَلستاذ عبد الحميد العابدسة و ئالدكتور عمار غرا

كل الشكر والعرفان لمن أعطانا الجرعة المعنوية والمساعدة والتشجيع بعديد 

 الرفيقنعم داخل وخارج الوطن فكان نعم السند ونعم األنيس و نالمصادر م

 ( وفقه هللا في مشواره العلمي)  شرايطة إبراهيماَلستاذ 

التاريخ وخاصة أساتذة التاريخ الوسيط أمدهم هللا أيضا نتقدم بالشكر لكافة طاقم قسم 

 بالعون والرعاية.

 

  حبا وتقديرا وتبجيل انـــور و احمــد



 



 اهـــــــداء

 وبعد:احلمد هلل رب العاملني وصل اللهم وزد على املبعوث رمحة للعاملني 

 معينة يل بدعواهتا فرتة السحراغلى ما يف الوجود ...الضراعةّرافعة اكف ...اهدي مثرة جهدي اىل من سهرت الليايل مربية 

 امدها اهلل بطول العمر '' ةزيزـــــــدتي العــــــوال''

 اجلنة وجعل  طيب اهلل ثراه  ا....وكابد صعاب احلياة حلوها ومره.الذي طاملا حثين على التماس طريق العلم واملعرفة .اىل 

 رحمه هللا'' زيز ــــــدي العــــوال''

 اىل رفيقة دربي شكرا وعرفانا ... اليت حتملت معي عبء احلياةاىل  ...وسراجه الذي ال ينطفىء العمراىل ايقونة 

 حفظها اهلل'' مةــــيت الكريــــزوج''

 ''رحيم,نضال,مؤيد,معمر,مريم,بشري,امرية''                    اىل انس احلياة  وقرة عيين ابنائي وبناتي وفقهم اهلل            

  ''اخي واخواتي''              اىل من مشلتين هبم رائحة االبوة واالخوة                                                         

 ''عبد القادروبدرالدين ''               ايام الدراسة وشجعوني  اىل من حتملوا معي

 شكرا وتقديرا    ''جمموعة احملبة والوفاء''رفقاء الطفولة                                 اىل                                                           

 االحبضوره اىل من ال حيلو جملس الدراسة العلم واجلامعة..اىل من كان يل مشجعا.. اىل من مجعتنا به االقدار..يف مدرجات 

 وامده مبوفور الصحة حفظه اهلل ''امحد فايزي''زميلي واخي 

 اىل كل زمالء الدفعة واساتذهتا بقسم التاريخ جامعة محة خلضر بالوادي  

 انـــــــور



 اهـــــــداء

 بعد: أماواملرسلني  األنبياءاحلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على خامت 

 يف الوجود إنسان أغلىبالصلوات والدعوات اىل  وأعانتيندربي  وأنارتاهدي مثرة جهدي هذا اىل من ربتين 

 " حفظها اهللاحلبيبة أمي" 

من حنانه... اىل من يرتعش قليب  ألرتويليمهد يل طريق العلم ... اىل من مل متهله الدنيا  األشواكاىل من حصد 

 " رمحه اهللأبي الغايللذكره "

..ومسراتي أحزانييف كثري من العقبات والصعاب ... اىل شريكة حياتي ورفيقيت يف  األثراىل من كان هلم بالغ 

 ..اىل قرة عيين وانسي يف حياتي 

 "وبناتي ائيوأبنزوجيت "

إخوتي "   األصعدةاىل من وقفوا جبواري وساعدوني بكل ما ميلكون ...اىل من متنوا يل النجاح يف مجيع 

 "وأخواتي األعزاء

اىل من كان معينا وحمفزا يل طيلة مرحلة املاسرت... اىل من حتملين وحتمل معي أعباء هذا البحث " زميلي 

 انور" أمده اهلل بالصحة والعافية

 كل الزمالء واألساتذة بقسم التاريخ جامعة الشهيد محة خلضر بالوادي اىل

 امحد فايزي
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 مقدمــــــــة:

تبين  أن يدا  منحتد سطاألو , واملغرب  اإلسالميالرستميني يف بالد املغرب  األئمةاستطاعت سياسة 
رات  ي باقي احلضاتضاه , اريةقاعدة حضارية  متينة,مشلت العديد من اجملاالت الثقافية والسياسية والتج

هذه احلضارة ,تيهرت  عاصمةبال على القدرة والكفاءة العلمية أساسااملعتمدة كالقريوان وقرطبة وفاس, 
منها  تفكان سطألو ااملغرب  بظالهلا على تلك احلواضر اجملاورة, وخاصة املمتدة يف صحراء ألقت

هاما  معربا جتارياسودان كد البال منها,األمصاراىل بقية  وارجالن اليت كانت حمورا علميا وجتاريا ودينيا
 يف ت وارجالنم.عرف 909ه/296عقب سقوط العاصمة تيهرت سنة  هذا وبالد احلجاز ركبا للحجاج

ت  شىت اجملاالثارهم يفآركوا ايخ والعلماء,الذين تالعديد من املش أفرزتهذه الفرتة حركة علمية كبرية 
 .باضياإللفكر ذهيب ليعد العصر ال وهو ما,والعقدية والكالمية والتارخيية  ةالعلميوامليادين 

ف بو يعقوب يوساارجالن و نطقة ميف الرواد والعلماء الذين تبوؤوا املكانة العلمية الكبرية , أهممن بني 
 ياإلباضللمذهب  عياشر  ااملصادر ومورد أهمالذي يعد من ,م(1170/ه570ت  ) الوارجالين إبراهيمبن 

يف ظل ذلك و لتفسري يث وايف علم احلد كذلك,  وأصوليةنظري ما تركه من علوم كالمية وفكرية وتارخيية 
عرفية  وسوعة مم عل منهجاألمر الذي  وأقرانهمعاصريه  بني برزالزخم العلمي الذي عرفت به املنطقة 

 .كبرية

 ــ :بــــــ عنونثنا املحبالل خوملعرفة الدور الذي قام به ابو يعقوب الوارجالين,كان موضوع دراستنا من 

 (ضيودوره في الفكر اإلبا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالني)

 (م1170-1100ه/ 500-570)

 الموضوع: أهمية

اليت يتصدرها ابو يعقوب  ةوالفكري املوضوع حمل الدراسة يف تلك القيمة العلمية أمهيةتكمن  
,باعتباره مصدرا ومرجعا أساسيا للمذهب اإلباضي بفضل آثاره الفقهية واألصولية والكالمية الوارجالين

 نكاعلى هذا األساس  العقدية, اليت أّصلت للعديد من القواعد الشرعية اليت اعتمدها املذهب اإلباضي,
 .للموضوعاختيارنا 
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 وع:اختيار الموض أسباب

 موضوعية وأخرىذاتية  أسبابهناك  املوضوع ااختيارنا هلذ أسبابمن 

 الذاتية: األسباب /1

عبه ابو لر الذي والدو  باضياإلمعرفة رجاالت الفكر  ورغبتنا يفاملشرف  األستاذبناء على اقرتاح  -
 كرية .الف ضيعى املوا, ايضا امليول وحب التطلع علاإلباضيالفكر  أقطاب كأحديعقوب الوارجالين  

قوب ابو يع يوخه فكانمن خالل دراسة حياة احد ش اإلباضيبالبحث يف خبايا الفكر  اهتمامنا -
 الوارجالين.

 باضيةدولة اإلال أسس ة علىباضية يف سبيل احملافظلعلماء اإل أوكلالرغبة يف تقصي ذلك الدور الذي  -
 .وكياهنا

 .خالل رواده من باضياإلذهب على الفكر وامل أكثررصيدنا املعريف والعلمي بالتعرف  إثراءالرغبة يف  -

 الموضوعية: األسباب /2

ية اليت ة الكافلدراس, حيث مل حيض باقلة الدراسات املعمقة حول شخصية أيب يعقوب الوارجالين -
 تنصفه وتنصف مصنفاته وآرائه العلمية

رية حىت اف الفكألطيامعرفة الدور الذي لعبته حاضرة وارجالن ,كقطب علمي هام مشل العديد من  -
 أصبحت مقصد العارفني.

 ةاألكادمييتنا ل دراسخال من ,ا هبذا البحث ,وضع لبنة جديدة يف رفوف املكتبة اجلامعيةحماولة منّ  -
 املتواضعة هلذا املوضوع.
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 الموضوع: إشكالية

خ املنا ت هتيئة استطاع ن ,اليتالعلمية وارجال ةالبيئتلك العالقة بني  إجياداملوضوع يف  إشكاليةتكمن  
يف  الوارجالين,  يعقوبهم أيبالفكري والعلمي ,والدور الذي قام به علماء احلاضرة ومن لإلبداعاملناسب 

 .تأثروال التأثريظل تلك التجاذبات الفكرية والفلسفية والعقدية,من خالل عملية 

 املوضوع على النحو التايل: إشكاليةعلى ذلك كانت صياغة  بناءاو 

ما هي أهم ؟ و باضياإلكر ابو يعقوب يوسف الوارجالني في النهوض بالف قام بهماهو الدور الذي 
 العقدية؟. و آثاره وآراؤه الكالمية

 وهي: عليها اإلجابةفرعية وجب  إشكاليات اإلشكاليةوتندرج حتت هذه 

 العلمي؟ضاري و وث احلالنظام الرستمي السائد يف احملافظة على املور  قام بهماهو الدور الذي /1

 اإلباضي؟ املذهب على ماهو الدور الذي استطاعت  حاضرة وارجالن أن تقوم به يف سبيل احملافظة/2

 هيكلة نفسه؟ وإعادة نلوارجالكيف استطاع املذهب اإلباضي الفرار بفكره /3

 ة الفكري ركةابرز أعالم ورواد الفكر اإلباضي يف تلك احلواضر ودورهم يف النهوض باحل/4

 منهج الدراسة:

 ة:ناهج التاليانة باملن االستعفرعية,البد م أسئلةعنها من  عوما تفر  اإلشكاليةعلى تلك  اإلجابةمن اجل 

 يعقوب صية أيببشخ املرتبطة ,الذي قمنا باستخدامه يف مجع تلك املعلومات المنهج التاريخي:
 التارخيية, ترتيبا كرونولوجيا . األحداثالوارجالين واليت تتماشى وسري 

لته اىل راسة رحء دخاصة إثنا ,اعتمدنا هذا املنهج يف وصف األحداث واألماكن المنهج الوصفي:
 .هوما حتوي وبالد السودان واحلجاز وتتبع احلواضر األندلس

 واألصولية ةيعقوب الكالمية والعقدي أيب آراءاستخدمنا هذا املنهج يف استخراج  :ستقرائياالالمنهج 
 .واإلنصافمن خالل كتابه الدليل والربهان وكتابه العدل 
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 يف والرتجيح ,واريخات والتيف مقارنة آراء املصادر يف بعض التسمي اعتمدتاهالذي المنهج المقارن :
 لق القرآن.قضية خ صة يفبني أيب يعقوب وغريه خا ,واالتفاقبعض اآلراء الكالمية ومواطن االختالف 

 الدراسات السابقة :

خاصة الفكرية  ,يف شىت جماالته اإلباضييتنب من خالل دراستنا هلذا املوضوع والبحث يف التاريخ        
 األوىل اإلرهاصات  الدراسات السابقة كان الرتكيز فيها كلية عن ,إنوالسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

اىل املدارس الكالمية والفرق اليت دخلت بالد املغرب  إضافة اإلسالمي,باضي يف بالد املغرب للوجود اإل
إنتاج الفكر اإلباضي يف  كان بعنواندكتوراه الباحث عالل بن عمر اليت   أطروحةفكانت , اإلسالمي

عميقة للوجود كانت دراسة م  15هـ/ 9م إىل 9هـ/ 3احلواضر الصحراوية لبالد املغرب وانتقاله من القرن 
ايضا رسالة ماجستري للباحث عمار غرائسة اليت خصها بعنوان املدينة الدولة يف اإلباضي,للفكر  و

مث احلديث  املغرب األوسط وارجالن أمنوذجا, فكانت دراسة مكتملة اجلوانب ختص حاضرة وارجالن ,
بكري حباز يف كتابه الدولة الرستمية دراسة يف  إبراهيموجمتمعا فكانت دراسة  دولةالدولة الرستمية عن 

 الدراسات عن احلواضر أهم أيضا,  طوائفه ونظمه متطرق فيه اىل عناصر اجملتمع واه ,اجملتمع والنظم
م رسالة 1229-909هـ/ 626-296عمر سليمان بوعصبانة معامل احلضارة بوارجالن دراسة 

التسمية والسكان دراسة اثنية جغرافية كذلك الدراسة عن  ,ها اىل منطقة وارجالنتطرق في ماجستري
 فأمهافكانت قليلة مقارنة بعلمه  ,الدراسة املخصصة يف شخصية أيب يعقوب الوارجالين أمااحلاضرة ,

دراسة لعصره وفكره  أصولياابو يعقوب الوارجالين  ,خصها بعنواندراسة مصطفى بن صاحل باجو 
هلا رصيدها  ,باضيةإدراسة متخصصة درست شخصية  أوليب حامد الغزايل فهي تعترب أمقارنا ب األصويل
دراسة بكري سعيد اعوشت ابو يعقوب  أيضا, املستصفىبايب حامد الغزايل صاحب  مقارنةالفكري 

 ,الكالمية  وأرائهتكلم عن أيب يعقوب وعلمه ورحالته ن , اإلسالميةالوارجالين واملدارس الكالمية 
اآلراء الكالمية أليب  نايضارسالة ماجستري للباحثة دليلة خبزي يف اصول الدين جامعة اجلزائر بعنوا

اىل  إضافةبعقوب الوارجالين أفادتنا يف إبراز أهم املعامل واآلراء للوارجالين من خالل الدليل والربهان 
فقد مشل  وآخرونحباز  إلبراهيمباضية اإل أعالممعجم  أمهها لإلعالم,تلك الكتب اخلاصة بالرتمجة 

خص عبد الرمحان اجليالين ابو يعقوب الوارجالين مقاال  أيضاباضية مشرقا ومغربا.اإل األعالمالعديد من 
 مؤلفاته وهو الدليل والربهان. بأهمدراسة تكاد تكون خمنصرة مكتفيا  41العدد  األصالةيف جملة 
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الفكر  المأعة يف مية خاصبعض الدراسات على غرار امللتقيات العل األخرية اآلونةيف  أيضاكما كانت 
ىل رجالن امن وا مداخلة بعنوانكمد ناجي,جامعة قابس تونس,  حمفكانت دراسة الباحث  اإلباضي

لثقايف بع التواصل ايل الرالدو اتقى ,امل قرطبة قراءة يف تأثري اجملال يف فكر أيب يعقوب يوسف الوارجالين
ة الشهيد محة خلضر الوادي اهلجريني ,جامع 3/4ني املغرب األوسط واألندلس بني القرنني واالجتماعي ب
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 : مضامين الموضوع

ثة فصول يدي وثالل متهمقدمة وفص تضمنتاليت  ,جل دراسة هذا املوضوع اعتمدنا اخلطة التاليةأومن 
 .قوخامتة ومالح

يار ضوعية يف اختة واملو ذاتيال األسبابواليت اشتملت على فقرة متهيدية وعنوان املوضوع ,مث  المقدمة:
 تنا.واملنهج املتبع وخطة البحث والصعوبات اليت واجه اإلشكاليةاملوضوع,وطرح 

يه عن حلديث فكان ا  اإلسالميفي بالد المغرب  اإلباضيالوجود لذي محل عنوان  الفصل التمهيدي
ا سكان  يعيشهة واليتوتلك الظروف اليت كانت سائد,اإلسالميلبالد املغرب  اإلباضيدخول املذهب 

إرساء  عيد يفسلمة بن سدور من ذلك الوضع ,و  جالرببر من وراء السياسة األموية وحماولة الرببر اخلرو 
رستمية من لدولة اللرق لدعوة مث التطالعلم, من اجل نشر ا ةقواعد املذهب اإلباضي باختياره حلمل
  ضر.ي احلواباق ودورها السياسي واحلضاري والعلمي على ,تيهرت اىل جبل نفوسة عرب وارجالن

ه عن ديث فييث كان احلح يعقوب الوارجالني ألبيالبيئة العلمية عنوان ب كان  األولالفصل  أما 
 اإلباضيب هول املذ دختسميتها من خالل املصادر مث االنتقال اىل وتأصيل حاضرة وارجالن , موقعها

وكان  هاإلييني ستملر ااألئمة السقوط وفرار  وأسباباىل حاضرة وارجالن ,بعد سقوط العاصمة تيهرت 
  مث احلديث عن ابرز رواد الفكر اإلباضي بوارجالن .منهم ,يعقوب بن افلح 

منذ بدايات عمره اىل أن توفاه األجل  الوارجالني حياته وتعلمهابو يعقوب عنوانه  الثاينالفصل وكان 
ه( ,حتدثنا فيه عن مولده ونشأته وبدايات تعلمه بوارجالن ,مث التطرق اىل ابرز شيوخه -570-500)

وأبرزهم الذي رثاه بقصيدته البائية وهو أيوب بن إمساعيل املزايت, ومعاصروه وتالميذه مث احلديث على 
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ين اىل بالد األندلس وبالد السودان اليت اكتشف فيها خط االستواء مث رحلته احلجازية اليت رحلة الوارجال
 نسج فيها قصيدته احلجازية.

لة املوضوع هو بوصو  باضياإلابو يعقوب الوارجالني ودوره في الفكر محل عنوان  الفصل الثالثاما  
تابا يف كان له  كحيث   هلعقدية وفلسفتالكالمية وا آراؤهدوره  عن واجلانب العملي منه حيث حتدثنا

ة مية والعقديالكال راءاآل خلد العديد من أيضاالفلسفة بعنوان )مروج الذهب( كما علم بعلم التنجيم ,
قه يف الف آثارهه ل أيضا ضيةبامن خالل كتابه )الدليل والربهان ( الذي يعترب عمدة الكتب واملصادر,اإل

 امصدر  يعتربي ( الذافواإلنصالعدل )على تلك الرسائل ,وكتابه  األجوبةحيث كانت له  األصولوعلم 
م بو يعقوب بعلااشتغل  أيضا(,يف علم التاريخ كتابه فتوح املغرب آثارهمن  أيضا,األصوليةمهما للقواعد 

ه سفرا ليث كان را حاحلديث من خالل ترتيبه سند الربيع بن حبيب,مث تطرقنا اىل أيب يعقوب مفس
الل خمن  ألدبوالشعر اىل تضلعه يف ا إضافةمنها الفاحتة والبقرة ,اآليات عديد عجيبا فسر فيه 

 ثى فيها شيخهر ة اليت بائيدائه مناسك احلج,وقصيدته الآقصائده احلجازية اليت تكلم فيها عن رحلته و 
 .إمساعيلبن  أيوب

لك تة على إلجاب,اليت توصلنا إليها من خالل ا جملة من النتائجيف ختام حبثنا استخلصنا 
لمية قيمة ع وضوعالتساؤالت,اليت طرحناها,مدعمني موضوع حبثنا ببعض املالحق اليت تعطي للم

 إضافية.

 ر والمراجع وتحليلها:دعرض المصا

 :أليتكاوقد اعتمدنا يف حبثنا على مجلة من املصادر واملراجع اليت ميكن عرضها   

 (م1078ه/471)ت  نيالوارجال ابن بي بكر السدراتي زكرياء ألبي وإخبارهم األئمةكتاب سير 
دولة وتاريخ ال هايلإخاصة دخوهلم باضيني يف بالد املغرب ,يف تاريخ اإل أفادناوقد  العريب, إمساعيلحتقيق 

 مأهواحلديث عن طمية ,باضية الشيعية الفااإل ةوسقوطها واملقاومالعاصمة تيهرت  تأسيسالرستمية 
 اخي  و الشممصدر للدرجيين أهم,ويعد  اإلباضياملذهب  أعالمعن سري بعض  إضافةالثورات 
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عترب مصدر رئيسىي الذي ي م(1170ه/570كتاب الدليل والبرهان ألبي يعقوب الوارجالني )ت 
 يعقوب وقد ركها أيبيت تة والعقدية الللمذهب والفكر اإلباضي ملا حيويه على عديد اآلراء الكالمي

 ء الكالمية ث اآلرامبح استفدنا منه يف ختريج تلك اآلراء وكان أساس حبثنا خاصة يف الفصل الثالث

ملؤلفات املهمة اويعد من  م(1170ه/570كتاب العدل واإلنصاف ألبي يعقوب الوارجالني )ت
رأيه وهو  وب فيهايعق شرعية اليت كان أليبيف علم األصول للمذهب اإلباضي ومصدر تلك القواعد ال

 كر آراء أيبذ  وقد ساعدنا يفمن املصادر املهمة يف التشريع اإلباضي ومهما جدا خاصة يف حلقة العزابة,
 يعقوب األصولية اليت مصدرها الكتاب والسنة.

تناوت قرب  حتقيق مسعود مزهودي من منطقة م(12ه/6عبد الكافي ) ت ق  رسير أبي عما
ه أفادنا كتاب يات وقدلسانوارجالن كان قد تتلمذ على أيب يعقوب الوارجالين ,اشتهر بعلم الكالم وال
 ارجالين.قوب الو  يعباحلديث عن حلقة العزابة والرتمجة لعديد العلماء اإلباضية وكان منهم أيب

 م(1272/ه670ت العباس احمد بن سعيد الدرجين ) ألبي كتاب طبقات المشايخ في المغرب
ة كل طبقة رة  طبقنتا عشباضيني مقسمة اىل اثإوقد مشل جمموعة من سري علماء  طالي, إبراهيمحتقيق 

بحث ومن يف ال اساسيأمخسني سنة, اعتمدنا عليه يف تكلمه عن ابو يعقوب الوارجالين ويعد مصدرا 
ابو  نه ترمجةعأخذت  معظم املصادر قد أناىل  إضافة.إلباضيامجلة املصادر املعتمدة يف املذهب 

 يعقوب الوارجالين.

( م1312ه/712)ت  األندلس والمغرب البن عذاري المراكشي كتاب البيان المغرب في إخبار
ح اىل غاية نذ الفتمدلس حتقيق بشار عواد وحممود عواد  حيث يعد كتاب اختصاص لتاريخ املغرب واألن

 .تها قد اعتمدناها يف احلديث عن الدولة الرستمية وتأسيسها وأئمتأسيس الدول و 

حتقيق امحد بن  (م1522ه/928أبي العباس بن سعيد الشماخي )ت لإلمامكتاب سير المشايخ 
ات الدخول لى روايععالوة  باضية البارزيناإل أعالم أهم أدرجتوهو من املصنفات اليت  سعود السيايب,

 اته.اريخ وفتديد يعقوب وحت أليب,وقد استفدنا منه يف ترمجته اإلسالميلبالد املغرب  اإلباضي
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بكري  إبراهيمتح  م(1384بن صالح بابا حمو اعزام )ت  إلبراهيمغصن البان في تاريخ وارجالن 
التعريف  ثريا يفك  دناأفامنطقة وارجالن  وأعالمحباز وبن حممد بو معقل وهو كتاب خمتص يف تاريخ 

اىل محلة  إضافة جالينبوارجالن واصل التسمية واصل سكاهنا واهم علمائها وخاصة أيب يعقوب الوار 
 .العلم

 دينة تيهرت .( يعد كتاب جغرايف وضع وصفا ملم977ه/367حوقل )ت نالب األرضكتاب صورة 

والذي اعتمدناه  م(1134ه/548)ت اآلفاقنزهة المشتاق في اختراق  اإلدريسي الشريف كتاب
 يف التأصيل لتسمية وارجالن 

لتأصيل لبعض ااعتمدنا عليه يف م(.1228ه/ 626كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي )ت 
 املناطق خاصة تيهرت ووارجالن

 ومن بين المراجع:

ي حامد نا بابه مقار دراسة لعصره وفكر  أصوليامصطفى بن صالح باجو ابو يعقوب الوارجالني 
 الغزالي 

رتمجات عديد الكار و عناصر البحث فقد أرشدنا يف عديد األف ألهمفقد كان بوصلة البحث والدليل 
 لرواد الفكر اإلباضي بوارجالن

لذي االدور  لمت عنفهو يعد من املراجع اليت تك األوسطباضية في المغرب مسعود مزهودي اإل
راء رستمية والصحدولة الناطق الالتجارية واجلغراقية بني م كاملسالاهم  إدراجهاىل  إضافةلعبته وارجالن 

 وبالد السودان .

و  إسالميية مجهور  ولأيام الثالثة تكلم كثريا عن ق بأجزائه يرمحمد علي دبوز تاريخ المغرب الكب
لسقوط واهم ااىل  سيسالتأن يف عديد النقاط اليت ختص الدولة الرستمية م أفادنا األوسطغرب ببالد امل

 األسباب
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ما خيص  يمة يفقسته كانت درا. جودت عبد الكريم يوسف العالقات الخارجية للدولة الرستمية
ثورات خاصة ابرز الو قات العال أهمتلك العالقات بني الدولة الرستمية وباقي البالد وقد ساعدنا يف 

 معامل طريق بالد السودان  أهم أيضاموقعة مانو 

 إبرازه يف ةكتاب قيم خاص. شعريةالى ظهور األ بافريقيةعبد المجيد بن حمدة المدارس الكالمية 
التعريف دور اعدنا بما ساعم الفرق ودورها فقد اعتمدنا عليه يف إبراز أهم الفرق الكالمية أيضا ك

 ذهب اإلباضي وتطوره واهم رواده ومؤسسيهامل

ر يد رجال الفكة لعد الرتمجيفكانت االستفادة منه   باضيةاإل أعالممعجم  آخرونبكير بحازو  إبراهيم
 .اإلباضي

 احلديث يفا خاصة اعدنس ترمجة ماهر جرار وخمائيل خوريعمر خليفة النامي دراسات عن االباضية 
 عن محلة العلم.

يه اعتمدنا عل راررميا جو جرار  .ترمجة ماهرالشمالية إفريقياباضيون في المؤرخون اإلتاديوس ليفتسكي 
 يف الرتمجة لبعض معامل املذهب اإلباضي 

 أهم الصعوبات:

بو يعقوب  خصت اع اليتاملصادر واملراج أغلبية إنمن بني الصعوبات اليت واجهتنا يف حبثنا هذا ,
 كيز فيها علىان الرت ع فكباقي املصادر واملراج أماباضية ,الوارجالين بالدراسة هي من املصادر اإل

 أئمتهااهم و رستمية لة الللدو  والتأسيس,  اإلسالميلبالد املغرب  اإلرهاصات األوىل للدخول اإلباضي
 كوهنا مازالت, لليهاإصول مع الرتمجة الغري معمقة لرواد الفكر,مع ندرة بعض املصادر اليت تعذر الو 

غم هذا فقد .لكن ر اة إليهإليه بعد حتقيقها أو اإلشار من وصلت  إليناا على ما نقله خمطوطا واعتمدن
قنا مدة لذي راف,افاناملشرف الذي له منا جزيل الشكر والعر  األستاذذللت تلك الصعاب بتوجيهات 

فله كل  ,وجيهي الكبريمي والتالعلالبحث وأمدنا بالعناية رغم ارتباطاته إال انه كان لنا الداعم املعنوي و 
 الشكر جمددا. 
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ت الفكر ن هاماممة علمية دراسة بسيطة هلا ماهو اال, عهذا املتواضحبثنا  إن آخروليس بعده  أخيرا
ني إلباضي ,سائللمذهب اري لإحياء واحلفاظ على املوروث احلضا اإلباضي اليت كان هلا الدور الكبري يف

 .املوىل تعاىل التوفيق والسداد
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 مقدمــــــــة:

تبين  أن يدا  منحتد سطاألو , واملغرب  اإلسالميالرستميني يف بالد املغرب  األئمةاستطاعت سياسة 
رات  ي باقي احلضاتضاه , اريةقاعدة حضارية  متينة,مشلت العديد من اجملاالت الثقافية والسياسية والتج

هذه احلضارة ,تيهرت  عاصمةبال على القدرة والكفاءة العلمية أساسااملعتمدة كالقريوان وقرطبة وفاس, 
منها  تفكان سطألو ااملغرب  بظالهلا على تلك احلواضر اجملاورة, وخاصة املمتدة يف صحراء ألقت

هاما  معربا جتارياسودان كد البال منها,األمصاراىل بقية  وارجالن اليت كانت حمورا علميا وجتاريا ودينيا
 يف ت وارجالنم.عرف 909ه/296عقب سقوط العاصمة تيهرت سنة  هذا وبالد احلجاز ركبا للحجاج

ت  شىت اجملاالثارهم يفآركوا ايخ والعلماء,الذين تالعديد من املش أفرزتهذه الفرتة حركة علمية كبرية 
 .باضياإللفكر ذهيب ليعد العصر ال وهو ما,والعقدية والكالمية والتارخيية  ةالعلميوامليادين 

ف بو يعقوب يوساارجالن و نطقة ميف الرواد والعلماء الذين تبوؤوا املكانة العلمية الكبرية , أهممن بني 
 ياإلباضللمذهب  عياشر  ااملصادر ومورد أهمالذي يعد من ,م(1170/ه570ت  ) الوارجالين إبراهيمبن 

يف ظل ذلك و لتفسري يث وايف علم احلد كذلك,  وأصوليةنظري ما تركه من علوم كالمية وفكرية وتارخيية 
عرفية  وسوعة مم عل منهجاألمر الذي  وأقرانهمعاصريه  بني برزالزخم العلمي الذي عرفت به املنطقة 

 .كبرية

 ــ :بــــــ عنونثنا املحبالل خوملعرفة الدور الذي قام به ابو يعقوب الوارجالين,كان موضوع دراستنا من 

 (ضيودوره في الفكر اإلبا أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالني)

 (م1170-1100ه/ 500-570)

 الموضوع: أهمية

اليت يتصدرها ابو يعقوب  ةوالفكري املوضوع حمل الدراسة يف تلك القيمة العلمية أمهيةتكمن  
,باعتباره مصدرا ومرجعا أساسيا للمذهب اإلباضي بفضل آثاره الفقهية واألصولية والكالمية الوارجالين

 نكاعلى هذا األساس  العقدية, اليت أّصلت للعديد من القواعد الشرعية اليت اعتمدها املذهب اإلباضي,
 .للموضوعاختيارنا 
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 وع:اختيار الموض أسباب

 موضوعية وأخرىذاتية  أسبابهناك  املوضوع ااختيارنا هلذ أسبابمن 

 الذاتية: األسباب /1

عبه ابو لر الذي والدو  باضياإلمعرفة رجاالت الفكر  ورغبتنا يفاملشرف  األستاذبناء على اقرتاح  -
 كرية .الف ضيعى املوا, ايضا امليول وحب التطلع علاإلباضيالفكر  أقطاب كأحديعقوب الوارجالين  

قوب ابو يع يوخه فكانمن خالل دراسة حياة احد ش اإلباضيبالبحث يف خبايا الفكر  اهتمامنا -
 الوارجالين.

 باضيةدولة اإلال أسس ة علىباضية يف سبيل احملافظلعلماء اإل أوكلالرغبة يف تقصي ذلك الدور الذي  -
 .وكياهنا

 .خالل رواده من باضياإلذهب على الفكر وامل أكثررصيدنا املعريف والعلمي بالتعرف  إثراءالرغبة يف  -

 الموضوعية: األسباب /2

ية اليت ة الكافلدراس, حيث مل حيض باقلة الدراسات املعمقة حول شخصية أيب يعقوب الوارجالين -
 تنصفه وتنصف مصنفاته وآرائه العلمية

رية حىت اف الفكألطيامعرفة الدور الذي لعبته حاضرة وارجالن ,كقطب علمي هام مشل العديد من  -
 أصبحت مقصد العارفني.

 ةاألكادمييتنا ل دراسخال من ,ا هبذا البحث ,وضع لبنة جديدة يف رفوف املكتبة اجلامعيةحماولة منّ  -
 املتواضعة هلذا املوضوع.
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 الموضوع: إشكالية

خ املنا ت هتيئة استطاع ن ,اليتالعلمية وارجال ةالبيئتلك العالقة بني  إجياداملوضوع يف  إشكاليةتكمن  
يف  الوارجالين,  يعقوبهم أيبالفكري والعلمي ,والدور الذي قام به علماء احلاضرة ومن لإلبداعاملناسب 

 .تأثروال التأثريظل تلك التجاذبات الفكرية والفلسفية والعقدية,من خالل عملية 

 املوضوع على النحو التايل: إشكاليةعلى ذلك كانت صياغة  بناءاو 

ما هي أهم ؟ و باضياإلكر ابو يعقوب يوسف الوارجالني في النهوض بالف قام بهماهو الدور الذي 
 العقدية؟. و آثاره وآراؤه الكالمية

 وهي: عليها اإلجابةفرعية وجب  إشكاليات اإلشكاليةوتندرج حتت هذه 

 العلمي؟ضاري و وث احلالنظام الرستمي السائد يف احملافظة على املور  قام بهماهو الدور الذي /1

 اإلباضي؟ املذهب على ماهو الدور الذي استطاعت  حاضرة وارجالن أن تقوم به يف سبيل احملافظة/2

 هيكلة نفسه؟ وإعادة نلوارجالكيف استطاع املذهب اإلباضي الفرار بفكره /3

 ة الفكري ركةابرز أعالم ورواد الفكر اإلباضي يف تلك احلواضر ودورهم يف النهوض باحل/4

 منهج الدراسة:

 ة:ناهج التاليانة باملن االستعفرعية,البد م أسئلةعنها من  عوما تفر  اإلشكاليةعلى تلك  اإلجابةمن اجل 

 يعقوب صية أيببشخ املرتبطة ,الذي قمنا باستخدامه يف مجع تلك املعلومات المنهج التاريخي:
 التارخيية, ترتيبا كرونولوجيا . األحداثالوارجالين واليت تتماشى وسري 

لته اىل راسة رحء دخاصة إثنا ,اعتمدنا هذا املنهج يف وصف األحداث واألماكن المنهج الوصفي:
 .هوما حتوي وبالد السودان واحلجاز وتتبع احلواضر األندلس

 واألصولية ةيعقوب الكالمية والعقدي أيب آراءاستخدمنا هذا املنهج يف استخراج  :ستقرائياالالمنهج 
 .واإلنصافمن خالل كتابه الدليل والربهان وكتابه العدل 
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 يف والرتجيح ,واريخات والتيف مقارنة آراء املصادر يف بعض التسمي اعتمدتاهالذي المنهج المقارن :
 لق القرآن.قضية خ صة يفبني أيب يعقوب وغريه خا ,واالتفاقبعض اآلراء الكالمية ومواطن االختالف 

 الدراسات السابقة :

ة الفكرية خاص ,تهشىت جماال يف اإلباضييتنب من خالل دراستنا هلذا املوضوع والبحث يف التاريخ        
 ىلاألو  إلرهاصاتا  لية عنيها كالدراسات السابقة كان الرتكيز ف ,إنوالسياسية واالجتماعية واالقتصادية 

ب ت بالد املغر ليت دخلاالفرق اىل املدارس الكالمية و  إضافة اإلسالمي,باضي يف بالد املغرب للوجود اإل
اضي يف كر اإلباج الفإنت كان بعنواندكتوراه الباحث عالل بن عمر اليت   أطروحةفكانت , اإلسالمي

عميقة للوجود كانت دراسة م  15هـ/ 9م إىل 9هـ/ 3احلواضر الصحراوية لبالد املغرب وانتقاله من القرن 
 حباز يف  هيم بكريسة ابراوجمتمعا فكانت درا دولةالدولة الرستمية مث احلديث عن  اإلباضي,للفكر  و

 أيضا , وائفه ونظمهط مع واهتمتطرق فيه اىل عناصر اجمل ,كتابه الدولة الرستمية دراسة يف اجملتمع والنظم
 626-296جالن عمر سليمان بوعصبانة معامل احلضارة بوار دراسة  الدراسات عن احلواضر أهم
نية راسة اثالتسمية والسكان د ,تطرق فيها اىل منطقة وارجالن تريم رسالة ماجس1229-909هـ/

فكانت  ,ينلوارجالاقوب جغرافية كذلك الدراسة عن احلاضرة ,اما الدراسة املخصصة يف شخصية أيب يع
 أصولياين لوارجالقوب اابو يع ,خصها بعنواندراسة مصطفى بن صاحل باجو  فأمهاقليلة مقارنة بعلمه 

ت شخصية صصة درسة متخدراس أوليب حامد الغزايل فهي تعترب أمقارنا ب األصويلدراسة لعصره وفكره 
سعيد  سة بكريدرا اأيض, املستصفىبايب حامد الغزايل صاحب  مقارنةهلا رصيدها الفكري  ,باضيةإ

ورحالته  ب وعلمهيعقو  تكلم عن أيبن , اإلسالميةوب الوارجالين واملدارس الكالمية اعوشت ابو يعق
اء اآلر  نر بعنوااجلزائ جامعة ايضارسالة ماجستري للباحثة دليلة خبزي يف اصول الدين ,الكالمية  وأرائه

ل والربهان ن خالل الدليجالين ملوار لالكالمية أليب بعقوب الوارجالين أفادتنا يف إبراز أهم املعامل واآلراء 
فقد  وآخرونز حبا اهيمإلبر ة باضياإل أعالممعجم  أمهها لإلعالم,اىل تلك الكتب اخلاصة بالرتمجة  إضافة

 ب الوارجالينبو يعقو الين اخص عبد الرمحان اجلي أيضاباضية مشرقا ومغربا.اإل األعالممشل العديد من 
 .الربهانفاته وهو الدليل و مؤل بأهمدراسة تكاد تكون خمنصرة مكتفيا  41العدد  األصالةمقاال يف جملة 

الفكر  أعالمبعض الدراسات على غرار امللتقيات العلمية خاصة يف  األخرية اآلونةيف  أيضاكما كانت 
مداخلة بعنوان من وارجالن اىل كمد ناجي,جامعة قابس تونس,  حمحث فكانت دراسة البا اإلباضي
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تقى الدويل الرابع التواصل الثقايف ,امل قرطبة قراءة يف تأثري اجملال يف فكر أيب يعقوب يوسف الوارجالين
اهلجريني ,جامعة الشهيد محة خلضر الوادي  3/4واالجتماعي بني املغرب األوسط واألندلس بني القرنني 

 .2019فيفري /11/12

 : مضامين الموضوع

ثة فصول يدي وثالل متهمقدمة وفص تضمنتاليت  ,جل دراسة هذا املوضوع اعتمدنا اخلطة التاليةأومن 
 .قوخامتة ومالح

يار ضوعية يف اختة واملو ذاتيال األسبابواليت اشتملت على فقرة متهيدية وعنوان املوضوع ,مث  المقدمة:
 تنا.واملنهج املتبع وخطة البحث والصعوبات اليت واجه اإلشكاليةاملوضوع,وطرح 

يه عن حلديث فكان ا  اإلسالميفي بالد المغرب  اإلباضيالوجود لذي محل عنوان  الفصل التمهيدي
ا سكان  يعيشهة واليتوتلك الظروف اليت كانت سائد,اإلسالميلبالد املغرب  اإلباضيدخول املذهب 

إرساء  عيد يفسلمة بن سدور من ذلك الوضع ,و  جاألموية وحماولة الرببر اخلرو  الرببر من وراء السياسة
رستمية من لدولة اللرق العلم, من اجل نشر الدعوة مث التط ةقواعد املذهب اإلباضي باختياره حلمل
  ضر.ي احلواباق ودورها السياسي واحلضاري والعلمي على ,تيهرت اىل جبل نفوسة عرب وارجالن

ه عن ديث فييث كان احلح يعقوب الوارجالني ألبيالبيئة العلمية عنوان ب كان  األول الفصل أما 
 اإلباضيب هول املذ دختسميتها من خالل املصادر مث االنتقال اىل وتأصيل حاضرة وارجالن , موقعها

وكان  هاإلييني ستملر ااألئمة السقوط وفرار  وأسباباىل حاضرة وارجالن ,بعد سقوط العاصمة تيهرت 
  مث احلديث عن ابرز رواد الفكر اإلباضي بوارجالن .منهم ,يعقوب بن افلح 

ل ن توفاه األجأره اىل يات عممنذ بدا ابو يعقوب الوارجالني حياته وتعلمهعنوانه  الثاينالفصل وكان 
برز شيوخه ق اىل ايه عن مولده ونشأته وبدايات تعلمه بوارجالن ,مث التطر ه( ,حتدثنا ف-570-500)

لى مث احلديث ع تالميذهو روه وأبرزهم الذي رثاه بقصيدته البائية وهو أيوب بن إمساعيل املزايت, ومعاص
ة اليت حلته احلجازياء مث ر ستو د السودان اليت اكتشف فيها خط االرحلة الوارجالين اىل بالد األندلس وبال

 نسج فيها قصيدته احلجازية.
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لة املوضوع هو بوصو  باضياإلابو يعقوب الوارجالني ودوره في الفكر محل عنوان  الفصل الثالثاما  
تابا يف كان له  كحيث   هالكالمية والعقدية وفلسفت آراؤهدوره  عن واجلانب العملي منه حيث حتدثنا

ة مية والعقديالكال راءاآل خلد العديد من أيضاالفلسفة بعنوان )مروج الذهب( كما علم بعلم التنجيم ,
قه يف الف آثارهه ل أيضا ضيةبامن خالل كتابه )الدليل والربهان ( الذي يعترب عمدة الكتب واملصادر,اإل

 امصدر  يعتربي ( الذافواإلنصالعدل )ئل ,وكتابه على تلك الرسا األجوبةحيث كانت له  األصولوعلم 
م بو يعقوب بعلااشتغل  أيضا(,يف علم التاريخ كتابه فتوح املغرب آثارهمن  أيضا,األصوليةمهما للقواعد 

ه سفرا ليث كان را حاحلديث من خالل ترتيبه سند الربيع بن حبيب,مث تطرقنا اىل أيب يعقوب مفس
خالل  من األدبو لشعر اىل تضلعه يف ا إضافةها الفاحتة والبقرة ,مناآليات عجيبا فسر فيه عديد 

 ثى فيها شيخهر ة اليت بائيدائه مناسك احلج,وقصيدته الآقصائده احلجازية اليت تكلم فيها عن رحلته و 
 .إمساعيلبن  أيوب

لك تة على إلجاب,اليت توصلنا إليها من خالل ا جملة من النتائجيف ختام حبثنا استخلصنا 
لمية قيمة ع وضوعالتساؤالت,اليت طرحناها,مدعمني موضوع حبثنا ببعض املالحق اليت تعطي للم

 إضافية.

 ر والمراجع وتحليلها:دعرض المصا

 :أليتكاوقد اعتمدنا يف حبثنا على مجلة من املصادر واملراجع اليت ميكن عرضها   

 (م1078ه/471)ت  نيالوارجال ابن بي بكر السدراتي زكرياء ألبي وإخبارهم األئمةكتاب سير 
دولة وتاريخ ال هايلإخاصة دخوهلم باضيني يف بالد املغرب ,يف تاريخ اإل أفادناوقد  العريب, إمساعيلحتقيق 

 مأهواحلديث عن طمية ,باضية الشيعية الفااإل ةوسقوطها واملقاومالعاصمة تيهرت  تأسيسالرستمية 
 اخي  و الشممصدر للدرجيين أهم,ويعد  اإلباضياملذهب  أعالمعن سري بعض  إضافةالثورات 

 م(1272ه/670العباس احمد بن سعيد الدرجين )ت  ألبي كتاب طبقات المشايخ في المغرب
باضيني مقسمة اىل اثنتا عشرة  طبقة كل طبقة إوقد مشل جمموعة من سري علماء  طالي, إبراهيمحتقيق 

يف البحث ومن  أساسيامخسني سنة, اعتمدنا عليه يف تكلمه عن ابو يعقوب الوارجالين ويعد مصدرا 
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أخذت عنه ترمجة ابو معظم املصادر قد  أناىل  إضافة.اإلباضيمجلة املصادر املعتمدة يف املذهب 
 يعقوب الوارجالين.

ناوت قرب تحتقيق مسعود مزهودي من منطقة  م(12ه/6في ) ت ق سير أبي عما عبد الكا
 كتابه  أفادنا يات وقدلسانوارجالن كان قد تتلمذ على أيب يعقوب الوارجالين ,اشتهر بعلم الكالم وال

 ارجالين.قوب الو  يعباضية وكان منهم أيبباحلديث عن حلقة العزابة والرتمجة لعديد العلماء اإل

حتقيق امحد بن  (م1522ه/928أبي العباس بن سعيد الشماخي )ت لإلمامكتاب سير المشايخ 
ات الدخول لى روايععالوة  باضية البارزيناإل أعالم أهم أدرجتوهو من املصنفات اليت  سعود السيايب,

 اته.اريخ وفتديد يعقوب وحت أليب,وقد استفدنا منه يف ترمجته اإلسالميلبالد املغرب  اإلباضي

عترب مصدر رئيسىي الذي ي م(1170ه/570يعقوب الوارجالني )ت  ألبيكتاب الدليل والبرهان 
عقوب وقد يها أيب يت تركالكالمية والعقدية ال اآلراءملا حيويه على عديد  اإلباضيللمذهب والفكر 

  الميةكآلراء الامبحث  حبثنا خاصة يف الفصل الثالث أساسوكان  اآلراءاستفدنا منه يف ختريج تلك 

ملؤلفات املهمة اويعد من  م(1170ه/570يعقوب الوارجالني )ت ألبي واإلنصافكتاب العدل 
وهو  هرأييها عقوب في أليبومصدر تلك القواعد الشرعية اليت كان  اإلباضيللمذهب  األصوليف علم 

 أيب آراءكر ذ  وقد ساعدنا يفومهما جدا خاصة يف حلقة العزابة, اإلباضيمن املصادر املهمة يف التشريع 
 اليت مصدرها الكتاب والسنة. األصوليةيعقوب 

( م1312ه/712)ت  والمغرب البن عذاري المراكشي األندلس إخباركتاب البيان المغرب في 
ح اىل غاية نذ الفتم لسواألندحتقيق بشار عواد وحممود عواد  حيث يعد كتاب اختصاص لتاريخ املغرب 

 . اوأئمته وتأسيسهاالدول وقد اعتمدناه يف احلديث عن الدولة الرستمية  تأسيس

بكري  إبراهيمتح  م(1384بن صالح بابا حمو اعزام )ت  إلبراهيمغصن البان في تاريخ وارجالن 
التعريف  يف ثرياك  دناأفامنطقة وارجالن  وأعالمحباز وبن حممد بو معقل وهو كتاب خمتص يف تاريخ 

اىل محلة  اضافة جالينبوارجالن واصل التسمية واصل سكاهنا واهم علمائها وخاصة أيب يعقوب الوار 
 .العلم
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 دينة تيهرت .( يعد كتاب جغرايف وضع وصفا ملم977ه/367حوقل )ت نالب األرضكتاب صورة 

 (.م1134ه/548)ت اآلفاقنزهة المشتاق في اختراق  اإلدريسي الشريف كتاب

 م(.1228ه/ 626كتاب معجم البلدان لياقوت الحموي )ت 

 ومن بين المراجع:

بي حامد رنا باه مقامصطفى بن صالح باجو ابو يعقوب الوارجالني اصوليا دراسة لعصره وفكر 
 الغزالي 

 مسعود مزهودي االباضية في المغرب االوسط

و  رية اسالميول مجهو يام االثالثة تكلم كثريا عن ق بأجزائه يرمحمد علي دبوز تاريخ المغرب الكب
لسقوط واهم ااىل  سيسالتأن يف عديد النقاط اليت ختص الدولة الرستمية م أفادنا األوسطببالد املغرب 

 األسباب

 . جودت عبد الكريم يوسف العالقات الخارجية للدولة الرستمية

 . ظهور االشعرية الى بافريقيةعبد المجيد بن حمدة المدارس الكالمية 

كر ديد رجال الفمجة لع الرت يفكانت االستفادة منه   االباضية أعالمابراهيم بكير بحازو اخرون معجم 
 .اإلباضي

 ترمجة ماهر جرار وخمائيل خوريعمر خليفة النامي دراسات عن االباضية 

 ا جرارورمير جرا .ترمجة ماهرتاديوس ليفتسكي المؤرخون االباضيون في افريقيا الشمالية

 أهم الصعوبات:

املصادر واملراجع اليت خصت ابو يعقوب  أغلبية إنمن بني الصعوبات اليت واجهتنا يف حبثنا هذا ,
 باقي املصادر واملراجع فكان الرتكيز فيها على أماباضية ,الوارجالين بالدراسة هي من املصادر اإل

 أئمتهاللدولة الرستمية واهم  والتأسيس,  مياإلساللبالد املغرب  اإلرهاصات األوىل للدخول اإلباضي
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, لكوهنا مازالت إليهامع الرتمجة الغري معمقة لرواد الفكر,مع ندرة بعض املصادر اليت تعذر الوصول 
.لكن رغم هذا فقد إليه بعد حتقيقها أو اإلشارة إليهامن وصلت  إليناخمطوطا واعتمدنا على ما نقله 

,الذي رافقنا مدة املشرف الذي له منا جزيل الشكر والعرفان األستاذذللت تلك الصعاب بتوجيهات 
البحث وأمدنا بالعناية رغم ارتباطاته إال انه كان لنا الداعم املعنوي والعلمي والتوجيهي الكبري, فله كل 

 الشكر جمددا. 

ت الفكر هامان ممة علمية دراسة بسيطة هلا ماهو اال, عهذا املتواضحبثنا  إن آخروليس بعده  أخيرا
ني إلباضي ,سائللمذهب اري لإحياء واحلفاظ على املوروث احلضا اإلباضي اليت كان هلا الدور الكبري يف

 .املوىل تعاىل التوفيق والسداد
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 التمهيدي الفصل
 

 

 اإلباضي في بالد المغرب اإلسالمي الوجود

 

 غرببالد امل إىل اإلباضياملذهب  دخول المبحث األول:      

 باضية حبواضر صحراء محلة العلم ينشرون اإل المبحث الثاني:     

 اإلسالمياملغرب 

        الدولة الرستمية من تيهرت اىل جبل نفوسة           المبحث الثالث: 
 عرب وارجالن
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 تمهيــــــــــــــــد:  

, ومن خالل سياسات  األمويخالل السنة الثانية للهجرة فرتة احلكم  عرفت بالد املغرب اإلسالمي    
اليت اتسمت  ,وعبيد اهلل بن احلبحاب السلويلمثل يزيد بن مسلم الثقفي اجتاه الرببر بعض الوالة 

حرسا اىل اعتبارهم فيئا وعملوا على ختميسهم,واختذوا منهم  األمرحىت وصل هبم بالتهميش والشدة 
 آمرالتمييزهم عن غريهم, أيديهموبطانة وطالبوهم بدفع اجلزية, وكان يف نيتهم وشم كلمة حرس على 

,عالوة على سياسة أيب احلبحاب يف التودد اىل احلكام بسيب صليةاأل وأريافهمبالرجوع اىل قراهم  إياهم
أولئك  هتلك السياسة رد فعل الرببر اجتا أثارت, 1نساء الرببر اجلميالت وبعثها هلم مع األدم العسلية

باضية القادمة من املشرق ضالتها يف بالد املغرب وجدت الدعوة اإلالوالة.يف ظل هذه الظروف 
 أعجمي,باستمالة قلوب الرببر مبناداهتم بالعدل واملساواة وان ال فرق بني عريب على بربري او  اإلسالمي

كرد فعل على ممارسات واستفزازات بعض والة يب   باإلجياببالتقوى والكفاءة ,قوبلت هذه الدعوة  إال
 التأسيسومنه  اإلباضيذهب املاستكمال نشر  أجلباضية عديد املسالك من سلك الدعاة اإل,  2 أمية

باضية بواسطة  محلة لدعوة اإلانشر  خاصةوذلك بطرق خمتلفة  اإلسالميلكيان سياسي يف بالد املغرب 
 .اإلباضياملذهب  مببادئدعائم الدولة الرستمية  وإرساءالعلم, 

 ة انتشاارهوكيفيا ساالمياإل, يف باالد املغارب  اإلباضاي للوجاود أرضاية أردنااهالفصل التمهيدي الذي  فكان
  .مث التأسيس للدولة الرستمية حاملة للمذهب اإلباضي ودور محلة العلم يف ذلك 

 
 
 
 
 

                                                           
دار , 1تح ,بشار عواد و حممود بشار عواد,ج 1, ط والمغرب األندلسملوك  أخبارالبيان المغرب في اختصار بن عذاري املراكشي , 1

اجلزائر ,الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  2,ط  اإلسالمي, المغرب موسى لقبال .  81م , ص 2013ه/1434تونس  ,اإلسالميالغرب 
   156ص   ,م1981

 225 ص  3,ج ,م  2013,جلزائر ,اةعامل املعرف ,1ط، تاريخ المغرب الكبيرحممد علي دبوز ,2
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 اإلسالميبالد المغرب  إلى اإلباضيالمذهب  دخول:  األولالمبحث 
مكااان اسااتقرار  إجيااادإن البحااع عاان مااالذ اماان ماان ساالطان اةالفااة العباسااية باملشاارق واحلاارص علااى     
 :يقاولالدعوة اإلباضية وفكرها, أوجدته تلك الظروف اليت كانت ببالد املغرب اإلسالمي ,حياع  نحيتض

منذ عهاد مبكار ,  اإلفريقي,الشمال  إىلالفرد بل : " وقد اجنذب اةوارج املتحمسون  الفرنسي املستشرق
جيادوا فيهاا  أنطاعوا يقاومون الوالة العارب بشادة فاسات أهلهاوكان ,بعيدة عن سلطان اةالفة  تكان  ألهنا

تاااااري  )دوزي يف كتابااااه  مضاااايفا مااااا ذكااااره املستشاااارق اهلولناااادي رينهااااارت 1" أفكااااارهمتربااااة خصاااابة لبااااذر 
قاااائال : "مل جياااد علمااااء اةاااوارج  اإلفريقااايمتحااادثا عااان جناااايف اةاااوارج يف الشااامال ( املسااالمني يف اسااابانيا 
كال   إفريقيااما وجدوه هنا من استعداد لقبول دعوهتم ....لقد اعتنق ساكان ااال ,املخلصون املتحمسون 

كاانوا بساطاء جهاالء فمان العباع البحاع عان الفرقاة الايت   االنتمااء   ال يبلغ مداها التعبري,حبماسة  شيء
,نظاري تلاك 2" إليها,احلرورية أو الصفرية أو اإلباضية,... لكنهم اعتنقوا أرائهام الثورياة الايت شااركت آمااهلم

بسااطوا نفااوذهم يف بااالد املغاارب  الااذين أميااة,املمارسااات الاايت كاناات ضااد السااكان الربباار ماان قباال والة باا  
تااركني ساكان الرببار يف معار  حديثاه عان تصارفات با  أمياة قولاه"  "عمااره عاالوة"كماا ذكار   اإلسالمي,

 أين,ماان القاارن الثاااي اهلجااري األولغايااة النصاا   إىل اإلسااالمالاايت جاارت يف دار  األحاادا لااى هااامش ع
الشااورى واملسااااواة  مبااادأومنااااداهتم بتطبيااق  الثوريااة اةارجياااة,وهو مااذهب املعارضااة رإلاايهم األفكااااوصاالت 
تبنااوا  بااأنفكاان رد فعلهاام عنيا  ,3"ضااد تلااك املمارساة احلديديااة ,رالربباو باني العاارب  االجتماعيااةوالعدالاة 
تلااااك املمارسااااات  دالااااوالة وضااااضااااد تعساااا   إيااااديولوجي,رد فعاااال  مبثابااااة وأصاااابحتباضااااية اإل األفكااااار
يف بااالد  اإلسااالمعدالااة  إلعااادةخااري رساال  اإلباضااي,فكااان بااذلك دعاااة املااذهب  واالقتصاااديةالسياسااية 

ناساابت ,باضيةالاايت دخاال هبااا دعاااة اإل املبااادئ, منااذ بدايااة القاارن الثاااي اهلجااري هااذه  4اإلسااالميغاارب امل

                                                           
م  1987,,بريوت لبنان  اإلسالميدار الغرب  3عريب حىت اليوم,طل,من الفتح ا فريقيفي الشمال األ اإلسالميةالفرق الفرد بل ,1
 145ص

 146الفرد بل ,املرجع نفسه ص  2
الثقافة والرتا  ,تصدر عن دائرة  آفاق,جملة ,قراءة سوسيولوجية األوسطانتشار المذهب المالكي ببالد المغرب عالوة عماره ,  3

 25م ص  2007ه/جانفي 1427ذو احلجة  56البحع العلمي والدراسات ,مركز مجعة املاجد للثقافة والرتا  , عدد 
 
رسالة م15هـ/ 9إلى م 9هـ/ 3انتاج الفكر اإلباضي في الحواضر الصحراوية لبالد المغرب وانتقاله من القرن عالل بن عمر, 4

 65 ص 2018ة غرداية سنة دكتوراه،جامع
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يف ساابيل الااتخل  ماان قهاار والة  اإلسااالمي,غاارب ماان قباال برباار بااالد املمتطلبااات تلااك القضااايا املطروحااة 
الاذين ابتعادوا عان تعااليم ,الصافرية  معلايهمارساه من جهة ومن جهة ثانية ذلك الغلو الاذي  اأمية هذب  
 .اإلسالمييف بالد املغرب  اإلباضيفكانت فرصة ساحنة النتشار املذهب  1اإلسالميالدين 

املاذهب اإلباضاي هاو سالمة  إىلوتذكر املصادر اإلباضية على لسان عبد الرمحاان بان رساتم , أن أول داع 
الاااذي قااادم ماان البصااارة الااايت كانااات موطناااا ومنبعااا للفكااار اإلباضاااي برعاياااة أيب عبيااادة  احلضااارمي باان ساااعيد

ى بعاري فسالمة يادعو عكرمة موىل بن عباس متعقباني علا عبد اهلل أبو مسلم بن أيب كرمية , وكان مع سلمة
عكرماة وهاو عاام وفااة  ه 105عاام وصاوهلما  املاالكيرجح يو  2,الصفرية  إىلاإلباضية وعكرمة يدعو  إىل

 3.وعمره مثانون سنة نبالقريوا
املاذهب  مباادئنقال  ياالنتقال احلقيقي ,كان بانتقال سلمة بن سعيد الاذ ناملصادر أعديد   ىكما تر    

جاابر بان الشاعثاء  أيب معلماه أيب عبيادة عان أفكاارافريقية أوائال القارن الثااي اهلجاري , نااقال  اإلباضي إىل
البصاارة  إىلعلاى سافرها  شارفأن مجاع جمموعاة مان الطلباة , مان جهاات خمتلفاة و نشااطه باأ أمثار, وقاد يزياد
رحلاة كانات  أولن أباضاية با.يف حني تنوه بعض املصاادر اإل4سيأيت ذكرهم الحقا الذينوا حبملة العلم وسم 
الااذي  5البصاارة يف ساابيل العلاام كاناات ملغااريب وهااو حممااد باان عبااد احلميااد باان مغطااري اجلناااوي النفوسااي إىل

                                                           
 ,163ص  المرجع السابقموسى لقبال , . 84ص  1ج،المصدر السابق، بن عذاريا1
زكريا حيي بن أيب بكر  أبو. 70ص ، 1د ط تح إبراهيم طالي ,مكتبة البعع اجلزائر,ج  طبقات المشايخ بالمغرب،الدرجي العباس أبو2

    55م ص 1982ه/1402تح إساعيل العريب ,دار الغرب اإلسالمي  2,ط سير األئمةوأخبارهم
ص  1م ج1994ه/1414بريوت لبنان ,  اإلسالميتح بشري البكوش ,دار الغرب  2, ط رياض النفوسبكر بن حممد املالكي , أبو3

145 
 166موسى لقبال , املرجع السابق ص 4
املشرق درس على أيب عبيدة قبل سلمة بن  إىلمغريب يرحل  أولم 776ه/160حي بعد عام :الجناوي النفوسي عبد الحميد بن مغطير5

جبل نفوسة وصار عاملا مفتيا , ويعد تابعي التابعني اذ ليس  إىلاهلجري,عاد  األولاملغرب بداية القرن  إىلسعد وقبل محلة العلم اةمسة 
بن السمح املعافري سنة  األعلىعبيدة وجابر بن زيد, عايش العديد من احملطات كدولة عبد  أبورجالن , ومها  إالبينه وبني الصحابة 

ه حيع اختذه عبد الرمحن بن رستم مرجعا للفتوى يف جبل 160ه والدولة الرستمية سنة   154هوودولة أيب حا  امللزوزي سنة 140
, عالل بن عمر 385م ص 200ه/1421بريوت  اإلسالميرب دار الغ 2ط باضيةاإل أعالممعجم , وآخرونحباز  إبراهيمنفوسة. 

ص  2م ج 2009.د ط تح,عياد الشقروي,مؤسسة توالت الثقافية سير مشايخ نفوسة,نقرين بن حممد البغطوري, 66املرجع السابق ص 
124 
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الدعوة بالبصرة و مل يكن ليعارف ذلاك لاوال اتصااله املبكار بادعاة مصاريني مانهم بان اليساع  زإىل مركانتقل 
 1املصري , و عيسى بن علقمة املصري وهو ماذكره الشماخي . قوأيب إسحااملصري , 

فيها مفتيا وكاان شايخا فاضاال فقيهاا وكيا  ال وقاد اخاذ علماه  أصبح أينبلده نفوسة  إىل رجع بن مغطري
البصاارة قبال سالمة عناادما  إىلماا ذكاره الاادرجي  ممان رحال  أيضاااعلاى ياد شايخه أيب عبياادة بان أيب كرمياة , 

كناات تريااد العلاام مبااا    إنالاادعوة ,  أهااللااه رجاال ماان  :ن رسااتم االسااتزادة ماان العلاام قااالعبااد الاارمحن باا أراد
مسالم بان أيب   ةأيب عبيادكلفت به , وعلق مطلبه خباطرك قدوتك ار  البصرة فان فيها رجال عاامل يكا  

 أنالبصاارة. وهااو مايفسااار  إىلعباااد الاارمحن باان رساااتم  هفلااذلك توجاا 2فانااك جتاااد عنااده مااا تطلااابكرميااة , 
بتشااكيل  ةأوجاادت أرضاايباضااية قباال ساالمة باان سااعيد , قااد البصاارة ماان قباال دعاااة اإل األوىل إىلالاارحالت 
أيب كرمياة  ابان , خاصاة األئماةمان البصارة حااملني توجيهاات  ,رباساتمرا الادعاة إليها يأيتباضية إجتمعات 

عناد رجوعهاا  بطارابلسوسلمة بن سعيد ,الاذي قاام بتكاوين تلاك البعثاة العلمياة اجلماعياة , الايت اساتقرت 
الاااادعاة يف نشاااار  أولئااااكنفوسااااة , وبفضاااال اجتهاااااد  جبااال يف توجااااد قبائاااال زناتااااة خاصااااة أياااان3مااان البصاااارة
, حياااع طاارابلس حمااورا لءفتاااء أصاابحت, 4يفقههااا عامااة الناااس الاايتالعامااة  املبااادئاملبنيااة علااى  أفكااارهم
الغدامسااي قاضاايا علااى  باان درار ااةطاااب عبااد األعلااى باان الساامح املعااافري, إمامااا ورئيسااا وعيناا ابااابااايعوا 
اىل عاصااام  تجاناااب التعلااايم والااادعوة فقاااد اوكااا أماااا, وعباااد الااارمحن بااان رساااتم عاااامال علاااى سااارت افريقياااة
 .5ةاةمس محلة العلم وايب داود القبلي وهؤالءالسدرايت 

يف بااااالد املغاااارب  اإلباضاااايعواماااال انتشااااار واسااااتقرار املااااذهب  أهاااامتكااااون  أنواختصااااارا ملااااا ساااابق ميكاااان 
باضية الايت قاام دعااهتم هباا ومان تلك النزعة االستقاللية لدى بربر بالد املغرب وتلك الدعاية اإل اإلسالمي
سابيل اةاروج مان اساتبداد  باالد املغارب يف أهالالايت ارتضااها  هلاا كاان تشاخي  الاداء ونشار أفكاارهمخال
الايت كاان عليهاا  الفضايعة,وا الفاسادة األخاالقباضية تلك استغالل دعاة اإل إضافة إىل،من ناحية أميةب  

                                                           
, عالل 128ص  1م  ج1987ه/1407دط تح ,امحد بن سعود السيايب,وزارة الرتا  القومي والثقافة عمان كتاب السيرالشماخي,1

 66بن عمر املرجع السابق ,ص 
 128الشماخي ,املصدر نفسه ص . 55زكريا, املصدر السابق ص  أبو. 20ص  1ج نفسه، املصدر  ، الدرجي 2
اشر تطور الفكر التربوي اإلباضي في الشمال اإلفريقي ,من القرن األول الهجري حتى القرن الععبد الرمحان عثمان حجازي, 3

 40كتبة العصرية صيدا بريوت ص امل 1,طالهجري
 23-19ص ص   1املصدر السابق ج ،الدرجي 4
 128ص  1املصدر السابق ج  ،الشماخي 5
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وربطاوا دواهبام مبسااجدها ,  وأطفاهلاابسيب نسائها  اقامو الصفرية يف القريوان وغريها مثل ورفجومة  ,حيع 
القاريوان االساتعانة هباا ,بعاد  ألهالتلك القاوة السياساية الوحيادة الايت ميكان  اإلباضيفكان بذلك املذهب 

 .1فوفهم بواسطة محلة العلم اةمسةقوة الفهريني ,وكان جناحهم بتنظيم ص افلت أن

 ء المغــرببحواضــر رــحرا باضــياإل المــذهب حملــة العلــم ينشــرون:  المبحــث الثــاني
 .اإلسالمي
 القارن الثااي مان األوىللعقاود ايف ااال افريقياة ,يف  اإلساالميةنشاط محلة العلم يف نشر العقيادة  أبد      
نطقااااااة ذكرنااااااا ذلااااااك ماااااان مناااااااطق خمتلفااااااة وخاصااااااة امل أنحيااااااع جاااااارى اختيااااااارهم كمااااااا ساااااابق  ,اهلجااااااري
 . األصلينيوبالتايل تكون كل منطقة ممثلة بزعيمها الدي  من السكان ,الوسطى
أيب  اإلماامهام الاذين خترجاوا مان مدرساة  باضاية "ملة العلم يف معجم مصاطلحات اإلحبالتعري   ءوقد جا

خاذوا أ, ن الثااي اهلجاري الثاامن املايالديمان القار  األولعبيدة مسلم بن أيب كرمية , يف البصارة يف النصا  
,للفكاااار األوىلبلااااداهنم كاااادعاة وعلماااااء  ليشااااكلوا النااااواة  إىل, مث انتقلااااوا  اإلسااااالميوالفقااااه  األصااااولعنااااه 

, يف منااااطقهم بااااملغرب ,وقاااد تتلماااذوا علاااى أيب كرمياااة يف ساااردابه "محلاااة العلااام والعمااال السياساااي اإلباضاااي
هااا يف ساابيل االسااتزادة ماان العلاام , وهاام : عبااد أجلباضااية الاايت هاااجروا ماان هااؤالء ميثلااون بااواكري الاادعوة اإل

 أبوو باان درار الغدامسااي ماان غاادامس بليبيااا, إساعياالاملنيااب  أبااوبتااونس و  القااريوانباان رسااتم ماان  نالرمحااا
سادراته جناوب وارجاالن مماثال لواحاات ارياغ مان نفازاوة تونس,وعاصام السادرايت مان  النفازاوي داود القبلي

 :وستعطي ترمجة وافية هلؤالء فيما سيايت 2.واسوف وسدراته ووارجالن
 (م758ه/141عارم السدراتي :)ت  -1

وراس وجناااوب غااارب األ ,قبيلتاااه بسااادراته أحضاااانهاااو مااان علمااااء القااارن الثااااي اهلجاااري ترعااارع باااني       
العلم مناذ صاغره وساعى يف حفاا كتااب اهلل,حبضاوره لاالس العلام والعلمااء يف هاذه الفارتة  أحبوارجالن 

ه يف الااادين التفقمااا إىل,فكاااان يااادعو النااااس  اإلساااالميقااادم الداعياااة سااالمة بااان ساااعد بدعوتاااه لااابالد املغااارب 
ساالمة ومااا اخاارب عنااه ماان مساااجد املشاارق  إليااهمنااازل الوحي,بلااغ عاصاام الساادرايت مااا ياادعو  إىلوالساافر 

                                                           
 68م ص 1987ه/1408دار القلم للنشر والتوزيع الكويت  3, ط اإلسالميالدولة الرستمية بالمغرب حممد عيسى احلريري, 1
-307ص ص  1ج ،م  2011نوالشؤون الدينية عما األوقاف, وزارة  2,ط  مصطلحات االباضيةمعجم جمموعة من الباحثني , 2

  113ص  2012تونس  اإلسالميتر ماهر جرار و خمائيل خوري دار الغرب  2, ط دراسات عن االباضيةعمر خليفة النامي, .308
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كااان ساافره للمشاارق ،1اصااة البصاارة حيااع عاملهااا أيب كرميااةوجمااالس علمائها,ومااا  ويااه ماان دور للعلاام وخ
رحال مماثال لواحاات  اود القبلاي ,د أباوو درار الغدامساي  أباوومهاا بابالد املغارب , العلاممحلاة رفقة اثنني مان 

 إىله 135اتصااالوا بالبصااارة حياااع مكثاااوا هباااا مااادة اةماااس سااانوات مااان سااانة )ارياااغ واساااوف ووارجاااالن ,
ه ( جمالساااني لكباااار التاااابعني وتاااابعي التاااابعني خاصاااة أيب عبيااادة مسااالم بااان أيب كرمياااة, مجاااع العلااام  140

 أئماااةمااان  أصااابحكاااان وحياااد الااادهر فرياااد العصااار ,حاااىت , والااارأي والعااازم 2والعمااال واجلهااااد واحلااازم والشااادة
تااه محاال عاصاام لااواء الاادعوة والتعلاايم , وظاال يتنقاال بااني دبعااد عو  أهلهااا.وقااادة  أشااياخهااملغاارب ومشاااهري 
غادامس وجباال  إىلديانهم ,وحيال مشااكلهم مان جبال نفوساة  أماوريعلم الناس  والصحاري الفيايف والقفار

اصيلها حياع ساافر ليهاا وعمال علاى نشار العلام فيهاا وباني قبائلهاا خاصاة يعترب اليت  , ووارجالن وراساأل
تتلمااذ علااى يااده العديااد ماان  عماال  ,علميااةه العديااد ماان املصااليات كاناات جمااالس اختااذ يف طريقاا3ساادراته, 

 ,, فاوق هاذا فقاد كاان السادرايت فارساا وقائادا حربياا4بان العبااس وأياوببن رساتم  نالطلبة مثل عبد الرمحا
 5إلياه االنضاماماقني يف وكان مان السابم  إالاةطاب املعافري اجليوش لدخول القريوان  وإعداد أبحيع جمرد 

لااه  وأرساالواالقااريوان  أهاالفساامع بااه  6,حصااار القااريوان مرضااا شااديدا واشااتهى القثاااء أثناااء, حيااع ماار  
 7وا له واحدة,فقضى حنبه مسموما هبا .القثاء وسم 

 م(826ه/ 211المنيب( )حي في  أبو) بن درار الغدامسي إسماعيل الزاجرأبو  -2
درار رحل ماع البعثاة العلمياة  ويك  أببن درار الغدامسي نسبة لبلده غدامس جنوب طرابلس ليبيا ,      
, مان 8الشاباب الاذين اختاارهم سالمة بان ساعيد  أولئاكجتااه املشارق , ماع با لواحات فزان وغادامس ممثال

                                                           
 2,ط اإلسالميغاية العصر الحاضر قسم المغرب  إلىالهجري  األولباضية من القرن اإل أعالممعجم , وآخرونبكري حباز  إبراهيم1

 239م ص 1999ه/1420,بريوت اإلسالميدار الغرب 
 126ص  1الشماخي ,املصدرالسابق ج  2

رسالة ماجستري معهد اصول الدين جامعة اجلزائر  م1229-909هـ/ 626-296معالم الحضارة بوارجالن عمر سليمان بوعصبانة  3
 58 م ص 1992هت/ 1412سنة 

 239املصدر السابق ص  ،وآخرونبكري حباز  إبراهيم4
 126ص  1نفسه ج املصدر  ،الشماخي 5
فَادُْع لََنا رَبََّك ُيْخِرْج لََنا ِممَّا تُنِبُت اأْلَْرُض ِمن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها "  الىتعالقثاء: ذكرت في القران الكريم في قوله 6

,  الفريوزباديما يعرف بالفقوس وهو نوع من القرعيات , أووالقثاء يف القاموس احمليط مبع  اةيار  61 اآلية سورة البقرة"   ۖ  َوَبَصِلَها 
 19ص  1,الدرجي  ,املصدر السابق,ج1288م  ص  2008ه/ 1429, دط دار احلديع القاهرة  القاموس المحيط

 42عبد الرمحان عثمان حجازي, املرجع السابق ص , 239ص  نفسه, املصدر وآخرونبكري حباز  إبراهيم7
 122ص  1نفسه جالشماخي ,املصدر  8
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محل راية الدعوة ونشر تعاليم الدين , تتلمذ على يد أيب عبيادة بان أيب كرمياة , يف البصارة مبعياة محلاة  أجل
تعلااايمهم فكاااروا  أمتاااوا.ملاااا  1درار باااالعلم والتعلااايم والعمااال والاااورع أباااو, اشاااتهر  أسااالفناالعلااام اةمساااة كماااا 

ل يف أيب عبيااادة أدرار يسااا أباااون عبيااادة ناصاااحا ومرشااادا وكاااا أباااوقاااام بتاااوديعهم و باااالرجوع لااابالد املغااارب, 
عبيادة مازحاا  أباوفقاال لاه  األحكااملة مان مساائل أمس ةثالمثائله حنو أحلظة الوداع مغتنما فرصة اللقاء فس

فعااال  بتلي بالقضاااءا, فاا2ابتلياات بااذلك يااا شااي   إنياات أر أتكااون قاضاايا يااا باان درار  فقااال لااه  أتريااد أن
حيااع كااان حمااط الركااب طاارابلس  ,بااالد املغاارب إىلوكااان ذلااك عنااد رجااوعهم  وصاادقت فيااه فراسااة شاايخه

 وإساعيالعني عبد الرمحان بان رساتم والياا  بأناةطاب , فقسم الوظائ  السياسية  اإلمامة أليبوعقدت 
املشاارق  إىلهااا أجلوظيفتااه الثانيااة الاايت رحاال ماان  أمااا,  3باان درار قاضاايا فقااام هبااذا املنصااب متحريااا عااادال

, وتناوير عقاوهلم وتتلماذ علاى ياده العدياد مان الطلباة مانهم , حمماد بان ياانس الادركلي   األجيالفهي تربية 
ارة رجل ملناظرة املعتزلة , فقد قسم هذا الطاود عماره باني احلال والتعلايم علاى أيب درار وزيا ةمبائالذي اختري 
درار  أبااو ,اعتاازلتيهرت اإلمامااة إىل وانتقااال.بعااد مقتاال عاصاام الساادرايت 4عبااد الوهاااب اإلمااامتيهاارت عنااد 

القضااااء واساااتقر يف بلاااده غااادامس جناااوب طااارابلس, واشاااتغل بالتااادريس ,حلاااق باااه طلباااة عاصااام السااادرايت 
 اآلنغدامس وهبا دفن وضرحيه مشهور حلاد  رأسه.تويف مبسقط  إليهينسبونه  وأصبحواخذوا عليه العلم أ,و 
 .5هناك

 م(  757ه/140في  القبلي النفزاوي ) حي   داود أبو -3
البعثااة  إفاارادرحاال لاابالد املشاارق,مع  ممااثال لواحااات اجلريااد التونسااي, ماان نفاازاوة جنااوب تااونس أصااله       
الشاااريعة ,وقاااد شاااجعه يف رحلتاااه  إحكاااامالتفقاااه يف الااادين والتعماااق يف  أجااالمحلاااة العلااام , مااان  أوالعلمياااة 

ماان رجااال القبائاال خاصااة قبائاال هااوارة وزناتااة  األكفااأساالمة باان سااعيد احلضاارمي الااذي عماال علااى انتقاااء 
دعااة  إليهااالايت جااء يادعو  األفكاارقباائلهم بتلاك  إقنااعوسدراتة ولواتاة ,حاىت يساهل علايهم بعاد عاودهتم 

 .6ياملذهب اإلباض
                                                           

 55ص  نفسه, املصدر وآخرونبكري حباز  إبراهيم1
 127ص  1ج نفسهالشماخي ,املصدر  2
 55, املصدر السابق صوآخرونبكري حباز  إبراهيم3
 42عبد الرمحان عثمان حجازي املرجع السابق ص  , 14د ط د د ش  ص  باضية في ليبيااإلعلي حيي معمر, 4
 7دط مطبعة النجايف مصر د ت ص  الدين أئمةمعرفة  إلىرسالة سلم العامة والمبتدئين,’النفوسيالباروي  حيي5
 139, املصدر نفسه ص وآخرونبكري حباز  إبراهيم6
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قضااوا ماادة  أنه بعااد 140العااودة ,وهااو ساانة  لتاااري  أشااارت أهنااا إالاب تاااري  الااذه إىلر املصااادر مل تشاا
, وهاذا ماا 1ينهلون العلم من معيناه بالبصارة, علاى ياد العاامل أيب عبيادة بان أيب كرمياة اةمس من السنوات 

داود الااذي حضااي بتشااجيع  أبااوهجريااة ,وكااان مااع هااذه الرحلااة  135رحلااتهم كاناات ساانة  علااى أن ياادل
حيااع قااال لااه :"التفاات مبااا سعاات ماا  وال مااا مل تساامع ,  اإلفتاااءونصااح قائااده وشاايخه أيب كرميااة بعاادم 

مبااااا سعاااات  أفااااتاةطاااااب  أليبمبااااا سعاااات ومااااا مل تساااامع, وقااااال  أفاااات أنااااتعبااااد الاااارمحن  لءماااااموقااااال 
أباا اةطااب باايع  أنبعد ,علام للناشائةنفازة يلقاي دروس ال د السياسة واستقر يف بلده داو  أبو,اعتزل 2م "

بعاد  هجاءوا إلياومن بني تالمذته الذين  اإلسالميةمتشبعا بالقيم ,ن جيال مثقفا يكوم  أنواستطاع  باإلمامة
داود شايخا عاملاا  أباوكاان 5وعمار بان ميكان4وحمماد بان ياانس3خليل الدركلي أبوقتل عاصم السدرايت  أن

 6معلمه  أمامعبد الوهاب بني يديه يكون كالصيب  اإلمامجلس  إذامن كثرة علمه 
عباد الارمحن  ماةوإماةطااب أيب ا إماماةن تشاكلت سياسايا وعلمياا باأ األمهيةالبالغ  ثرهمأكان حلملة العلم 
مان  ع به املسالمنيالذي انتف العلم ربانتشاالعلمي والتعليمي  األثر إضافة إىل, للقريوانبن رستم والدخول 

إلباضاي يف اة املذهب االجتماعي السياسي ببناء تيهرت عاصم األثرذلك  أيضاوالالس, تاحللقا خالل
  للمذهب ودعاته املغرب األوسط فكانت احلامية بامتياز

 
 
 

                                                           
 19ص  1.املصدر السابق ج الدرجي 1
 129ص  1الشماخي , املصدر السابق ج 2
يف النص   أيرواة بالد املغرب ,صنفه الدرجني يف الطبقة اةامسة, أشهرمن دركل قرية يف جبل نفوسة يعد من خليل الدركلي:  أبو3

من القرن الثالع اهلجري عاش حوايل مئة عام ,تتلمذ على يد محلة العلم,درس العقيدة والسري يف جبل نفوسة.ينظر تاديوس  األول
 76م ص  200 اإلسالميدار الغرب  1,تر ماهر جرار ورميا جرار,ط الشمالية إفريقياباضيون في المؤرخون اإلليفتسكي,

بن درار الغدامسي,  وإساعيلمن علماء الطبقة اةامسة واحد علماء جبل نفوسة ,اخذ العلم عن عاصم السدرايت,محمد بن يانس:4
از رشحته نفوسة ملواجهة املعتزلة ملا طلب االمام عبد الوهاب املدد العلمي,اشتهر باملعرفة العميقة للقران الكرمي. ينظر إبراهيم بكري حب

 143ص  1. الشماخي ,املصدر السابق ج 396وآخرون, املصدرالسابق ص
اجلبل مبنزل يقال له  ألهلتعلم القران من العرب القادمني من املشرق , وعلمه جبل نفوسة  أعالمه من 144: تويف سنة عمر بن يمكتن5

ه, ينظر  144اةطاب سنة  أيباةطاب واليا على سرتشارك يف معركة مغمداس, ومعركة تاورغا اليت استشهد فيها مع  أبوايفاطمان, عينه 
 127ص  1نفسه ج,الشماخي ,املصدر  314إبراهيم بكري حباز وآخرون, املصدر نفسه ص 

 129ص  1ج نفسهالشماخي , املصدر 6
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 رجالنالدولة الرستمية من تيهرت الى جبل نفوسة عبر واالمبحث الثالث: 
 إىلالقبائال  رية رجاالدعوة سلمة بن سعيد يف بالد املغرب اإلساالمي,توجيه رجاال مان خا كان اهلدف     

بااان أيب   مسااالم بيااادةع أيبيوجاااد املنهااال الصاااايف مااان العلمااااء والفقهاء,خاصاااة  أياااناملشااارق حياااع البصااارة ,
هب ساع للماذوالا االنتشاارهاذا الاوعي الادي  والتعليمي, انتشركرمية,وما عرفوا حبملة العلم الذين بعودهتم 

 املشارق اةالفاة يف عان مركاز ,قالتجتاد لنفساها كياناا سياسايا مسا أنالادعوة مان  أهالعلاى  فر  اإلباضي
دامات قارنني  رساتمية الايتباضاية الدولاتهم اإل تأسايس إىلتوصالوا  أن إىلفكانت هلم العدياد مان احملااوالت 

 من الزمن.
  إنالدولاة  أماوريف كيفياة تسايري  ,باالد املغارب إىلستشرافية حلملة العلم بعاد عاودهتم كانت تلك الرؤية اإل

يف مسااتقبل  استشاااروهالاادرجي  يف كااالم محلااة العلاام مااع أيب عبياادة حيااع  أوردهكاناات هلاام القااوة وهااو مااا 
نااويل علينااا فطاقااة  أ أنفسااناوجاادنا ياات لااو كاناات لنااا القااوة يف املغاارب ,و شاايخنا أرأ ياااا لااه:" فقااالو  أمااورهم

 أىبن رجاااااال ماااااانكم فاااااا  أنفسااااااكم.. فولاااااوا علااااااى بالدكاااااام .. إىلعبياااااادة توجهاااااوا  أبااااااورجاااااال منمااااااا  فقاااااال 
لروايااة مكذوبااة عاان عماار باان اةطاااب ,حااني هاادد وهااذه الروايااة حماكاااة  1أيب اةطاااب " إىل وأشااارفاقتلوه,
 مل خيتاروا من بينهم من خيلفه بعده. إن, لالشورى بالقت أهلالسنة من 
مبايعاة  تمان خالهلاا كانا,باضاية إدولاة  إنشااءالبعثة العلمية عند عاودهنم مان املشارق فكارة  أصحابمحل 

أيب   اباان استشااارة املعلاام ىعلاا بناااءوهااو املنصااب السياسااي الااذي كااان  اإلمامااةأيب اةطاااب لتااويل منصااب 
ا ياادل علااى دميقراطيااة عاادناي,مم أونااه عااريب قحطاااي ال قرشااي أالقبيلااة حبكاام  أوكرميااة,دون مراعاااة للعاارق 

 أنأيب كرمياة  أرادالاذي  األماروهاو  ال غاري هاو الكفااءة العلمياة اإلمااممعياار اختياار  ناإلباضاي وأاملاذهب 
الشااورى يف احلكاام والتمسااك  أبااالتزام مباادباضااية بتلااك السياسااة العادلااة يااربزه لطلبتااه, فقاماات الاادعوة اإل

 2بالدين .
والعماال علااى اةااروج ماان تلااك السياسااات الاايت كاناات ممارسااة , اإلمااارةكاناات طاارابلس حاضاارة لاازرع بااذرة 

قااوة واجتمااع ماان اهااتم  أنفسااهم نآنسااوا مااعلاايهم يقااول الشااماخي"فلما بلااغ طلبااة العلاام اةمسااة بالدهاام ,
املساالمني وماان لااه نظاار ماان الشاايومب ,وتشاااوروا مبوضااع يقااال لااه صااياد غاارب مدينااة طاارابلس فاااتفق  بااأمور

                                                           
 21ص  1الدرجي , املصدر السابق ,ج 1
 198ص  3ج ،املرجع السابقحممد علي دبوز 2
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ع مببايعتاااه علاااى احلكااام ياااقاااام اجلم الشاااماخي أوردهو حساااب ماااا اةطااااب املعاااافري, علاااى تولياااة أيب رأيهااام
 1الصاحلني من بعده. وآثاربكتاب اهلل وسنة نبيه عليه السالم  

جساورا ال خياااف  اشاجاع احازماا اواساع الثقافاة عاملا ,باالغ الاادعاء االشخصاية ذكيا اةطااب قااويم  أباوكاان 
,قاااد حروبااا عدياادة وانتصاار علااى ورفجومااة ودخاال 2اإلمااارةيف اهلل لومااة الئم,يكااره الرئاسااة وتعاااف نفسااه 
وان وولاوا مادبرين وانكسارت ورفجوماة وقتال عبااد القاري  أهالالقاريوان وهاو ماا يؤكاده الشاماخي بقولاه" اهنازم 

.كاان دساتور 3ودخال القاريوان" أكتاافهماةطااب علاى ناصايتهم ,وركاب  أباو وقابضامللاك بان أيب اجلعاد ,
  األمصااريف  مساعدين لاهن والسنة , عمل على تعيني القرآ كما تروي املصادر اإلباضية  أيب اةطاب امارة

وعاني عباد الرمحاان بان رساتم والياا علاى افريقياة والياا علاى سارت يف طارابلس الغارب , فعني عمر بان ميكان
والعاادل والتمسااك بالاادين يف ممارسااة السياسااة,كان ماان طلبااة العلاام  باااإلخالصعاارف  , األوسااطواملغاارب 

 أخالقااهأيب كرميااة بالبصاارة ,اشااتغل قاضاايا يف طاارابلس عاارف بدماثااة  يااد اباان اةمسااة ,الااذين تتلمااذوا علااى
 .4افريقية وتوطد ارتباطه بدولة أيب اةطاب بطرابلس أهل أحبهوحسن تدبريه ,

اقلق اةالفاة الايت عملات علاى اللحااق  اإلسالميضية يف بالد املغرب باهذا التطور الذي عرفته الدعوة اإل
مصاار  ىاملنصاور علاجعفار  أباوالاذي والمه اةليفاة  ,اةزاعاي األشاععهبام فقاام باذلك وايل مصار حمماد بان 

دارت و  ن يعساكر هنااكأالذي نزل يف موقع تاورغا علاى ماورد مااء,ومنع أيب اةطااب مان و ,5املغرب دوبال
باضااية باجتااه جنااوب طاارابلس بقيااة مان اإل وفاارم  ,اةطااب أيب فيهااا واستشاهد م 761ه/ 144ساانة  املعركاة 
 6ان منهم عبد الرمحن بن رستم.ك,و  األوسطواملغرب 
الظهاور الايت اساتمرت  إماماة هاتتأن يف معركاة تاورغاا,باضية يف طرابلسأيب اةطاب اإل امارةعلى  بالقضاء
الااادفاع الااايت توالهاااا ,يعقاااوب بااان حساااني  إماماااة إىل االنتقاااال ينيباضااامااان خالهلاااا اإل اضاااطرسااانوات   أرباااع

أيب اةطااااب ,  استشاااهادبااان رساااتم خااارب  نعباااد الرمحاااا أدركه. 145سااانة  املعاااروف باااايب حاااا  امللااازوزي
قاصاادا  األوسااط,املغاارب  إىلالقااريوان وبعااد مالحقااة عبااد الاارمحن باان حبيااب لااه خاارج  إىلفاادخل متخفيااا 

                                                           
 114ص , 1الشماخي ,املصدر السابق ,ج 1
 118ص  ,1ج ,املصدر السابق ’ ,الشماخي  26ص  1الدرجي  , املصدر السابق ,ج 2
 120ص  , 3ج ,الشماخي , املصدر نفسه 3
 222ص , 3ج ,حممد علي دبوز, املرجع السابق  4
 301,ص , 13ج  يةوالنهابن كثري , البداية  5
  55ص  , 1ج  ,دت ,دط  ,قصىاإلستقصاالخبار دول المغرب األالسيالوي, 6
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صااداقة وقبيلااة  زل علااى قبيلااة ملايااة جنااوب تيهاارت ,الاايت كاناات تربطااه معهاام عالقااةباضااية ونااماان اإل أنصاااره
 1وبثها بني القبائل . ما بعد دعوة عبد الرمحان بن رستم ملاية هي من محلت يف

باضااية الااذين حلقااوا باااه جباال سااوفجل الاااذي اجتمعاات فيااه مجااوع اإل إىلاسااتطاع باان رسااتم الوصااول      
لكيااان سياسااي يكااون مبثابااة  التأساايسولااد فكاارة  األماارهناااك بعلمائهااا وفقهائهااا وتكاااثر عااددهم , هااذا 

اطروحتااه يف  مبع  تشااكل الكيااان والدولااة هااو ماااذكره عااالل باان عماار,اإلباضااياحلصاان احلصااني للمااذهب 
ن تسااتقل عاان وأ ,أرادت أن تكااون منتجااةماان املشاارق ن املنظومااة الفكريااة الاايت هنلاات العلاام " بااأ للاادكتوراه

فنظاروا يف مان  ,قاوة أهنام أنفساهميف  رأوا أنبعاد و  ,2"بعد إعالن إماماة الظهاور بتيهارتاملنظومة املشرقية 
القبائاال ,فانعقااد جملسااا يظاام رؤساااء القبائاال متاات مبوجبااه البيعااة لعبااد الاارمحن باان  أولئااكيصاالح للواليااة ماان 

بااان  ذلاااك كماااا ياااذكر,3مااان محلاااة العلااام اةمساااة  كوناااه  إضاااافة إىلعلماااه وفقاااه وعدلاااه  أسااااسرساااتم علاااى 
نرضاى باك  اآلنابتادائيا,وحنن  اإلمااموقالوا له يا عبد الرمحاان رضايك  إليهحيع هنضوا  ..." بقولهالصغري 

تسامية الدولاة الرساتمية  أطلقاتوهنا نرى انه لو كان هذا جانباا مان الشاروط ملاا  ,4"أنفسناونقدمك على 
 .إطالقا ,وميكن اعتباره شرطا سياسياباسه 
باضاة بابالد إقياام دولاة لرسياا  إعالناافكاان ذلاك  باإلمامة,ه 161بويع عبد الرمحان بن رستم سنة       
ساانة  تحضااريايااة ماان الالاايت اختااريت هلااا تيهاارت كعاصاامة بد , ماال اساام الدولااة الرسااتمية األوسااطاملغاارب 
 .ه 160سنة  التأسيسغاية  إىل ه156
حاضااارة  إىلمهااارب باااني جباهلاااا  وملجاااأ أترتقاااي تيهااارت مااان  أن إىلفكانااات ثاااال  سااانوات كافياااة       
جاء بتلاك السياساة  ,هذا التطور5عاصمة اقتصادية بامتيازو تستقطب العلماء والالس واملكتبات  ,علمية

مبشاورة مان ساتة مان  اإلماامدميقراطية يوىل فيها  أرادهالدولته اليت سطرها عبد الرمحن بن رستم العادلة اليت 
بيعااة عامااة بعااد  اإلمااامويبااايع اةليفااة عماار باان اةطاااب رضااي اهلل عنااه علااى حنااو مااا قااام بااه  ,وجهاااء القااوم

هااذه النظريااة  أن إالالعامااة ويعااني القضاااء,  األمااورانتخاااب شااوري لااه كمااا يقااوم باستشااارة اكاارب القبائاال يف 
                                                           

 8-7ص ص ,م  1982ه/1402بريوت لبنان , اإلسالميالعريب,دار الغرب  إساعيل,تح  , 2,ط ماألئمة وأخبارهسير ,زكرياأبو 1
 64عالل بن عمر ,املرجع السابق ص 2
 24ص  1, املصدر السابق ج  الدرجي 3
ص ,م 1986ه/1406بريوت لبنان   اإلسالميحباز وحممد ناصر دار الغرب  إبراهيميف  ,دط ت لرستميينااالئمة  أخبار،بن الصغريا4
30 

 149ص ,, املرجع السابق الفرد بل5
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كماااا يف الدولاااة العباساااية يف املشااارق   ,وراثاااي إىل احلكااام مل تتطباااق وسااارعان ماااا  اااول النظاااام الرساااتمييف 
, توساااعت الدولاااة  األغلبياااة رأي,دون ساااند للعصااابية مقيماااني القساااطاس بااااحرتامهم األنااادلسيف  واألموياااة

وباالد  و وارجاالنوادي رياغ  إىلغاية الصاحراء والواحاات ,فوصالت  إىلالرستمية شرقا وغربا ااال وجنوبا 
وبصفة قليلة على بالد الزاب اليت مانت تابعة اىل االغالبة ووناحية تلمساان تابعاة لالدارساة حاىت  1اجلريد.

 وصفت تيهرت بعراق املغرب او بل  املغرب .
يف واحاااااات وارجاااااالن ,فقاااااد كاااااان االنااااادماج وحبكااااام ان املاااااذهب االباضاااااي قاااااد سااااابق الدولاااااة الرساااااتمية  

يف القااارن االولااو الثاااي والثالاااع والرابااع اهلجااري, كانااات  2الااوارجالي فيااه عفويااا نظااارا الرتباااطهم باملااذهب
كانات وارجاالن تتابعاة للعاصامة الرساتمية ,وان عامال املديناة ال يقادم وال 3مركزا اباضيا باملغرب االوسط, 

ة الرسااااتميني العنايااااة الكباااارية يااااؤخر يف شاااالء دون الرجااااوع اىل مشاااايختها وعلمائهااااا ,فقااااد اعطاهااااا االئماااا
بدعمهم للحركة العلمية وتلك الروابط التجارية ماع باالد الساودان ,ودليال ذلاك ان افلاح بان عباد الوهااب 

 4اراد مرافقة القوافل اليت بعثها والده عبد الوهاب بن رستم  اىل بالد السودان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 20زكريا,املصدر السابق ص  أبو1

 40ص  املرجع السابقبوعصبانة عمر سليمان  2
 27, املرجع السابق ص مسعود مزهودي 3
 129عالل بن عمر,املرجع السابق ص  4
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 خالرة الفصل:

ا , الذين بسطو   أميةة بنضرا لتلك  املمارسات احلديدية  اليت كانت ضد سكان الرببر من قبل وال   
ة رصة ساحنت الف, وعملية التهميش اليت مورست ضدهم ,كان اإلسالمينفوذهم يف بالد املغرب 

وا وضع الذي كانللذلك ا تقامالستقبال األفكار اةارجية من قبل الدعوة اإلباضية والصفرية ,ومنه اإلن
ية لقواعد العلمء تلك ا رساعليه ,فاستقبلوا أفكار سلمة بن سعد بنشر مبدأ العدل والشورى وكان ذلك ب
 در العلمية يفن املصاهل ماليت اعتمدت على أولئك النفر الذين   اختيارهم كبعثة علمية للمشرق للن

د لثالثة من بالولئك ايار ألعلم وكان االختاصطلح عليه محلة ال البصرة خاصة على يد أيب كرمية وهو ما
 عبد الرمحان اىل ضافةإ, ويعاصم السدرايت و بن درار الغدامسي و ابو داود القبلي النفزااملغرب وهم 

رب اإلسالمي د املغىل بالابن السمح املعافري, الذين نشروا علمهم بعد عودهتم  األعلىبن رستم وعبد 
 مية. كر  ضريا وهتيئة لقيام الدولة اإلباضية الرستمية كما رسها هلم إمامهم أيب
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 الفصل األول
 رجالنياالو  يوسف البيئة العلمية ألبي يعقوب

 
  :املوقع والتسمية وارجالنحاضرة المبحث األول 
  :رجالناو  ىلإ اإلباضي املذهب دخولالمبحث الثاني 
  :رجالنابو  اإلباضي املذهب روادالمبحث الثالث 
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 رجالنياالو  يوسف يعقوب ألبي: البيئة العلمية األولالفصل 
 تمهيـــــــــــد :

ونقا   ،على يد الفااممين بعد سقوط العاصمة تيهرت ،األوسطباملغرب  لإلباضية احلاضرة الثانية وارجالنتعد     
الا  ندادها موساى لقباال  حار  ميتباة املعماومة أساوورة واملاذه  عقاب ، هلا ما تبقى ما  تارامها الفيار ناإلباضي
الشاايعية  أوباضااية ح حاان ط تتواار  املمااادر الساادية ماا  باان املمااادر الاا  تيلمااا علااى حرقهااا هااي اإل إنبقولاا  

والفيريااة حياا  ط  األدبيااة اآلمااارم عبااد اا الشاايعي  انااا مووونااة  و اا   أيبتماارنات  أنلااذلو وحهااتها ح  لااو 
 إضاانةما  مارع عبياد اا الشايعي    1للمدامق املستعماية نماا بالاو بتهارت الا  رحباا با  إالر  يلهأ لعملية احل

 ماا  اناا عباارة   ،جتاارة الاذهب والرقياق ميارساون مياسري أهلها ان و  واالقتماد  األميناىل متتعها بذلو االستقرار 
 وملتقى القوان  ور با للحهاج اىل البقاع املقدسة . ،ع  ممرا جتاريا هاما

 قماادها ،لميااة ونيريااةبيئااة ع  وساارعان مااا  ولااا اىلبغاارا التهارة 2،مدولقااا اىل بااالد السااودان أيضااا مااا  انااا 
 العزاباااة نظاااامهاااا  440)ت3حمماااد بااا  بيااار الفرساااوا ي أسااا  أنخاصاااة بعاااد ،لعلمااااا والبااااحثن عااا  العلاااا والفق ا
 ،األوىلنياناا باذلو الشارارة  ، وارجاالن إقلاياح  ،عا  مرياق حلقاة العزاباة اإلباضيالفير وبذلو مت بع   ،ريغأب

 4. قليااإلالفير احلضار  والتعليمي ح  هذا لبع 
 وأباوهاا  570 بيار )ت مادحم با  ايب العباا  اداد أمثاال ،العدياد ما  العلاوم بانتشاار العلمااا ح وارجالنانتشرت 

الااذي   ،هااا  6ت   عماارو السااوح ) وأبااو ،هااا 570) ت الااوارجالييعقااوب  وأبااوهااا  570عمااار عبااد الياااح )ت 
 . احاهلوتر بفض  حلها  وارجالن ان دورها  بري داخ  وخارج 

                                                           
هل احرقت؟او ’الرستمي الكبرى,مكتبة المعصومة بتهرت من قضايا التاريخ موسى لقبال  معهد العلوم االجتماعية دا رة التاريخ جامعة اجلزا ر   1

 51م ص 1977ه/1397حمرم  41 جملة االصالة العدد نقلت عيونها الى سدراته جوار وارجالن
 181ك د ط ميتبة املثىن بغداد ص المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب , وهو جزء من كتاب المسالك والممالالبير    2
:احااد أقواااب اإلباضااية ح املغاارب اإلسااالمي وصااف  الاادرجيين  ر بــن ابــي بكــر بــن يوســف الفرســ ابي الدفوســي ابــو عبــد اهترجمــة محمــد بــن بكــ 3

لقريوان "بااالوود الااذ  تضاااالا دوناا  األمااواد والبحاار الااذ  ال تقااا  باا  الثماااد "ولااد بفرسااواا أباا  نفوسااة  تتلمااذ علااى يااد أيب نااو  سااعيد باا  ونغياا  بااا
مبسقط رأس  نرسواا ت نق  للعديد م  األممار ملبا للعلا مدهاا ممار والقاريوان واحلاماة وجرباة ا باتغ  برعاي الغادا انتقا   اا بان  اخذ مبادئ العلوم 

ب نفوساة وواد  ساوع وواد  رياغ وواد  ميازاب أسا  نظاام حلقااة العزاباة أول األمار ح قرياة تان يسالي وهاي بلاادة أعمار حالياا قارب مديداة تقارت جدااو 
م  ومساي هاذا الغاار بالغاار التساعي  اعتماد ح أسالوب  علاى احلهاة واإلقدااع  و ثارة الارحالت ا از العدياد 1018هاا/409واد  ساوع سادة ورقلاة ورارب 

اخلماال م  املساجد مدهاا مسحدنرساواا  ما  تالمذتا  اباو الربياع ساليمان با  يتلال املازاي  لا  العدياد ما  امل لفاات لا  ح  ا  نا  تاأليل اباتملا نيا  
ت   اباراهيا ماال   طبقـات الماـايخ بـالمغرب العربـيهاا  670م . أيب العبا  ادد ب  سعيد الادرجيين ) ت1050ها 440والتهرد ا توح الورع 

معجم أعـال  ااابايـية مـن القـرن األول الهجـر  الـى ، ابراهيا ب  بيري حباو وآخرون 171-167ص ص  1موبعة البع  قسدويدة د ت ج  1ط 
 371-368ص ص  2ج  المغرب ااسالمي العصر الحاير قسم

 167ص  1الدرجيين  املمدر نفس  ج 4
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تضادا را ادا ما  اح،علمياة   اان حار  بداا دراساتها ح هاذا الفما   بيئاة  ،وارجاالناليبرية حلاضرة  األمهيةم  هذه 
 .الوارجاليوهو ابو يعقوب  اإلباضيرواد الفير 

 الموقع والتسمية وارجالن: حايرة  األولالمبحث 
 : الموقع والتسمية أوال
ح  زا رياة ضااربة  العاصامة اجلما ،املتواجادة ح اجلداوب الشارقي ،ور اال أوهو االسا القاد  ملديداة ورقلاة  وارجالن   

 .القريب م  املدابع الدفوية ،عرقها الشرقي أعما 
 1. ثرية الدخي  يسيدها الرببر   ،بن انريقية وبالد اجلريد ،هي عبارة ع   ورة ،املمادر  أوردهتا ما   وارجالن

ميازاب  أووواد  مماعب ،واد  ساوع بارقا  ،اإلباضاي اناا حاملاة للفيار   ،أودياةبن مالمة  وارجالن حي  تقع
ياذ ر حسا  الاووان  لاب عليهاا املداال الماحراو  اجلااع نقاد ر،حبيا مبيعتها الماحراوية و ،وواد  ريغ مشاال ،رربا

هلاا العدياد ماا  ،ح صاحراا نومياديا هلاا ساور وواحااة رييا   بارية ،دي داوهاي مديداة قدمياة بداهااا الدورم ،ورقلاةب وارجاالن
 اساوداا نظار وقاد  اان جا  ساياهنا  و  بشارة   اليبارية ألمهيتهااوملتقى للتهار  ،األرديااالضياع وسياهنا م   بار 

 2.ليثرة اجلوار  م  بالد السودان 
 األماارهااذا  ،مريااق جتااار  هااامتتفااق علااى  وهنااا ، وارجااالنجاا  املمااادر ح ساايا  حااديثها عاا  مدوقااة  أناملالحاا   

مبمليااة  واألردياااانظاارا الحتيااا ها بيبااار التهااار  األرديااااماا  املياسااري  أصاابحوان أباا ،أهلهاااعلااى  ،إجياباااانعياا  
 ،حااارة بااين ساااين ،ماا  الااداخ  اىل مالمااة حااارات تدقسااا ،عبااارة عاا  قمااور بربرياااة وارجااالن  مااا  انااا3.اراااد 

 أهااااومااا  باان ،4باضااايا خاصااة بعاااد سااقوط الدولاااة الرسااتميةإ  و اناااا مر اازا إبااراهياوحااارة باااين  ،وحااارة بااين واجااان
الااا    رهاااا بااا   إضاااانة اىل تلاااو القماااور،5 وارجاااالنقمااار بيااار وهاااو احاااد قماااور  ،جيينالااادر   رهاااا  القماااور الااا 

 6.ور ال مث  قمور  احتضدتها وناتال   ،خلدون

                                                           
 . 371ص 5م مج 1977ها/1397دار صابر  معجم البلدان.ياقوت احلمو  البغداد ،  1
. سااعد ورلااول عبااد احلميااد 507م ص  2005، ت   عبااد الاارد  دياادة ،د ط ميتبااة األساارة  وصــف رفريقيــاهااا  ،957حساا  الااووان الزياااي )ت  2

 .398ص 2،دار نشاة املعارع، ج وبدي مدرار واألدارسة حتى قيا  الفاطميين والرسميينغالبة تاريخ المغرب الكبير تاريخ دولة األ
  حس  الووان  97م ص  1996ت دار ميتبة احلياة بريوت لبدان د ط مدشورا صورة االرض  ب  حوق   182البير   املمدر السابق ص  3

ص  1م مج  2002ها/ 1422ميتبة الثقانة الديدية القاهرة سدة  نزهة الماتاق في اختراق اآلفاق  الشريل اإلدريسي  507املمدر نفس  ص 
 257 222ص 

 .244.املوبعة العربية ،د ت ص  كتاب الجزابرادد تونيق املدي.  4
 . 344ص2ج  املمدر السابق  رجيينالد 5
، ت   ابااو صااهيب اليرمااي ،بيااا األنيااار الدوليااة عمااان االردن ص تــاريخ بــن خلــدونهااا ،808عبااد الاارد  باا  خلاادون .تاااريخ باا  خلاادون )ت  6

1831. 
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ن ورجلااان انوالقاااا مااا  ور اااال وارجاااال ،وارجالنقاااد تعاااددت تسااامياهتا لااا ،واجلغااارانين واملااا رخن الرحالاااة أنونااار   
 حيا   ماا وردت تساميتها عداد البيار  باوارجال1  ما   ر صااحب رما  الباان   وارجالنعرنا ب اهوارقالن ليد

 أيبوارجااالن وقلعااة  للربباار وبااننااو تسااري ح المااحراا مساان يومااا   اىل وارجااالن   وهااي ساابعة حمااون إقااال :" ن
)  رمياااة  وهاااي  دياااة  لفااا  وأوردو رياااا  وأبااادلاااا لفااا   وارجاااالن عداااد  أيضاااا  2الوويااا  مسااارية مالماااة عشااارة يوماااا "

 3.اإلقلياعظيمة بذات 
 أصابحاحناو باالد الساودان حا   ، برية ما  خاالل موقعهاا الاذ  يعاد مريقاا جتارياا بامتيااو  أمهية وارجالنا تسبا 

 األمارهاذا ،م  احلهاج بفض  ر ب احلهاج الذ   اان  اا  ،سبي م  جتار وعلماا وعابر   األمياعمقمدا لي  
 حياا  يااذ ر صااااحب 4اإلباضااايوانتشاار  ااا املااذهب  األمااا وسااادها  ،إسااالميةحاضاارة  وأصااابحارنااع ماا  باااهنا 

رم  البان " ان  وجد مابن حاسي بغلة ويفرن ووارجالن وجب  العباد وسادرات  ما اة ومساة وعشارون بلادة   لهاا 
 5عامرة باإلباضية بسط اا عليها االروا  يدهون ع  املدير ويأمرون باملعروع".

ماااا  ماااارع  ،الااااذي   ظااااون بالعدايااااة الالومااااة ،العديااااد ماااا  العلماااااا إليهااااا وناااار   إالح ميااااان  ،األمااااور تأوماااااو لمااااا 
حيا   اان مادها صااو جداون با  ميرياان الاذ   اان  ،ح سابي  العلمااا الوانادي  أماواهلامشا خها الذي  ط يادخروا 

 ال   ان استقرار يعقوب با  انلاف نيهاا م بارا ومدياا إلنواال  احلر اة العلمياة  وارجالنع  احلر ة العلمية ح  مس وال
 حيا  عهااا بالعلمااا مثاا  اباو يعقااوب الاوارجالي و ابااو يوسال باا  ساهلول الساادراي 6 بادي  للعاصامة تيهاارت 

ر وهااو ماا  جتهااادي  )املماالى  والاادن    واجلهااادي  األ اارب واألصااغاملعااروع بالورح حياا  وصااف  الاادرجيين بااذو اإل
 عاااالوة علاااى بخماااية اباااو ناااو  بااا  ونغيااا  الاااذ  صااادف  الااادرجيين ح 7ه 300ه/250علمااااا الوبقاااة السادساااة )

الاااااذ  سااااااها أيضاااااا ح احلر اااااة العلمياااااة ولااااا    فظ اااااات عااااا  احليااااااة الديدياااااة  8ه 400ه/350الوبقاااااة الساااااابعة )

                                                           
موبعة العاملية ررداية  1ب  بيري حباو وسليمان ب  حممد بو معق   ط إبراهيارم  البان ح تاريخ وارجالن  تف  أعزامب  صاو بابا دو  إبراهيا 1

 56م ص 2013ه/1434
 182ص ها  املغرب ح   ر بالد انريقية واملغرب  دار اليتاب االسالمي القاهرة  ممر د ت ط 487ابو عبد اا البير  )ت  2
 .171م ص 1982ها/1402دار الغرب اإلسالمي بريوت لبدان، سدة  2لعريب، ط.ت   امساعي  ا سير األبمة ورخبارهمأبو و رياا  ي ب  ايب بير، 3
 .223أبو و رياا، املمدر نفس  ص 4
 99إبراهيا ب  صاو بابا دوا عزام  املمدر السابق  ص 5
 جملة االصالة    السادس الهجر مالمح الحركة العلمية بوارجالن ونواحيها مدذ انتهاء الدولة الرستمية حتى اواخر القرن عمر خليفة الدامي  6

 17ص  42املرجع السابق عدد 
  331ص  2الدرجيين   املمدر السابق ج 7
 353ص  2الدرجيين  املمدر نفس  ج 8
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وأيضاا ههاور التفرقاة  والدفقاة علايها مب  يول قون ومتويدها عتداااإلنيا  السر وعدم   انتشارواالجتماعية بوارجالن  
   1بن أه  وارجالن.  

 وقبابلــــــــــــــها وارجالن سكانثانيا:   
وحادهتا  تفظاوا ب أنذلو ناساتواعوا با ،واألومان األحوالح سا ر  ،وانسهامهابدظامها  وارجالنعرع أه       

 أماام،اساية  وحادة متماىل هداك حي  التفوا حولا  مشايلن اإلباضيخاصة بدخول املذهب  ،السيانية واملذهبية 
ت وعااادات علااى ممياازا  ااانظوا أنبفضاا  علما هااا ووحاادة  لمااتها حبياا  اسااتواعوا ،اخلارجيااة  األوماااتالعديااد ماا  

 . امديا نيها ررا تباي  عداصر السيان،املدوقة 
 .يهرترستمية تالعاصمة ال سقوط باضية اليها بعدقدوم عديد القبا   الرببرية اإل وما وادها متاسيا

 ؟وارجالندت بالقبا   ال  تواج أهاهي  ماو  ؟ السيان أولئوم  ها  ،والس ال الذ  يور  نفس  هدا
 :يأيوميي  حمرها ح ما 

 قبابل زنــــــاتة /1
ومادها  األبا الب  الذي  ها بدو مادري   أن" :ب  خلدون ح تاريت  نسب قبا   وناتة اىل الرببر الب  بقول   أدرج  

 2م  جي  قد  . بأهناالرببر " مما ي  د ب ية قبا   وناتة و  ر  إخوةوناتة 
  فااة للربباار املمااامدة لترببااروا باملماااهرة واةاااورة وا ا أهنااا إال ،عربيااة أصااولوناتااة ماا   أن ، مااا   اارت بعااد املمااادر

 ،هااذا الدسااب العااريب وادهااا رنعااة،3وناتااة الدسااب للعاارب أمااراا ما ادعااى بعااد ،) نساابة لقبا اا  مماامودة   الرببريااة
 واليربيااا األنفاةواالنتسااب للعارب يعاين ،واخلضوع  اإل عانالدسب الرببر  يعين ح وقا ما  أنجتسيدا العتقادها 

 .والشرع
 .م  اهلضيمة " د  نرارامنأنفا ونات  ،" إن اسا الرببر أصبف خمتما بأه  املغارم  : ما يضيل ب  خلدون بقول 

 ريل ليلمة جانا أما لف  م نث  بلغة الرببر جدات  . ،واألص  ح اسا وناتة 
فاارن وبدااو واساان وبدااو دماار بدااو يرنيااان ورااريها تعااد وناتااة ماا  ا اارب قبا اا  الربباار بوونااا وعااددا وماا  اهااا بووهنااا بدااو ي

 4. اإلسالميوانتشرت هذه البوون ح العديد م  مدامق املغرب 
 1وتيهرت ح  مسي مبغرب وناتة .  تلمسان، األوسطاستقرت هذه البوون  ح بالد املغرب  

                                                           
 17ص  42عمر خليفة الدامي جملة االصالة   املرجع السابق عدد  1
 1800ب  خلدون المدر السابق ص  2
 البيان المغرب  في اختصار أخبار ملوك األندلس والمغرب، عذار  املرا شي  257 222ص ص  1مج  المصدر السابقالشريل اإلدريسي  3

 200ص 1م ج  2013ها/1434دار الغرب اإلسالمي تون  سدة  1ت   حممود بشار عواد وبشار عواد معروع بشار ط 
 1801ب  خلدون املمدر نفس  ص 4
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حاا  وصاالوا اىل   وبااالد اجلريااد األقمااىباان راادام  والسااو   ،ح المااحار  أيضااا مااا انتشااروا و ااان اسااتقرارها 
 3 ان مدها بدو مغراوة وبدو ور ال وبدو يفرن .   ،وارجالنمدامق واىل 2جمال الدولة الرستمية  األوسطبالد املغرب 

  بدو واركــــال 1-1
 ما ابتق اسا نفوساة   وارجالنابتق اسا  اومده،استومدوا بداية بالد الزاب،أصغرهاها احد بوون وناتة و       

 الااذ  دعاااها اىل الدياريااة   ه325) ديااار  عدااد نااراره ماا  االعتقااال ساادةوالاايها هاارب يزيااد ال،ماا  جباا  نفوسااة 
اىل نااازو  الرببااار اىل  األصااالينتلاااو احلاااروب الااا  بااادها العااارب الفاااا ون ضاااد السااايان  أدت ماااا 4.والتفاااوا حولااا 

 5ومسيا بامسها .ال م  وناتة واستقروا ح مدوقة وارجالن  الداخ  و ان م  بن القبا   الداوحة بدو وار 

 بدو يفـــــــرن 2-1
وهااا يفاارن باا  يمااليا باا  مساارا باا  وا يااا باا  ورساايو باا  الااديرت باا  جانااا  ،و لمااة يفاارن بالرببريااة تعااين الغااار      

 األصاااليوالمااافر  و ماااومدها  اإلباضاااي اااانوا علاااى املاااذهب   ،انتشاااارا وأوساااعهاالقبا ااا  الزناتياااة  أباااهريعتاااربون مااا  
 6. وارجالنوخاصة مدوقة  ،األوسطاملغرب استقر  ا امليان ح صحراا ،ها الدؤوبة تحبيا حر  ،مرابل 

 بدو مغــراوة 1-3
 وارجاااالن أومبدوقاااة وار اااال  األوساااطانتشاااروا ح جداااوب املغااارب  ،يدحااادرون مااا  باااين يفااارن اىل قبيلاااة جاناااا وناتاااة    

 7ومدها تدحدر قبا   بدو ريغة . أخالقهاامتاووا بدمامة ،رواط ألو ا مع قبا   سدرات  ،وبسيرة

 قبابل سدراته /2
وقاد وجادوا ح العدياد ما   ،بدو مغراوة أصهار االرببر وهوها بو  م  بوون  ،تدحدر قبيلة سدرات  م  قبا   لواتة 

وهاااو مياااان مساااتقرها بعاااد  ،وارجاااالنالااا  مسياااا باااامسها مدوقاااة سااادراتة  وارجاااالنو   ورا ألبرقاااة وا،املداااامق مدهاااا 

                                                                                                                                                                                     
 35-33ص ص  3ج  2013املعرنة للدشر والتوويع اجلزا ر سدة عاط  1ط تاريخ المغرب الكبيرحممد علي دبوو 1
 26م ص 2019ه/1440امل سسة الومدية للفدون املوبعية اجلزا ر  1بيري حباو الدولة الرستمية دراسة ح اةتمع والدظا  ط إبراهيا 2
 1800، عبد الرد  ب  خلدون  املمدر السابق ص 33ص 3السابق ج  عاملرجحممد عي دبوو  3
 93ص  1، سعد ورلول املرجع السابق ج 1830-1802ب  خلدون املمدر نفس  ص ص  4
مدذ سقوط الدولة الرستمية اىل ههرة بدو هالل اىل بالد املغرب  د ط املوبعة العربية ررداية  األوسطباضية ح املغرب مسعود مزهود  اإل 5
 31م ص 1996ه/1417 
، ب  خلدون ص 109ص 1986د ط دار الريا  األربع للدشر والتوويع تون  سدة  في العصر الوسطالقبابل واألرياف المغربية حممد ب  حس   6

1805  
 52-53-ص ص  المصدر السابقها  487البير ) ت  7
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نشااار املاااذهب  أمتلولاااب العلاااا وهاااو عاصاااا السااادراي، الاااذ   وارجاااالنسااادرات  و  أبدااااااحاااد  وقاااد خااارج 1هعااادها.
 .وما جاورها م  بواد  وارجالناإلباضي ح مدوقة 

 وتةقبيلة تدـــــــا /3
ويدساب اىل هاذه القبيلاة احاد دلاة العلاا اخلمساة  ، ان انتشار هذه القبا   بن مدوقة ردام  ونفازاوة واجلرياد     

وهااو ابااو عمااار عبااد  الاوارجالييعقااوب  أيب مااا يدسااب اىل هاذه القبيلااة احااد معاصاار    ، ،وهاو باا  درار الغدامسااي
 2وواحاهتا . وارجالنو   استقرت هذه القبا   بواد  ريغ و الياح التداوي 

 العـــــــــــــرب  /4
ه حياااا  580  ايااااام املدمااااور املوحااااد  ساااادة مااااع تلااااو الاااارحالت اهلالليااااة ،وارجااااالنوصاااا  العاااارب اىل مدوقااااة    

يسامون  و 3الرببار وأماة اماة العارب  أمتاناستوم  ه الا العرب بالد املغرب حبللها وخيامها وصارت مدقسامة اىل 
يدحادرون  أهنااليا  صااحب رما  الباان ياذ ر  ،مالاب أيبنسابة اىل جعفار با  لشارناا اجلعاانرة ا أو باجلعانرة أيضا

 أحالنااميتهداون التهاارة و اانوا  ابداياة  اانو  .ماعيد املمار ال أساواننزحاوا اىل  4م  اليم  بان با  داري وباين احلاار 
علاى بااقي القبا ا   واإلتااواتحيا   اناا تفارا الضارا ب  ،و انا القيادة دا ما لزناتاة ليثارة ساياهنا،لقبيلة وناتة 

وهدااااك مااا  العاااا الت الرببرياااة ح ،داااو ساااليا بمااا  بااان قباااا لها بداااو واجااان وبداااو معقااا  و ،خاصاااة مدهاااا بداااو معقااا  
 5.عمر ب  اخلواب وبير المديق  أيبيرجع نسبها اىل  ،وارجالن

 اليهود  : الوجود /5
رده بعاااد املااا رخن اىل العهاااد الرومااااي ملاااا  ،ومااا  بعياااد اىل  اإلساااالميغااارب لح باااالد ا  اليهاااودالتواجاااد  يرجاااع   

تهاااارة الاااذهب والعبياااد الااا  سااايوروا مااا  خالهلاااا علاااى  حبياااا ممارساااتها للتهاااارة   و ،اضاااوهدوا مااا  بياااا املقاااد 
 6.وارجااالن مدوقااة   األوسااطومداا  تسااللوا لاابالد السااودان الغااريب وصااحراا املغاارب  ،العمااب التهااار  واالقتماااد 

                                                           
د  مباحث في التاريخ االجتماعي للمغرب واألندلس خالل العصر المراب ي،ابراهيا القادر  بوتشيش 178ص  6ب  خلدون املمدر نفس  مج  1

 24ط دار الوليعة للدشر بريوت د ت  ص
رسالة ماجستري معهد اصول الدي  جامعة اجلزا ر سدة   1229-909هـ/ 626-296معالم الحضارة بوارجالن عمر سليمان بوعمبانة  2

 26م ص 1992ها/ 1412
 110ابراهيا ب  صاو بابا دو اعزام و املمدر السابق ص  3
 114ابراهيا ب  صاو بابا دو اعزام و املمدر نفس  ص  4
 . 27،  عمر سليمان بوعمبانة املرجع نفس  ص  1827ب  خلدون املمدر السابق ص  5
 .54د ط د ت ص  تاريخ جربة وعلمابهاساط ب  يعقوب  6
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بعد أن  انوا مجاعات وأقليات على مول البحر املتوسط مث تورلوا اىل داخا  الابالد حا  وصالوا الماحراا وبادخول 
 1اإلسالم حانظوا على ديانتها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 40إبراهيم بكير بحاز الدولة الرستمية المرجع السابق ص  1
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 وارجالنالى  ااباييدخول المذهب المبحث الثاني: 
 :سقوط العاصمة الرستمية تيهرتأوال

بسابب تلاو السياساة الربايدة الا  انتهههاا ،اإلسالميح بالد الغرب ،م  املرا ز احلضارية اهلامة  1 انا تيهرت   
العدياااد مااا   إليهااااهاااذه السياساااة جلباااا  ،مااا  املاااذاهب الفيرياااة  اآلخااار وقباااول ،املبدياااة علاااى التساااامف  ،حيامهاااا 

علاااى  ااا  دول الغااارب ،نارضاااة سااالواهنا السياساااي واحلضاااار   ،حااا  باتاااا قبلاااة علمياااة بامتيااااو ،العلمااااا والفقهااااا
 2ح تلو الف ة . اإلسالمي

ح  اخلواااب أيبوبعااد مقتاا   ،الاا   انااا متثاا  العاصاامة السياسااية للدولااة الرسااتمية،حاضاارة تيهاارت  تأسااي نمدااذ  
 لاو اليياان السياساي واملعلاا احلضاار  الاذ  مشا   ا   متثا  أصابحا،4مبعر اة تاورراا 3م761هاا/144سدة  صفر

مر اازي  علاى العلاا واةااال  ،الادي  نيهاا  أساا الااذي  تعااقبوا علاى حيمهااا حماانظن علاى  األ ماةبفضا   ،األصاعدة
تيااون  أنالشااماخي بقولاا  :" معااا ا اا  أورد مااا   األ مااةحاا    اار احااد  ،ح تااوا القيااادة أساساايالعلميااة  شاارط 

احلر اة العلمياة باهع  ،احلياام األ ماة. هاذا التشاهيع للعلاا ما  قبا  5ال تعلا مدزلة يبياا نيهاا القمار.." ،مةأعددنا 
 ريا.واودهرت تيهرت حضا

وط العاصاامة اىل سااق رياأخاا أدتالاا   ،حبيااا ههااور بااوادر الدهايااة ،ط ييتماا  ،السياسااي واحلضااار  االسااتقرارهااذا 
  لية واخلارجيةالداخ ضاعاألو  ان م  ورا ها عدة عوام  انعيسا على تلو حي    واهنيار الدولة الرستمية ،تيهرت

 
                                                           

وهي  لمة بربرية ،وهي  ثرية االندااواالموار والضباب  ،وبن تلمسان وقلعة بين داد،واقعة بن املسيلة بسا مراح  : بفتف وسيون مديدة تيهرت1
سيدها الرببر  ،وم  الشر  اىل الغرب ،حبي   انا حموة للقوان  التهارية م  الشمال اىل اجلدوب ،وهو بالفع  للدور الذ  لعبت  تيهرت ،تعين ا وة

الريايية في  األزهار،سليمان بابا الباروي ،90ص  ،املمدر السابق ،ب  المغري .ورريها و لها اضية ،م  قبا   هوارة وميداسة ونفوسة وملايةومزاتة
عها ياقوت احلمو  م،11ص  2ج 4/03/2019تاريخ الزيارة  ،http://www.istiqama.netموقع االستقامة ،اباييةملوك اا أبمة

 .8ص 2البلدان مج 
 90ص  ،نفس املمدر  ،ب  المغري 2

 ،240ص  3ج  ،املرجع السابق ،حممد علي دبوو 3
  انا مديدة عامرة  لتقع مدوقة توررا ررب سرت وبر  مديدة مرابل  ومسرات  وبيدها بن مرابل  ما ة ومسة وعشرون ميال ونم:معركة تاورغا4

 اخلواب   قمدها أبو األبع ) وهو أبو األبع  ب  عقبة اخلزاعي   ان ا رب قواد خالنة ابو جعفر املدمور وقد وحه  اىل بالد املغرب بداية مورة أيب
ش م  بدة السري   نعزم أيب األبع  لوجود املاا  ا  والتديي  بأهلها والدزول  ا   ان الوقا صيفا وبوصول أيب اخلواب وجدوده وقد أهنيها العو

بو على مهامجت  قب  ان يس يف و ان ابو اخلواب ح امدتا عشرة ألفا واب  األبع  ح سبعن الفا  حي  قال اب  األبع  ألصحاب "ان استقى ا
ش" جرت املعر ة وأحاط أبو األبع  أدود اخلواب واس ا  هو وأصحاب   نانيا ال تويقون لقااها   وانتا اآلن اقدر عليها مع التعب واجلوع والعو

ل رأس  اىل ايب اخلواب   الذ  قاوم ح  قت  وأررقا توررا ح اهنار م  الدماا  وهزم ح هذه املعر ة وقام اب  األبع  بقوع رأ  أيب اخلواب وإرسا
املرجع  بير أيبو رياا  ي ب   أبو .18ص  3رجع نفس   جاملدمور و ان  لو بهر ربيع اآلخر سدة ماا ة وأربعة وأربعون للههرة. حممد على دبوو امل

 .  69-68السابق ص ص 
 .167ص  1ج  ، ت   ادد ب  سعود السيايب د ط موابع الدهضة مسقط د ت ،كتاب السير، ادد ب  سعيد الشماخي 5



 الوارجالني يوسف البيئة العلمية ألبي يعـقـوب                  األول                               الفصل
 

36 
 

 األبمةلهو وترف بعض  /1 
نظاارا لتفضاايل  حياااة   تهاااو  البيااا الرسااتميبالاا  عهلااا  األساابابماا  باان  بياار باا  انلف أيب اإلمااامعهااد  يعاد   

الاذ   اان  1الذ  جعل  يو ا  با ون الابالد اىل صاهره حمماد با  عرناة األمر ال ع واللهو وعدم اهتمام  بالسياسة 
اليقظاان ما   أيببعاودة  وأتباعا  أنمااره نيثار جمتماع تيهارت حلا  مشاا لها  أناراد قمده العدياد ما  سياسيا حمديا 

ح الدهايااة اىل مقتاا  باا   أد د المااراع باان الواارنن الااذ  ول اا األماارللدولااة الرسااتمية مرنااا قيااادة  أصاابف  ح املشاار 
نياا  العهااا  تاادخ الااذ   األماار  ومداصاار الباا  عرنااة اإلماامتيهاارت باان مداصاار اىل  أهاا جثتاا  وانقسااا  وإخفااااعرناة 

 و ول المراع اىل عريب عهمي  و ثرت امل امرات والدسا   وتمدع البيا الرستمي داخليا .
ة الذاتياة نتقاام وامللييارحلاة االمنتقاهلاا اىل إو   لاة الرساتميةبقدر  بري ح احتضاار الدو  أسهماهذه العوام  الداخلية 

 صاد وماا تلاو لفوضاى والاحيااة  ااىل اهلشاباة السياساية رلباا عليها أد الاذ   األمار  وبداية حيااة الا ع واللهاو
 تيهرت. اإلباضية دلي  على بدايات التمدع للعاصمة إالالثورات 

 أخااال حلضااارة نانغمسااا ح اللهااو والاا ع نضااعفا نفوسااها وساااات مراتااب ا أعلااىلقااد بلغااا الدولااة الرسااتمية 
يذ ر اب  المغري أن الدولة الرستمية  " ...نسدت ونسد أهلها  ح تلاو احلاروب   و 2 اليثري م  العا لة الرستمية

اخلارجياااة واختاااذوا املساااير أساااواقا  والغلماااان أخااادانا.." هاااذه السياساااة أوجااادت هلاااا  يااان الفااارص مااا  قبااا  القاااو  
  3املتمثلة ح املد الشيعي ح بخص عبد اا الشيعي الذ  أتى على األخضر والياب .

 المد الايعي الفاطمي
اليقظااان باضااوراب البيااا الرسااتمي، علااى املسااتو  الااداخلي وهتديااد املااد الشاايعي لاا   اتسااا عهااد يقظااان باا  أيب  

الازاب، ودخولا   لرساتمية وبادخول عباد اا الشايعي إقلاياالذ  وص  لبالد املغارب اإلساالمي، واق ابا  ما  احلادود ا
ط  ااارك أيب اليقظاااان ساااا دا اجتااااه ماااا يهااادده مااا  خماااامر الزحااال الشااايعي، الاااذ  امتواااى  4م 908هاااا/296رقااااده 

 وقام عليها . 5أ تاع قبا    تامة

                                                           
بير  بلغ م  الدفو  ح  أيببيرحي  تزوج باخا  أيببير هو صهر اإلمام  وأيبانلف  اإلمامنم  املقدمن ح البالط الرستمي عهد  محمد بن عرفة:1

ب  المغري املمدر السابق ص بير وباحلقيقة  مد ب  عرنة.  أليبالسلوة مبلغا  بريا نظرا البتغال صهره حبياة ال ع واللهو نأصبحا اإلمارة باالسا 
 359سعد ورلول املرجع السابق ص  ، 83-81ص 

 617 ص 3بوو املرجع السابق ج حممد علي د 2
 .71-70, جودت عبد اكريم يوسف ,المرجع السابق ص ص  56 ب  المغري املمدر السابق ص 3

 147ص  1ج ،املمدر السابق  ،ب  عذار  املرا شي 4
وها م  تلو القبا   ال   ،الالتيدية م  جهة اخر  ucutumaniو ،بن  لمة  تامة العربية م  جهة ،يرجع اص  هذه التسمية قبيلة كتامة:5

وتدسب اىل مساعيلي إلا ،وهداك م  ارجع هذه التسمبة اىل مرحلة اليتمان للمد الشيعي،وتدوق عدد معظا الدسابة بالظا ،تدحدر م  جب  البابور
" تدتهي عدد أاية رربا  ،وميلةموقعها ناحية جبال سويل وجيه  ،ول  بودان مها ررس  ويسودة ،جدها  تام ب  برن  ب  ماويغ ب   دعان ب  حام



 الوارجالني يوسف البيئة العلمية ألبي يعـقـوب                  األول                               الفصل
 

37 
 

رت، حياا  ىل تيهااا خاارج عبااد اا الشاايعي ماا  رقاااده يااوم اخلمااي  للدماال ماا  رمضااان ،ومعاا  مجااوع  ثاارية نسااار 
م لاا   الااوالا التاااة، معلداانعسااير علااى مقربااة مدهااا نخرجااا إلياا  جمموعااة ماا  املعارضااة ،الواصاالية والشاايعية واملاليياا

 .وأمواهلاوأهلها  وملبا لالمان على أنفسها
 ن عبااد ااأ ومااا ميياا  االسااتدالل باا  ح عاادم وجااود  لااو اجلاايش الدظااامي، املاادانع علااى هيا اا  الدولااة الرسااتمية

دخ  الشيعي تيهرت واجتمع بايب اليقظان ومجاعتا  ،ودار بيادها احلاوار   1الشيعي ط يلق أية معارضة جما ة لقدوم 
 أماري ااحلاريان، وقاال : ماا بااليا قتلاتا  أنااامسو؟ نقال: اليقظان نقال :ل  عبد اا با   الذ  أوردت  املمادر" ما

خ  عبد اا الشيعي تيهرت، بعد أن قت  أيب اليقظاان ومجاعتا  ح " .بعدها د اإلسالموسلبتا ملييا وامفيتا نور 
   املعمااومة بتهااعماا  علاى هنبهااا وختريبهاا وحاار  ميتهاا وبعاا  برؤوساها، اىل أيب العبااا  برقااده،  296باوال ساادة 

جملاد ،عما   ألالما اة  ةال  احتوت على حواا مالمباضية ال  سيق احلدي  عدها  ما انفردت بذلو املمادر اإل
 2اهية والدولة الرستمية،وابقي على اليتب العلمية والرياضية .على حر  اليتب املمهدة لإل

خلداا  علاى ار ، وضايق ب  حمماد اليمااي املعاروع بااهلوا وإبراهيانمب على تيهرت دوا  ب  صوالت اللهيمي،  
جلهااات مدهااا ديااد ماا  اسااا دة تيهاارت ونلااول الرسااتمين، نماادها ماا  بقااي نيهااا وماادها ماا  ناار اىل خارجهااا اىل الع

لشاايعي دوره ان للماد ا ايعقاوب با  انلااف   إليهااا، الا  خارج وارجااالنورا ، وجبااال نفوساة وجرباة  و ألخاصاة جباال ا
ساا حمادودة، ممار  ي ح مدامقعاصمتها تيهرت واحنسار الفير اإلباض وإسقاط، األوسطدولة املغرب  إهناااليبري ح 

 مرحلة اليتمان م  جديد جتاه الدظام القا ا القو  بقبا ل  وقوت .
وم لياا أنقاضاهاعلاى  لا  قامااسقوا تيهرت العاصمة الرمستية، ال  امتد عمرها مدة املا ة وامداان ومساون عاماا، ا

 .ح اجلدوب الغريب مديدة تيارت . أميالحبواا ستة 

 الثورة الدكارية
عبااد  اإلمااام ااان لتيااار املعارضااة الااذ  تزعماا  يزيااد باا  نداادي  عقااب تااوا   ،الداخليااة االضااوراباتاىل تلااو   اهانااة  

حيا   اان  ،الديارياةدوره ح قياام تلاو الثاورة ،م   878هاا/ 181سادة ) اإلماماةالوهاب ب  عبد الارد  با  رساتا 
 3يزيد ب  نددي  يدتمي اىل بين يفرن وها نرع م  نروع قبيلة وناتة الب ية .

                                                                                                                                                                                     

ص  3ج  ،املرجع السابق ،حممد علي دبوو ،99-98-97ص ص ، املرجع السابق جدوبا اىل سيل البحر عدد بونة مشاال " .  موسى لقبال وأورا 
 306ص  6ج  ،ب  خلدون املمدر السابق ، 612

 184ص 1ج، السابقاملمدر ،الدرجيدين،108ص  ،املمدر السابق،ابو و ريا ا1
 296ص  2املمدر السابق ج ،سليمان بابا الباروي 2
 119ص  1998دار الرباد القاهرة سدة  2ط  معالم تاريخ المغرب واالندلسحسن م ن  ،99ص  نفس املمدرا،ابو و رياا 3
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  ماا  قباا  مدمااب رياااد   أ تااهانااة اىل عاادم توليإ،لإلمامةح الوصااول   نظاارا إلخفاقاا ،مورتاا   اتيااة أسااباب ا اناا
 .عبد الوهاب اإلمام

 عباد إماماة نيارواأالاذي   ،اربا  ندادي  الديا أتبااعالساا د بان  ،اإلباضايبرخا  باريا ح املاذهب  أحدماهذه الثورة 
 ة املوالن للحيا القا ا .اإلباضيالوهاب وبن مجهور 

مياناا خاصاا  اا وهلاا باذلو تيهارت  اا رداة  ،واختاذوا ما   دياة الدياار ،با  ندادي  خاارج تيهارت أتبااعخارج 
 1نددي .اىل راية القضاا عليها ومقت  ب   بن  ر ونر،املعارضة 

 ثورة بدو سدراته ومزاتة  
وسادراتة القادماة  عبد الوهاب باستقواب قبا ا  مزاتاة اإلمامواص  الديارية دعوهتا السرية ح  ن الفرص ضد     

الا  هاا  اا  أومااهناوسدراتة وراريها  اانوا يدتهعاون ما   قبا   مزاتة إنللرعي واالنتهاع حي  يقول ب  المغري:" 
 نييرمااوهناانتهعااوا دخاا  وجااوهها ورؤسااااها املديدااة  إ االربيااع اىل مديدااة تيهاارت ....و ااانوا  أبااهرماا  املغاارب ح 

حيا    اروا هلاا  اإلماامواحادا  ماورة ضاد بواناة  عباد الوهااب اإلماامعلاى  بتأليبها...". استغ  الديار تواجدها 
ري ماا   لااو باايئا وقااد جاااا اا ال يغاا وإمامدااا قاضاايدا جااا ر وصاااحب بيااا مالدااا خااا   وصاااحب باارمتدا ناسااق إن

 وأومهااوهبوانتاا  رااريت وجهتاا   بدمااحها بدايااة لياا   إ  اخااذا خيارنااا يااوا عليداا أنلوه أواساا اإلمااامبيااا نااادخلوا اىل 
ليدااا   اإلمااااملعااازل  واحتماااوا بيدياااة الدياااار ح التدحاااي عليااا  نلماااا رناااد مولااابها اعتاااربوه نقضاااا للعهاااد  رن الااادو باااا

 2ورا .استواع القضاا عليها ونروا اىل جبال األ

 نوموقعة مـــــا
 األرلاابباا   إبااراهياوهي مدوقااة باان قاااب  وماارابل  حياا  اصااودم نيهااا ،يعاارع عدهااا موقعااة قماار مااانو ا ماا  أو  

تامااا  تأييااداوامل ياادة  بقبيلااة نفوسااة الاا   انااا تابعااة للدولااة الرسااتمية ،هااا  283 ساادة الااذ   ااان واليااا علااى القااريوان
 عباد الوهااب اإلماامحيا  قاال  عليهاا اإلباضايقام املاذهب  ال  ،مدانعن عدها بسيونها ورجاهلا وبسواعدها ،اهل

 3مزاتة " . وأموال" قام هذا الدي  بسيوع نفوسة 
وعاصمتها تيهارت حيا  اع ضاا قبا ا  نفوساة  ،املبابرة لتهاو  الدولة الرستمية األسباباعتربت موقعة مانو م  

 ألالخرجوا ح عشاري   الذي ،اإلباضن أورا على املرور اخلط  إصرارهلي   ،اىل مرابل  األرلبب   إبراهيار و مر 
                                                           

دار القلا  3ط هـ  296-016 واألندلسالدولة الرستمية بالمغرب االسالمي حضارتها وعالقتها الحارجية بالمغرب حممد عيسى احلرير   1
 132ص  1الشماخي املمدر السابق ج  ، 113م ص  1987ها/1408للدشر والتوويع اليويا 

م   1986ها/1406ت   ابراهيا حباو وحممد ناصر د ط دار الغرب االسالمي بريوت لبدان سدة  االبمة الرستميين أخبارها   3ب  المغري)    2
 51-47ص ص 

 .518ص  3ج ،املرجع السابق  ،حممد علي دبوو ،155ص  ،املمدر السابق ،ابو و ريا 3
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 ألالبلاغ عادد القتلاى حاواا امداا عشارة ،ووقعا بيدها احلرب ودارت الدا رة علاى نفوساة وقتا  مادها اليثري ،مقات 
اهنااااارت نفوسااااة الاااا   انااااا تشااااي  عمااااب الدولااااة الرسااااتمية ودرعهااااا 1 ماااادها نااااانون عاملااااا ،ما ااااة  اربااااعجدااااد  و 

الااذ  خاااع ماا   بااف البقاارة اليباارية  ،يااون  أيباحلاا  هتد ااة الوضااع و ااان ماادها سااعد باا   أهاا ررا حماولااة ،الااواقي
 2والعه  بلد قدورارة . ،واملقمود هدا بالبقرة اليبرية نفوسة،نيتبعها عهلها

الماغري ط يااذ ر  أنح حان نار   ،  اارت املوقعاة باساا ماانو ،ةاإلباضايمعظاا املماادر  أننالحظا   أنماا مييا   إن
و انا هذه املوقعاة ،ال  عهلا بشيخوخة احليا الرستمي،الداخلية  االضوراباتوا تفى بذ ر تلو ،اسا املوقعة 
اال ابااو القاسااا البغوااور    يفاا  ح علااا الدااواولعاااط تماافية العديااد ماا  العلماااا وط يبااقح  ،اجساايم أمااراقااد تر ااا 

 3. وعبد اا ب  اخلري
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
املرجع  ،حممد عيسى احلرير  ،ص  2ج  ،ب  عذار  املرا شي  154ص ،املمد نفس   ،ابو و رياا   87ص  1املمدر السابق ج ،الدرجيين  1

 94ص  ،املرجع السابق ،جودت عبد الير ، 200السابق ص 
 09ص  1ج،املمدر السابق ،الدرجيين  ،390ص ، السابقاملمدر ،ابو و ريا ا 2
 89ص  1الدرجيني, المصدر نفسه ,ج  3



 الوارجالني يوسف البيئة العلمية ألبي يعـقـوب                  األول                               الفصل
 

40 
 

 فرار اابايية من تيهرت الى وارجالن ثانيا: 
نارار الفيار تيهارت و  اجتمعا عدة عوام  ح تثبيا املذهب االباضي حباضرة وارجالن عقب ساقوط العاصامة     

 د .  م  جديبعث إعادةاإلباضي إليها م  خالل رجال  الذي  نروا اىل وارجالن ودلوا على عاتقها 

 ي رابات الداخلية بتيهرتاا /1
ماا  تواور لااذلو  ،ضااورابات الداخلياةجااراا تلاو اإل ،تيهارت الدولاة الرسااتمية إليهاا عاصاامة آلااااملرحلاة الا   إن   

التهدياادات  وتلو،يةضاابااإلماا  رااري و  والدياريااة ماا  املالييااة والواصاالية،احلااراك الااداخلي الااذ  تبدتاا  قااو  املعارضااة 
ما  اجا  السايورة التاماة علاى املدوقاة والقضااا هنا ياا علاى  ،د اا الشيعيياخلارجية خاصة املد الفاممي على يد عب

تيهاااارت هااااو والاااا ع الاااا   انااااا تعيشااااها وضااااع السياسااااي الرسااااتمي مااااع حالااااة اللعه  ب هاااا  ال،الدولااااة الرسااااتمية
ياذ ر با    ماا   1.بادل الارمف والبداان ،اىل ضعل تلو الرو  احلربية ومتوقع مياهنا الدرها والاديدارإضانة ،وحيامها
ح تماادع  الاادور ملوقعااة مااانو  ااان. مااا   2"" ...عهااا الواار  مبدااابر اللمااوص وخاصااة ماا  ساافهاا وناتااة المااغري

ح هتااااو  الدظاااام  ورريهاااا ساااامهااألساااباب هاااذه  ،م  ناحياااة نفوساااة الااا   اناااا سااادا مديعاااا هلاااا ،الدولاااة الرساااتمية
عملياااة  وبااادأت،عااارب املداااامق واجلهاااات مشااااال وجدوبا أهلهااااالااا  تفااار  ،القاااا ا وساااقوط العاصااامة تيهااارت  ،الرساااتمي

 ،ورا األحا  ح املداامق ا تمان  اا نفاروا اىل   وحيام، بعد املواردة الشيعية ال  الحقت اإلباضياحنسار املذهب 
 نلف.أ  ال  قمدها يعقوب ب  وارجالنة وجربة و سوجبال نفو 

 نفلح الى وارجالأفرار يعقوب بن  -2
ناا  أ"املمااادر تاذ ر  إنحا   رنقااة اهلا  ومجاع  بااري ما  التهاارتين وارجااالن ناارا ماا  تيهارت أنلافيعقاوب باا   قماد   

 إالأبا   رمياة وحاصارها الفااممين  وأصاحاب احتماى انلاف   3"  ح ليلة م  اللياا سبعون   راولد هلا ح الوريق 
وارجاالن يعقاوب  أها استقب    4العا الت الرستمية ع  العديد م وماستواعوا الدهاة والدخول اىل وارجالن    أهنا

وملباوا مدا  تاوا  إليا  وأحسادوا أ رماوه  ملاا دخا  املديداة  أماورهاابو صاو ب  ميرياان متاوا   رأسهاب  انلف  وعلى 
مفضاال إماماة  5انا  رناد قاا ال" اليسات  اجلما  باالغدا" إالما  جدياد   املددمرة الدولة الرستمية إحياا وإعادةأمرها 

 سااأل نقااد  ،عدياادة ماا  العلااا أنواعااا ااان  ماا    ألناا ،ح مبايعتاا   وارجااالن أهاا ررااب  اليتمااان علااى إمامااة الظهور
 أحفا عليهماا الساالم ماا ط يدازل علاى موساى وعيساى  أنبااا ما   ذالقران؟ نقال :استعي أ ف احدها  ات يوم 

                                                           
 131سليمان بابا الباروي ،ااملرجع السابق، ص  1
 49ب  المغري،املمدر السابق ،ص  2
 47ص 2الشماخي المصدر السابق ج  ص ج 3
 618ص  3حممد علي دبوو،املرجع السابق ،ج  4
 39,مسعود مزهودي المرجع السابق ص  105 ص 1ج ،املمدر السابق  ،الدرجيين، 153ص  1ج ،نفس  املمدر ،ب  عذار  املرا شي  5
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 اناااا وارجاااالن ح هاااذه الفااا ة   1صااالى اا عليااا  وسااالا . واعااارع معدااااه نييااال باليتااااب املدااازل علاااى نبيداااا حمماااد
 ا قيادة ب  ميريان الذ   ان يعلاا الداا  بعد سقوط تيهرت و  حاضرة هلا دورها االقتماد  والعلمي ح المحراا

 ماا ياذ ر الشاماخي"  اان عاملاا ورعااا  املساا ن واليتماامى مااال    اان  ويدفاق علاى تالمذتا  ما  مالا  اخلااص   ماا
 اىل وارجااالن وعلماا  نلااجأبانتقااال باا   إن   2الاادي  ونااال اليتااامى واملسااا ن" أقوااابسااخيا  ا  رامااات  وهااو احااد 

 .األوسطوصحراا املغرب  وارجالن مدوقة ح اإلباضيالفير نشر  اليبري ح األمرل  ،

     العزابة حلقة بعث -3
خمانااة التهدياادات اخلارجيااة الشاايعية  ،ح العديااد ماا  املدااامق اإلباضااير املااذهب سااتيهاارت احنبسااقوط العاصاامة     

 إال لااو  يتااأتىوال ،الظهااور ماا  جديااد  ةإقامااة إماماانيااان لزامااا علاايها ا انظااة علااى نياارها والعماا  علااى  ،خاصااة
الااذ  3ن نظااام العزابااة نيااا،وعماابية مذهبيااة ومجاعااة هلااا دورهااا ،خبلااق نظااام  ااان  علااى تواجاادها  فياار سياسااي 

ومااا   ،وهييااا  تدظيماااي ماا  اجااا  ا انظااة علاااى تلاااو املدظومااة الفيرياااة ،وتأسااي ساابق التعريااال باا  ساااابقا  فيااارة 
 4ومجع  على  لمة سواا بعد  لو التشر م والتفر  ح البالد .،اإلباضيخالهلا ا انظة على اةتمع 

عبااد اا  أيبوهااو باايخ  ،ا ااه420ت )و ريااا نمااي  باا  مسااور اليهراسااي  أبااونظااام العزابااة  فياارة علااى يااد  تأساا 
ماا  ملبااة جربااة الااذي   بإيعاو،لدظااام العزابااة بتأسيساا املمااادر  أمجعاااالااذ  ،5حممااد باا  بياار الفرسااوا ي الدفوسااي

ح  ال  تقاااع،ح مدوقاااة تقياااو  وهقاااالت  وقاااد ،جملااا  او حلقاااة لدهااا  العلاااا  واحلاااوا عليااا  تأساااي  ،العلاااا ألخاااذالوماااوه 
 6ح مسهد املدية بذات املدوقة . ،الدظام ميالد هذا ها حي   ان 408صحراا اجلريد سدة 

اد  زاباااة الاااذ  علدظاااام ال أسااا الفرساااوا ي هاااو ماا   أنو يالحاا  هداااا هاااو اتفاااا  علاااي  ااى معمااار والااادرجيين ح  
 7اإلباضيالدور اليبري ح بقاا املذهب 

                                                           
 106ص  2الدرجيين ،املمدر السابق ،ج  1
 45ص 2المصدر السابق  ج الشماخي 2
    1018-909هـ/296-409نظا  العزابة ) تأسيسبايية في بالد المغرب من سقوط الدولة الرستمية الى التعليم عدد ااسامية مقر    3

 58م ص 15/02/2006بوبة جماي جامعة مدتور  قسدويدة    إبراعرسالة ماجستري ح التاريخ الوسيط   
 570ص  2الشماخي، املمدر السابق، ج  4
، تر ملي  الشهين م سسة توالا الثقانية محمد بن بكر وثيقة عن حياة الدساك الصوامع في ااسال العزابة حلقة الايخ روبريتو روبيداتشي،5

 35ص  :./http// www.twwalt.comم  2006
، رسالة  د توراه ،جامعة   15هـ/ 9  الى 9هـ/ 3في الحواير الصحراوية لبالد المغرب وانتقاله من القرن  اابايي،الفكر عالل ب  عمر 6

, بين القرنين اسالميابايية بالمغرب التربية والتعليم عدد اا. صال  الدي  بعبان   451ص  2018د/ ابراهيا حباو سدة  إبراعررداية   
 70م ص 2003/2004جامعة اجلزا ر  اإلنسانيةابراع خمتار حساي  قسا العلوم   11-9الثالث والخامس الهجر  

 51م ص  1996ها/1416ميتبة الضامر  للدشر والتوويع عمان،  1،ط اابايية في المغرب العربيادد اليا  حسن ، 7
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 أسااوعوتعليمااا اىل  إربااادا ،اإلباضااينوصاا  اىل بااالد اجلريااد حااامال الفياار  ،انتشاار هااذا الدظااام ح نياااح المااحراا
 ،بياار الفرسااوا ي أيبماارورا بورالنااة مث باديااة ممااعب واد  مياازاب حاليااا بواسااوة ، وارجااالنريااغ مث االنتقااال اىل أو 

 اان   أنواساتواع هاذا الدظاام  ،املدوقاة ديدياا واجتماعياا وأحاى ،باضايإلاالذ  بواسوة حلقة العزابة مدهج للفيار 
تاااا د باااا  اىل  أنالاااا  احتضاااادا هااااذا الفياااار ح مرحلااااة  ااااادت  وارجااااالنويدقلاااا  اىل  ،ةاإلباضاااايعلااااى معاااااط اهلويااااة 

ويتوىل قيادة ، يدير ب ونها ويدظر ح األمور الديدية والدنيويةو اااااان جملااااا  العزباااااة هاااااو احلاااااا ا الاااااذ    1الااااازوال.
 .                   ةبقوة الدولبقوتها الشعبية ال ، الدناع عدها

 الرحالت العلمية ورحالت الحج -4
غرب مااع املشاار  باااملقااى عاااملي جييون احلااج ملتل،الاا   ااان هلااا الاادور اليبااري ح تالقااي األنيااار والعلماااا املشااارقة    

عبياادة  اماادها مااثال اباا،البماارة  أهاا ماا  مدابعاا  خاصااة ماا   وأخااذهوعلمهااا ماا  اجاا  االسااتزادة ح العلااا  ،بأنيااارها
 . سلفا اإلباضيدلة العلا اخلمسة ودورها ح الفير  األمثلة اهاو  ، رمية  أيبمسلا ب  

و اان ما  الاذي  قااموا بتلااو ،وتأمروامااروا ألفريضاة نقاد هلاذه ا وأدا هاا وارجااالنعلمااا ح خاروج  جأمهياة احلا وتيما  
الاااذ  نشااار نياااره واساااتزاد علماااا بلقا ااا  بفقهااااا املشااار  وقاااد حاااج معهاااا الفقيااا   الاااوارجالييعقاااوب  أباااو ،الااارحالت

ابو عبد اا حممد الوساياي قولا : حههداا حهاة ط  ههاا مغاريب ما  قبلداا وال ما   أوردحي  ،)ناجية ب  ناجية   
ا مااااورو  والتشاااااور واالسااااتزادة .و انااااا القماااايدة احلهاويااااة اهاااا ،لإلقداااااعو انااااا رحااااالت احلااااج نرصااااة  2بعاااادنا "
 3.الوارجالي أوردهالوريق و يفية احلج ال   ،حضار 

   
 
 
 
 
 
 

                                                           
 60-55، ادد اليا  حسن ،املرجع السابق ص ص  169ص  1الدرجيين، المدر السابق، ج  1
 424-423ص ص  1الوسياي،ج 2
 ،ت    ى ب   ون حاج احممد د ط ووارة الثقانة اجلزا ر عاصمة للثقانة العربية ،يرجالنالو رحلة ،الو رجالي إبراهيايعقوب يوسل ب   أبو 3

  41ص  2007
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 رجالنابو  اابايي المذهبالمبحث الثالث: رواد 
ترسايخ هاذا  شاي   باري حب أساهما ،السياسة املشهعة للسلوة الرستمية للعلا والعلماا ح العاصمة تيهرت إن   

تباة ن التأساي  مليورا هاا  اا وال  م  بالعلماا واليتالدولة و لو باستقدامها للعديد م   إمراعح  ام   ،املبدأ
الاادول ح  باان ،لحاادودل يأباا للحيااام الرسااتمين علااى العلااا نشاار  لااو الااوعي الااذ  ط  االلتفاااعهااذا ،املعمااومة 

لتونساي بااالد ىل اجلداوب اا ،انوالقاا ماا  جبا  نفوساة ،األمماارعارب  نشارهأو ،العلا ألخااذ املشاايخانتقاال العدياد ما  
 .رجالن اىل بادية ممعبامث و  غويأن أسوعاجلريد ودرجن اىل 

فاا  اليباري ح احل هلاا الادور عاباوا نيهاا و اان أو إليهااالاذي  قادموا  ،رجاالناوقد قمدا بتتبع لابعد علمااا مدوقاة و 
الااذ   ارجاليالااو يعقااوب  ابااو رأسااهاو ااان علااى  ،و ااانوا رواده بامتياااو وسااامهوا ح ترساايخ  ،اإلباضااي املااذهبعلااى 

 يدسب اىل هذه املدوقة .
ي  وباايول ي  معاصاار ماا  اجاا  التواار  هلااا الحقااا ح الفماا  الثااا ،بعااد العلماااا أمساااالقااد قمدااا بقمااد بتخوااي  

حا  نا جا  نوارجاالح  ،ضاياإلبا املذهب  انوا م  رواد ا  آخري  أعالمامدرجن ،الوارجالييعقوب  أليبوتالميذ 
 وقد قمدا بتتبعها  رونولوجيا ومدها : ،لعدد ا رب م  علماا هذه البلدة العامرة

 يوسف( أبويعقوب بن سيلوس ال رفي السدراتي )  -1
اخاذ علما  ح تيهارت  علاى ياد  ،وعلمااا القارن الثالا  اهلهار  ،ها 300-250م  علماا الوبقة السادسة )     

و اا ، وارجاالن ا  اىل هاا  مث ار 171-160الاذ  حياا )  ،عباد الارد  با  رساتا اإلماامعاصار ،الرستمين األ مة
 جدون ب  ميريان ابو صاو و ان مدها  ،حي  تتلمذ على يده العديد م  الولبة أقام

وصاااف   1.دياااة والتااادبريامتااااو باحل،الااادي   رأماااو  دتااا  وتفقهااا  حتاااوىل مدماااب القضااااا ح ورجاااال ن نظاااري حديتااا  ونو
 2الداصف " الرأ  بشيخيلقب   ان،اليقظان الذ ي الورع،العاط الفقي  الفو  الدبي  بالدرجيين " 

وهو ما  علمااا الوبقاة الساابعة حيا   ،وصاياه البد  الذ   ان يدعى مابا ب  يعقوب ب  سهلون الورح أهام  
 ااا  للداااا     ،ةئاااالردي يااااب الوصاااية  تقبااا  أراكنقاااال : " ال  أوصاااين أبااااملاااا حضااارت والاااده يعقاااوب املاااوت قاااال : ياااا 

 3.لواد  الذ  يغسلون ني  ويشربون مد  ويدتفعون ب  "او   هلا  ،مار )اللنب املمذو  باملاا  للماا س ال  

                                                           
 474إبراهيا بيري حباو وآخرون، قسا املغرب االسالمي،ص  1
 331ص 2الدرجيين، املمدر السابق، ج 2
ووارة ال ا  والثقانة  1ب  إبراهيا بابزيز الوارجالي، ط ، ت   احلاج سليمان كتاب المعلقات في أخبار وروايات أهل الدعوةم لل جمهول، 3

 71م ، ص 2009ها/1430مسقط سلودة عمان 
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 مقااربة د بساادراتة حامااا قااربه يوجاا،هر باسااا )بابااا حااي  تشااتوحمضاارة ح ساااحة السااو  ، وارجالن ااان لاا  مماالى باا
 ال   ما اسلفدا تزار    ربيع م  العام . ،يخ صاو جدون ب  ميريانشال

 هـ(350-300صالح )  أبو الوارجالني جدون بن يمريان اليهراسدي -2
 أيبامتاااو بالااذ اا تتلمااذ علااى يااد  ،1ح الوبقااة السااابعة الاادر جيااينصاادف   ،وارجالنباا اياازووام ساادرا تاا ماا   أصاال    

هو ما  ،لفتداة الفرمياةل بإماادهوحادها علاى  لماة ساواا  وارجالنبا األباهياةتاوىل مشايخة  ،يعقوب ب  يوسل الوارح
عما  علاى ،نارارا ما  الفااممين بعاد نشا  مورهتماا  ،نو  سعيد با  ونغيا  وأبا،خزر يغال ب  ولتاع أيبالعاملن  آو 

مداارة علمياة يقمادها العدياد ما   أصابحاحا  ،2وارجاالن ان مهازة وصا  بان تيهارت و   نقد ،دظيا احلر ة العلميةت
حماراب مساهد  أولعما  علاى بدااا و  ، وارجالننقد انفق على العلا ب،و  ان ميسورا احلال ابتغ  بالزراعة ،العلماا

ور يسااااها  األ اااارب وارجااااالنعاااااط  بأناااا علااااي دبوو"يقول عداااا  حممااااد ، ااااا قاااادام مديدااااة ا ااااان حياااا  احرقاااا  العبيااااديون
 3.املبه "

 ملشهورة اال  بقيا قميدت  الوعظية  اآلمار وم  أتلفاال   ،العلمية اآلمارخلل العديد م  
 نهرت ح اخللق بالقدر. أحيام على البشر ...  أمضىالذ   اإلل باسا 

ا ا انتقلاتا  ،بثالماة أوصاييالبديا  مدهاا قولا  :"ياا باين والعدياد ما  الوصاايا  ،ل  العديد م  الفتاو  ح العقيدة والفق 
عداد الداا  ناان  لاو  تسايدواوال ،مسيدا تسايدون نيا   اهتيئوا ألنفسينال تدتقلوا ح   ،آخرم  بلد تريدون بلدا 

تفعلااوا هاااتن قيااا  نااان ط ،بااحة أقيااا   أمساايتاوان ،مسيااتا مبااذري   اإلنفااا  أملقاااتانااان  ،مااال  خمااال إحااد 
 4نقراا... ".
وقد جااه سا   بليا  نقاام يلاتم  ماا  وارجالنان   ان  ثري اليرم نقد وقعا جماعة ح  ،اخي ح سريهمويرو  الش

 5نفتف الباب وصار يدفق على الدا . ،بالبيا مملوا والتمر يدزل م  نو  نإ ا،يعوي 
 بيع    عام .ىل اليوم ح ر زال يزار اال ي و جب   رمية أسف  إلي ح املقربة املدسوبة  ،وارجالن قربه اىل اليوم بسدراتة

 هـ(500-450علي الياجراني )  أبيعلي بن  -3
ماا  درجاان وهااو والااد  أصاال ،وارجالنمااتيلا ماا   ،القاارن اخلااام  اهلهاار  علماااا أباايالماا   أصااواعاااط ونقياا     

علاااااى ياااااد حمماااااد بااااا  بيااااار الفرساااااوا ي  األولاللاااااذان خترجاااااا علاااااى يديااااا  تلقاااااى تعليمااااا   ،العااااااملن جداااااون وموساااااى
                                                           

 341ص  1ج،املمدر السابق ،الدرجيين  1
 115ص ، اإلسالميقسا املغرب  ،وآخرونبيري حباو  إبراهيا 2
 607ص  3ج  ،حممد على دبو املرجع السابق3
 53املرجع نفس  ص ،الدعوة أهلوروايات  أخباركتاب المعلقات في ،م لل جمهول  4
 46ص  2ج  ،املمدر السابق  ،ادد ب  سعيد الشماخي 5



 الوارجالني يوسف البيئة العلمية ألبي يعـقـوب                  األول                               الفصل
 

45 
 

و  اار  ،عماارو السااوح مسااا   العقياادة ويعتاارب احااد تالمذتاا  أبااورو  عداا   ،علياا  مبااادئ حلقااة العزابااة تلقى،يالدفوساا
 ،با  علاي اليااجراي ابدا  اباو عماران موساى أيضااونتاو  وقد تتلمذ علاى يديا   وأصوليةعد  ابو و ريا مسا    المية 

علااي ضااليعا ح  أيبوقااد  ااان علااي باا  ،بير أيبباا    اايو ريااا  أباااوعاصاار  وارجااالنالااذ  قاادم ماا  درجاان وسااي  
 1 .م  1048 -ها 440)  توح سدة  خاصة ح علا املواري ،الفتيا 

   1271 -هـ 670العباس(  أبو)  الدر جيدياحمد بن سعيد بن علي بن يخلف  -4
 األولحياا  تلقااى تعليماا   ،علماااا درجاان باابالد اجلريااد أبااهرماا   ،وماا رخي القاارن السااابع اهلهاار ماا  علماااا    

حيااا  ساااي  يتلااال بااا  يتلااال  ،وهي قرياااة ح جبااا  نفوساااة،مااا  تيمهاااار أصااالهاباضاااية إيدتماااي اىل عا لاااة بربرياااة 
سادة  وارجاالنانتق  اىل  اآلن نفو قرب  ، ان والده سعيد راو بارو ح درجن السفلى،التيمهار  الدفوي الدفوسي

حرساها اا عاام ساتة عشارة وساتما ة ح ربياع  وارجالندخلا حلقة  إيو لو يقول:"...  إ  م 1219ها / 616
مم  يدفرد وال جيتهاد ومما  يتلاو باملفياد   أعهبما وجب علي الموم والبال خال م  اهلا و دا  أولمدها ح  اآلخر

 حي  اخاذ العلاا علاى ياد الشايخ،األباهياةنيهاا سادتن يادر  العلاا علاى بايول  أمضىال   2 يل ال يستفيد..."
سي  لبعد الوقا ح جرباة وبسابب  ،بالد اجلريد األصليب  سليمان مث عاد اىل مومد   إبراهياب    ي سه  أيب

 وناازوال عداادخاصااة حلقااة العزابااة  ،حظااي باااح ام  بااري ماا  قباا  ملبااة الفقاا  هداااك واألدبمعرنتاا  بعلااا اللغااة والفقاا  
نيا   ابادعالاذ   ،م 1252هاا/ 650بعاد سادة  تأليفا الاذ  مت  ، تابا  الوبقاات  الادر جياين ألالها الا الولباة  رربة

 .وهو مدهج الوبقاتعمره  يألف بوضع  مدهها جديدا ط 
واحلاادي   اإلسااالميودخولاا  اىل بااالد املغاارب  األباااهيخمماا  للمااذهب  لاجلاازا األو :أي قسااا م لفاا  هااذا اىل جز 

اىل رايااة سااقومها ،ماارورا بفاا ات االضااوراب الداخليااة واخلارجيااة  تأسيسااهامدااذ  أ متهاااوساارية  ،عاا  الدولااة الرسااتمية
 3ها. 297على يد عبد اا الشيعي الفاممي سدة 
اط   انارد نيا  معالعزاباة الاذانظاام حلقاة  وتأساي ،باهيةلإلا الرساتمية األماوروحديث  ع  تلو الثورات وعملية مللماة 

 . األباهيوالدور الذ  لعبت  ح توحيد ما تبقى م  املذهب  ،هذا الدظام ومر  التدري 
وهي عاادة  تااب الساري املسالمن وعاددها امدتاا عشارة مبقاة تغواي  ا   ،الثاي نقد قسا  تاب  اىل مبقات اأما اجلز 

 األربااعهمااا الوبقااات و  م  718-670هااا/ 100-50بالوبقااة الثانيااة )وقااد باادا  ،مبقااة ناا ة ماادهتا مسااون ساادة
تعااىن باا اجا  األخااريةلاا اجا الثماااي ا أمااا ،والثاااي للههاارة األولاملشاارقين ح القاارن  األباااهينتااراجا العلماااا  األوىل

                                                           
 291ص  ،اإلسالميقسا املغرب  ،وآخرونحباو  إبراهيا 1
 1تر ماهر جرار ورميا جرار ط  ،اباييون في افريقيا الاماليةااالمؤرخون ،ليفتسيي تاديو ،ع ك   1مقدمة ابراهيا حممد مال  ج  ،الدرجيين 2

 52م ص  2000بريوت  اإلسالميلغرب دار ا
 56ص  ،املرجع السابق،ليفتيسي تاديو 3
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وواد  ساوع وواد  رياغ وباالد  وارجاالن باأعالم األخاريةواعتداا الوبقاات  ،املغربياة األصاول ما  اإلباضنالشيول 
 1اجلريد وجزيرة جربة .
ري اعتمااده علاى ساو معلوماتا   اساتقاا ماا انا  بان   ،املماادر الا  سابقت  أوردتا الاذ   األسلوبقام الدرجيين بتووير 

 مد  . لاجلزا األو خاصة ح  الوارجاليو رياا  أيب
ولااا  دياااوان باااعر وقاااام حبااا  العدياااد مااا  املساااا   بااا   اااان ناهماااا وبااااعرا ،درجيين ط ييااا  م رخاااا نقاااط لاااا أن ماااا 

العباا  ح الدمال الثااي ما  القارن  أباوتاوح الادرجيين 2 ح تقسيا ال  ات ال  مجعها اجليوااا ما  بعاده  ،الفقهية
 السابع اهلهر  .

ومااا ي خااذ علااى هااذا  ،ةاإلباضاايوالعلماااا  األ مااةلاا اجا للاادرجيين ماا  املمااادر املهمااة  املشااايخ ويعااد  تاااب مبقااات
ماا يعارع  أو،مالاب  أيبعدا  واخلليفاة علاي با   اااخلليفتان عمار با  اخلوااب رضاي  ألحادا املمدر عادم تورقا  

 األحاادا هااذه  ،وههاار مااا يعاارع بااالفر  واملااذاهب ،تفرقااا اليلمااة الياارب  الاا   انااا مدعرجااا ماا  ورا هااابالفتدااة 
 3دي  عدها  تيملة لوبقات الدرجيين استدر ها صاحب اجلواهر املدتقاة الرباد  باحل

ضاااارية للدولاااة لمياااة واحلالااا  مييااا  اعتبارهاااا العاصااامة الع ،وارجاااالنمت عرضااا  مااا  مشاااايخ وعلمااااا  ماااا ووياااادة علاااى
وحر ياااة  ،مياااةزادة العلمقمااادا للعلمااااا ومياناااا لالسااات أضاااحاالااا  مااا  ورا هاااا  ،الرساااتمية بفضااا  ميانتهاااا العلمياااة

ماا  الف ح واار  هلاااتر دااا التو نهداااك اليثااري ط يااتا   اارها ح ح هااذا الفماا  ،صاادارة العلااا والعلماا بوأهاااعلما هااا 
 ،مستفيضاة مجاة دي  عادها باحلا ياأيورريها ساوع ،عماار التدااوي وأباوو ريااا  بووأ،الساوح وعمر  أبو أمثالالثاي 

قلباا  الوقاااد و  اهياألبااا عمااب املااذهب الاا   اناا وارجااالنمدوقااة  مشااايخالقلياا  ماا  بنلااا ولااو  أنحاا  نسااتويع 
وح  ،ألوساطااملغارب  الذ  احتو  هيي  نظام العزابة الاذ  حاان  علاى متاساو اةتماع ح قلاب صاحراا ،الدابد

 .األباهية الداخلية واخلارجية للدولة الرستمية االضوراباته  
 
 
 
 
 

                                                           
 ،130املرجع السابق ص ،عمر سليمان بو عمبانة ،ص    ،املمدر السابق ،الدرجيين 1
 57املرجع نفس  ص  ،ليفتيسي تاديو 2
 11-7ص ص  2014دار احليمة لددن  1تف ادد ب  سعود السيايب ط  ،المدتقاةالجواهر ،الرباد  راهياإبابو القاسا ب   3
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 خالصة الفصل:
اناا  ألوضااع الا   التلاو  هاو نتيهاة حتمياة  با   سقوط تيهرت ط ييا  جمارد حاد  عاابر أناألمر  وخالصة    

و لااااو   ري نيهااااا سااااا دة ماااا  تدهور واضااااوراب واحنواااااط    ااااان لاااابعد الساسااااة واحليااااام الرسااااتمين الاااادور اليباااا
ع ر مااادها وتماااد دفاااو   اىل الاملباااين علاااى العمااابية املذهبياااة  األمااار الاااذ  أد رانها عااا   لاااو املساااار الاااذ  رمساااوهبااااحن

 عاإلماارامتاا  دارت األماارهااذا  عاا  الدولااة ومرتيزاهتااا وحاادهتا  مبيااوهلا اىل حياااة الاا ع وابتعااادها عاا  حالااة الاادناع 
اىل  األ مااةا يان وماادهالعديااد ماا  الساا خاصااة املااد الشاايعي الااذ  دخاا  العاصاامة تيهاارت  وماا  ورا اا  ناار   اخلارجيااة

  باتاا بيئاة وعلمهاا حا واحتضادتهااساتقبلتها   حي  عقوب ب  انلفومدها ابو ي املدامق اةاورة خاصة وارجالن
صااحراا  عمااا أاربة ح قتماااد  الضااوالعلماااا بفضاا  متوقعهااا اإل األ مااةتسااتقوب   علميااة وحاضاارة جتاريااة بامتياااو

 ماة ما  اليهاود ربار وأها  حي   انا ممرا جتاريا ور با للحهاج وبذلو تداوع ساياهنا بان عارب وب املغرب األوسط 
لعاصاااامة تيهاااارت امين ح الرساااات األ مااااةورااااريها  وتوااااورت احلر ااااة العلميااااة نيهااااا امتاااادادا لتلااااو احلر ااااة الاااا  رمسهااااا 

وح اباو عمارو السا رجالي ووتشهيعها هلا برو العديد ما  لعلمااا والارواد ح وارجاالن خاصاة مادها اباو يعقاوب الاوا
 ورريها  انا بممتها ح احلاضرة وارجالن.م   هب.
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 الثانيالفصل 
 (حياته وتعلمه) الوارجالنيأبو يعقوب يوسف 

 م(1170-1100هـ/ 500-570) 
 

 ونشأتــــــــــهمولده : األولالمبحث 
 ومعاصروه شيوخه وتالمذتهالمبحث الثاني: 
 الوارجالينرحلة المبحث الثالث: 
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 (حياته وتعلمه)يرجالناالو الفصل الثاني: أبو يعقــــوب 
 تمـهيـــــد:

بيل نشــر ســق م مــن س   ســمــب العلــومل وافعــار  مــا ي وأعطــوهالــذيب بــرفوا ريــه  ،ومنظريــه أعالمــهلكــل ركــر  إن    
 . وأركارهتعاليمه 

 أعالمـه أهـس يـ  كـان مـبح .اإلباضـ كـان افـذهب   ،والفق ـا رمب بني افذاهب اليت ظ ر ري ا العديد مب العلمـا  
 أثـر حالـة الـذ  الر  ،مل(1170-1100ه/ 570-500) الـوارجالينالسدرايت  إبراهيسيعقوب يوسف بب  أبوالشيخ 
مـــب  أصـــب  حـــىلعلـــومل ا أنـــوا الـــذ   مـــ  كـــل  ،وعلـــو كعبـــه بفضـــل رةارمعلمـــه ،بعديـــد افصـــا ر ةاإلباضـــيافكقبـــة 

ه ونقلـه لعلومــ ،سأيــدي لـ  عومجعـه للعديــد مـب افعـار  لــب تقلمـذ  ،بفضـل تلــل الـرحاليت الـيت اــامل  ـا ،افوسـوعيني
 .وشروحاته بأركارهالذيب واصلوا افسريم ،تالمذته مب بعده إىل

تــه برف رحالرورابــأم ،ه ونشــأتهولــدبدايةمب،اتهوانــب حيجبحمــاولني اإلفــامل ،الوارجاليننقناول شخصــية ســو  هــذا الفصــل 
 تــه صــا ر الــيت أور اف أهــسلــ  عمركةيب ،تالمذتــه شــيوخه وأبــرف أهــس مدارســه و إضــارة إىل  ،الدينيــة والعلميــة والقةاريــة

 رواياهتا. بني طيايت
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 مولده ونشاته: األولالمبحث 
 ترجمته ونسبه: أوال
الــذ  يعـد مــب ،الدرجيين حيـ  ور  اهــه هكـذا   روايـايت الــوارجالينالسـدرايت  إبـراهيسيعقــوب يوسـف بــب  أبـوهـو 
 1.باا  افصا ر رأرلب ا اد نقلت عليه أما،ترمجقه وتسميقه   كقابه طبقايت افشايخ أور يتافصا ر اليت  أول
 ة حي  اال:فيته احلةا  اصيد وينقم  ابو يعقوب اىل ابيلة اي  بب عيالن ,ووالدته مب رسان وهو ما اور ه 

 صرآب ب ..    وجد جدو   اي  عيالن.مب بين بربب اي  بب بارط  .. أيب                   
 2صاحلا رري خاسر أبوهاووالديت مب جد رسان نسب ا     .....   وكان                      

شــر  علمــا  وأ أهــسكــان مــب   ،مل( 1203-1155هـــ/ 600-550ضــمب الطبقــة الثانيــة عشــرم )  الــدرجيينفه نوصــ
الرريــ  القــدر  ،رــ   الفلــل ريــه مــواخر ،: " وهــو  ــر العلــس افســخر للنفــ الــدرجيينريــه  ليقــو ر  افغــرب  ةاإلباضــي
 3ومب كل نار مققب ". ،كان له   كل جو مقنف   إذ... ،احملقو  عل  علومل مجة ،مةاجلام  لفضائل كل أ ،واهلمة

كمـا سـبم   وارجـالنمـب وهـ   ،الـوارجالينوهـو افكـان الـذ  ولـد ريـه  ،4سـدرا تـه إىلوترج  كلمـة )السـدرايت( نسـبة 
  رريجــ  ذلــل إىل ،الــوارجالينأمــا شــ رته ,  العلــومل اىلوىل هنا  مبا ئــهخــذ وأ ،حيــ  نشــأ ري ــا أبــو يعقــوب ،ذكرهــا

, 5كمـا ذكـر ذلـل الشـماخ   ه 570سـنة  اىلجـلتوراه  ا و وري ا أكمل حياته ،وارجالنمنطقة  إىلكونه اد رج  
كمــا ذكــر ذلــل مصــطف  ,هةريــة وهــو ماصــنفه الــدرجيين  570و500امــا تــاريخ مــيال ه فديــدا ر ــو بــني ســنيت 

 .6باجو

                                                           
 491ص  2مطبعة البع  اسنطينة  س ج 1إبراهيس طال  ط   طبقات المشائخ بالمغربهـ( 670أبو العباس أمحد بب سعيد الدر جيين)يت  1
ت  حي  بب بوهون حاج حممد   طوفارم الثقارة اجلةائر عاصمة  رحلة الوارجالني،هـ(، 570أبو يعقوب يوسف بب إبراهيس السدرايت الوارجالين )يت   2

 73-72ص ص 2007الثقارة العربية سنة 
 491ص  2ج المصدر نفسههـ( 670أبو العباس أمحد بب سعيد الدر جيين)يت  3
أرب  عشرم كيلوم ، اف هريت ري ا احلركة العلمية  وارجالنمعرورة عند الرببر باسدراتب، ذايت افدينة العظيمة مجيلة، تبعد عب  أثريةمدينة سدراته:  4

، كانت ري ا عني تسم  عني الصفا،  الة عل  كثرم مياه سدراتة، هاها البعض بب ر الطوران وير  الفضل   عمارم الرسقميني ري ا اإلسالميةوالعمارم 
  مل، اليت رطق ا الرمال والكثبان، رعثروا عل  آثار جليلة بلغ طوهلا اثنان 1951وجو  افياه افققدمة شر  علما  اآلثار   الكشف عب هذه افدينة سنة ل

احليام بريويت سنة  مكقبة الشركة اجلةائرية ،مكقبة2، طتاريخ الجزائر العامكيلوم  وعرض ا واحد كيلوم  .ينظر عبد الرمحان بب حممد اجلياليل، 
   234ص 1مل ج1965هـ/1384

ص  2مل ج1992وفارم ال اث القوم  والثقارة  2ت   أمحد بب سعو  السيايب ط كتاب السيره( 925امحد بب سعيد عبد الواحد الشماخ  )يت  5
106 

مل  2007ه/1428 2,ط حامد الغزاليابو يعقوب الرارجالني اصوليا ,دراسة لعصره وفكره االصولي مقارنا بابي مصطف  بب صاحل باجو , 6
 106وفارم ال اث والثقارة سلطنة عمان ص 
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ن أحيـــ  ذكـــر  ،  توصـــيفه لـــه ،الـــدرجيينعلـــ   الـــوارجالين مجـــة ل،(ه 925مـــا اعقمـــد الشـــماخ    ســـريه )يتك
 ،ولل ــرب طا ــا ،وللدراســة رــاعال ،باريــا أولألاالمل،ناســخا إ ،رال جيــده الةائــر،أعــوامل فمل الــدار ســبعة  " :الــوارجالين

 .علــ   ــل العلــومل والقفــرو للفكــر والــقعلس ،الــوارجالين هــذا مــا يحكــد حــرص .1وللكقــب مســفرا " ،وللــدواويب مقــابال
كـان عامـة   ومب كثـرم اخقفائـه   طلـب العلـس,خيـ  علمـه ش  لقضا   أورريضة  إ ىل ا ،حي  كان   يربح مكانه

ينصـر   ،رمـب عا تـه عنـد وضـوئه ،للوضـو  وجي  ،عنـدما حيـني واـت رريضـة ،لالسـقفا م منـه ،إليـهالناس ي صـدون 
ريأخــذكل الطلبــة حاجــة مـــب ،ثــوب واحد إ   يبقــحــى   ،ريضــ  الكقــاب واففقــاح والعمامــة والكســا  ،مــب حولــه
 اجة ،ل كـــل واحـــد مـــن س مســـألقهعالئقـــ  ريســـأ  ـــرم اـــال :" ر وا علـــ وخـــرج مـــب افط ،مت وضـــو هأ رلمـــا ،مالبســـه

بلفــأ أبــو يعقــوب بــب إبــراهيس بــب الطــا   ،الــوارجالين هذكــر مــا واــد أعــا  الشــماخ  2أخــذها وجييــب س علــ  ذلــل "
ويكـون بـذلل  ،عقـب وراتـه (والـد أيب عمـار) ارب الشيخ إهاعيل بب يوسـفوهو الذ  أ ،وارجالنالسدرايت ااض  
ويحكــد هــذه .3الــبال  حــى بلــغ منصــب ااضــ  ،ومــا بلغــه مــب  رجــة علميــة ومكانــة ،يعقــوب نفســه احلــدي  عــب أيب
هـــو أبـــو يعقـــوب  ،ن افقصـــو  بـــابب الطـــا ويـــذهب إىل مـــا ذكـــره الشـــماخ  بـــأ ، تـــا يوس ليفقســـك"القســـمية أيضـــا 

يعقــوب  أبــو اهــه أور هنــا  مــب  أننــر   أخــر ومــب ج ــة 4 ,وارجــالنوالــذ  كــان ااضــيا    ،الــوارجالينالســدرايت 
 ،ونــر  تعــد  القســميايت5,ةاإلباضــيرق ــا   أكــابرمــب  ومفســر كمــحر   الــوارجالينبــب ميــا  الســدرايت  إبــراهيسيوســف 

ـــــد إىللكـــــب    مل ـــــا تعـــــو   ـــــدرجيينوهـــــو  ،مصـــــدر وحي  يعقـــــوب يوســـــف الســـــدرايت أيب الـــــذ  ذكـــــره باســـــس ،ال
يعقـوب بـب  أبولي  هو الشيخ  ،بب الطا  السدرايت باسس ،الشخ  افذكور أنمالحظة  أ رجالذ   و،الوارجالين
الـيت ذكرهـا الشـماخ   ،نـه   يـذكر سـنة وراتـهكمـا نالحـأ أ  6,اىلهـا ذلـل لقشـابه  اخـقلطواد  ،الوارجالين إبراهيس

 .7عامل سبعني ومخسمائة" وتو   ،العلومل حى صار علما عليه نور ،أش رته..باجلملة "  سريه   اوله:

                                                           

 105ص 2ج السابقالمصدر ه(  925امحد بب سعيد عبد الواحد الشماخ  )يت  1
 105ص   نفسه افصدرالشماخ   2
 148ص  2ج نفسه افصدر الشماخ  3
 129مل ص 2000 ار الغرب اإلسالم  بريويت   1جرار،رميا جرارط ،تر ماهرالمؤرخون االباضيون في شمال إفريقيا تا يوس ليفقسك ،  4
محسسة نوي ض الثقارية للقأليف وال مجة والنشر بريويت لبنان   2ط  أعالم الجزائر من صدر اإلسالم إلى العصر الحاضرعا ل نوي ض معةس  5

 341مل ص 1980سنة  
 اإلسالم  ار الغرب  2اسس افغرب العريب ط رن األول الهجري إلى العصر الحاضرباضية من القمعجم أعالم اإلبب بكري  اف  وآخرون  إبراهيس 6

 481ص  2مل  ج 2000هـ/1421بريويت 
 106ص  2نفسه ج افصدر الشماخ   7
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مـب بـين  اـربنياىلمـب  ،قـولرملـل القلـوب والع ،العلمـا   أبالعالية وهو  واىلخال يعقوب حيام القواض   أبوعاش 
مـب ابـل  ،ضـ ه بالقوالـوشـ د  ،عا   ناصرا لل م ،حي  عاش منصفا،وتر حاله  حله  ،عشريته ولب القق  مع س

 فميله السةلماس  الذ  ص به إىل اىلندل  رقال ريه:
 الطو  فمله الـــــ   ...  عي  ريصب  بني الرحل والققبا كنت احسب م  

 ما أنصفت جوهة مب كان أوحدها   ... علما وأكمل ا   العلس واىل ب
 1إذا ضيقت حاهلا ري ا واد وسعت    ... ذو  اجل الة واخلطل   النسب

 عصره و نشأته: ثانيا
علــ   ،يعيشـ ا الــيت كـان ،لبيئـةيـر  ذلـل الــدور الكبـري لقلـل ا ،ونشـأته الــوارجالينيعقـوب  إن افققبـ  لعصـر أيب     
اعيــة ياسـية وا جقمناحيــة السمـب ال أو،سـوا  مـب الناحيــة الطبيعيـة فنطقــة تواجـده ،ومقــأثربــني مـحثر  ،اىلصـعدممجيـ  

 . ك اضرم هلا رصيدها الفكر   وارجالنل ،واإلرشا  الديين  أومب اجلانب ا اقصا    أو
 :يأيت  ما  الوارجالين  شخصية وعصر  ،القأثريايتوميكب حصر تلل  

 :الوارجالني ابو يعقوب في شخصية البيئياألثر  /1
ري صـــــل بـــــذلل علـــــ  ملكـــــة القكامـــــل والقمـــــافج  ،  شخصـــــية الفـــــر  ،تأثريهـــــايكـــــون للبيئـــــة  أنمــــب الطبيعـــــ      

البيئــة  أصــ اب :أن  مقدمقــه رــري  بــب خلــدوناوهــذا مــا يحكــده  ،ابــب بيئقــه راإلنســان،بينــه وبــني بيئقه ،والقــداخل
ررحــا وســرورا  أســر  أرواح ــسحــد الطــيق ريقــول" ...رقكــون  ىلااىلمــر الفــرح واخلفــة ويصــل  ــس  إىلمييلــون  ،احلــارم

مجيـ  مـا  ،والفواكـه واىلاوايتالطيق ...وهلذا كانت الصنائ  وافباين وافالب   ،للعل  أثر ذ وجي  ،اوأكثر انبساط
 2 يانا ".وأ  وأخالاا وألوانا إحساساس عدل الناوسكا ا أ ،افخصوصة با عقدال،افقوسطة اىلااليسيكون   

 ،وارجــالنعلـ  بيئــة حاضـرم  باىلســاسبـم طين اىلمــرر ـذا  ،واإلنســان  مــةاج الفـر   اتـأثري  أكثر،البيئــةمـب هنــا كانـت 
وتـر   أن نشـأبعـد  ،وتكوين ـا الفكـر  والعلمـ  الـوارجالينيعقـوب  أيب  شخصـية  اىلمهيـةالبـالغ  اىلثـراليت كـان هلـا 
طـا   ،ركان مب شغفه بالعلس خاض خماضـا عسـريا ،تاات نفسه لالسقةا م العلمية أن إىل،ري ا اىلوىلوتعلس علومه 

مــب خمقلــف ين ــل  ،الســنني بقرطبــة عــد ا مــب وأاــامل اىلنــدل الرحــال لــبال   شــد   ،مــب خاللــه البلــدان مشــراا ومغربــا
مث  ،بــال  الســو ان مقــاجرا إىلمث انققــل ،3باجلــاحأ اىلندلســيونحــى لقبــه  ،واىل بلنبــوو والقميــة لالعلــومل وكــان مثــا  

                                                           
 10ص 1مل ج 2006وفارم ال اث والثقارة عمان سنة  2ت  سا  بب محد احلارث  ط  الدليل والبرهانأبو يعقوب يوسف بب إبراهيس الو رجالين  1
 103مل ص 2001ت  س يل فكار  ار الفكر لبنان سنة  مقدمة بن خلدونهـ(  808عبد الرمحب حممد بب خلدون )يت  2
 482ص  2إبراهيس بب بكري  اف  وآخرون افرج  السابم ج 3
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ن يكـــون ذلـــل افوســـوع  افقب ـــر   شـــى كـــان حـــارةا ىل   اىلثـــر البيئـــهـــذا  .انققالـــه   رحلـــة حةافيـــة علميـــة  ينيـــة
علـ  القــرا م  امكوثـه   بيقــه سـب  سـنوايت عاكفــو  عنــد عو تـه عصـاميقه كمـا ذكــر الـدرجيين علـ  ذلــل و ل   ،العلـومل

 1.والكقابة

 :الوارجالنيواالجتماعي في شخصية  األثر الديني /2
خــذ مبــا ع العلــومل أيــب أبدايــة فصــيله العلمــ   ، وكانــترــ م صــباه وســط عائلقــه الــوارجالينيعقــوب  أبــواضــ      

 2  نظـامل العةابـة رال يكون مب افسقبعد أنه اد نشـأ اإلباض ب كانت عل  افذه  وارجالنن أا مب. و الدينية والعلمية
ونـةل بدايـة    وارجـالن إىلريغ الذ  انققل مب أاهلل الفرسطائ   عبد أيب وارجالنمنطقة  إىل   خوله  أس س الذ 

سائدا   تلل الف م والذ  كـان يقـومل علـ  ثـالث الذ  كان هذا النظامل  3سدراتة.ى إىلمث انققل  "ايفرن"ارية اه ا 
 مراحل تعليمية روحية :

يأ القــران وتشــمل ففــ علــ  فصــيل العلــس مــب الكقاتيــببدايــة الق صــيل الــيت كانــت تقــومل  : األولــىالمرحلــة  -
 للفقه والعبا ايت كالط ارم والصالم والصيامل. اىلوىلوافبا ع 

افســـةد  انأركـــحـــد ىل أإ ســـقنا  ا أ وهـــ  مرحلـــة ا لق ـــا  بافســـاجد وتســـم  ا ســـقنا   : المرحلـــة الثانيـــة -
    مالفمــة الشــيو نــاظرم مــورــب اف و اىل بويــقس ري ــا القعمــم    راســة العقيــدم والفقــه  اىلســاطني بــواب وواىل

 .لدينيةة والروحيالطلبة اليت توررها العةابة وتس ر عل  تربيق س اإلاامة   مساكب خاصة  لوتكون 
افسائل افقعلقـة بالفقـه والعقيـدم والواـو   أصعبافقخص  للخوض    مرحلة القعليس العايل المرحلة الثالثة: -

 4.عل  مسائل اخلال 
 

                                                           
 149ص 2السابم ج افصدر الدرجيىن 1
لغة: عةب يعةب عةوبا، مب العةوب كفعول ومجعه عةاب ومفر ه أعةب وتعين تغيب اإلنسان عب أهله أو ماله، كما تفيد معىن العةوبة للذ   العزابة: 2

وال  األرضوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في   يقةوج ريقال: رالن أعةب،   أهل له و  امرأم وعةب   فوج هلا ،كما ور يت   القران الكرمي  " 
وساير كما تفيد الةهد   الدنيا والبعد عب اىلهل.أما اصطالحا:اسقعمل لقبا لكل مب  فمل الطريم،لطلب العلس   61ية اآل سورة يونس.. " في السماء

باضيا وهس أيضا مجاعة ينقخبون مب أهل الور  والصالح والقفقه إاخلري ومب اتسس بذلل، ه  عةابيا أ  تقيد بقوانني احللقة و فمل الطريم، مسلما  لأه
هـ( 630بب منظور)يت    الديب يقولون اىلمر بافعرو  والن   عب افنكر ويقولون مجي  الوظائف الدينية والدنيوية ر س مب العلما  العاملني..ينظر

باضية جزيرة إ، ، حممد افرمي  4-3ص ص  1السابم ج افصدر ، الدرجيين  85ص  2مطبعة بو   ،مطاب  كوتساتسوماس ب  ج لسان العرب
 114ص  2005كلية اآل اب والفنون مبنوبة ، ار اجلنوب للنشر تون  سنة 1ط  جربة خالل العصر الحديث

 740ص  المرجع السابق ,عالل بب عمر 3
 178ص 1نفسه ج افصدرالدرجيين 4
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ا بعيـدا عـب أ  تـدخل سـلطو   اخلـ  أعل  هرمل السـلطة ري ـتسري  ذا النظامل )العةابة ( الذ  يعد  وارجالنظلت 
القواجـــد  ررـــس،1ه نـــع وارجـــالن أهـــل  خيقلـــف  ، حيـــ مبثابـــة الســـلطان العـــا ليعقربونـــه خـــارج  وكـــان رجا هتـــا  أو

افوا م للسـلطة افوحديـة عقـب ا يـار الدولـة  أعلنتاد  وارجالن أن كس ، ذلل   يحثر أن إ  السلطو  افوحد 
ن   ســـبيل ال كيـــة علـــ  اجلانـــب ا جقمـــاع  والقعليمـــ  و اإلباضـــيالرســـقمية ومرورهـــا مبرحلـــة الكقمـــان الـــيت انق ة ـــا 

 وارجــالننفســه نشــره   منطقــة  الــوارجالينيعقــوب  أبــووا اقصــا   والعالئقــ  الــداخل  واخلــارج  وهــذا مــا حــاول 
يعقـــوب   تلـــل الفـــ م  أبـــو كـــس ســـيطرهتا علـــ  كـــل افنطقـــة . ويعقـــرب  بقطبيـــم هـــذه القعـــاليس مـــ  الســـلطة افوحديـــة

كــــرب الفق ــــا  والعلمــــا  والشــــيو  بــــالغرب أ العلــــس مــــبإىل العديــــد مــــب افنــــاطم لالســــقةا م مــــب خاصــــة بعــــد ترحالــــه 
تـــاجرا وناشـــرا للعلـــس وتعـــاليس الـــديب  إلي ـــاالـــيت ذهـــب  ,بـــل ذا  صـــيقه حـــى   بـــال  الســـو ان وا نـــدل  اإلســـالم 
بــب  إهاعيــلســليمان  أبــو وكــانوا معاصــريه ركــان مــن سذ علــ  أيــدي س يوخه الــذيب تقلمــررــس القواجــد لشــ ,اإلســالم 
عمـار عبـد الكـا  القنـاويت هـذا مـا يـدل علـ   أبـو يعقـوب   اصـيدته البائيـة  و أبـوهـ( الذ  رثاه 524)يت إهاعيل
حلقاهتـا  أعمـدمحـد وان يكـون هـو أ الـوارجاليناجملقم     ايا م العةابةحلقة يعقوب الروحية و ور نظامل و  أبومكانة 

 2ومسقشاريه.

 الوارجالنيوالسياسي في شخصية أبو يعقوب  ياألثر االقتصاد /3
  بوصــلة لقالاــو  ،قيــافار  بامالــذ  تعــد مــب خاللــه مركــة عبــور  ــ ،وارجــالناهلــامل فنطقــة  ،لمواــ  اجلغــرا لنظــرا    

بعــدها عــب  إىل إضــارة.ن اعاحلــدي   أســلفناكمــا   ،الصــ را  اف اميــة أعمــا ررــس تواجــدها    ،تلــل القوارــل افــارم
و عـــل  ،كبـــريمحلضـــارية الفـــقفأ مبكانق ـــا ا أنهـــذا افواـــ  مكن ـــا مـــب ،افنـــاطم احلضـــارية وعاصـــمة الدولـــة تي ـــريت 

 افدينة الدولة.أطلم علي ا حى  ،هاما وسياسيالنفس ا طابعا اجقماعيا وحضاريا 
  تكـــب بلـــدان افغـــرب  ،اإلســـالم تلـــل الفـــ م   العـــا   تلـــل ا ضـــطرابايت الـــيت كانـــت ســـائدم وعلـــ  الـــررس مـــب 

 إعالنبـــ بدايـــة بق ـــاو   ولـــة افـــرابطني وظ ـــور العصـــر افوحـــد  ،عـــب تلـــل القةاذبـــايت السياســـية مبنأ ،اإلســـالم 
 3اف د  بب تومريت ثورته ضدهس .

                                                           
 207-194م  ص2010هـ/1431مكقبة الظامر  للنشر والقوفي  سلطنة عمان  3ط الفكر السياسي عند اإلباضيةعدون ج الن  1
 315ص  1ج الدرجيين افصدر السابم 2
 38-37  يت,ص ص   ط افطبعة العربية رر اية  ابو يعقوب يوسف الو رجالني والمدارس الكالمية اإلسالمية بكري سعيد اعوشت3
 



 حياته وتعلمهرجالين  اف الو وسيأبو يعقوب                    الفصل الثاين                          
 

55 
 

اـدومل  الـدرجيينحيـ  يـذكر  ؟وارجـالنعلـ  منطقـة  ا اقصـا   السياسـ  و هذا احلـرا  تأثري  ما مد هنا ما ي منا
 ،إلــي سرلمـا وصـل  ،وصـل ا   خيـل( العي وسـ )وهــو  فكـر اف ـدو  افوحـد ال رلنشـ ،وارجالن ا  ووصـوله لـ أول

" لكـب كـان اـرار وأصـ ابهعلـ  اقلـه  أكثـرهس رأ مج  رأ ،وما يدرون يأتونالدعوم" رقشاوروا ريما  إجابة إىل عاهس 
علــي س بــأن جييبــوا  عوتــه  رأشــار  مــا اتفقــوا عليــه  ،يعقــوب أبــووافقصــو  هنــا هــو  (الفقيــه )ن يسقشــريواأعلمــائ س بــ

 ،1)بــب رانيــة افيــورا ( افيــورا  افلــثس إســ ا  بــب ىيحيــويعــين بــه  ،بــل الــذ  خير ــا هــو افلــثس ،نــه   خيــرب الــبال وأ
  وسـدرا تـه وارجـالنافسـةد وعـا يت  إ  ـدمل كـل مـا  ار عليـه سـورها ي ك ا ااعا صفصفا و يمب سةلماسة و  وخيرج
 2هـ .627سنة  أوهـ 626خراب وهذا سنه  كأ ا

 الــوارجالين   لــا حكــ ،القنةــيس بعلــس عققــا ا  علــ كانــت   تلــل الفــ م   ،وارجالنالبيئــة البدويــة لــ أنهنــا نالحــأ 
الـذ  تعلمـه ابـو يعقـوب   رحلقـه, ىلنـه تنبـأ  ،وعلـس القنةـيسلعلومل الكالميـة بـا اىلخذ بقدومل افيورا  وهو يدل عل 

إضـارة ، 3ه واـد اـدمل اىل وارجـالن بعـد سـت او سـب  سـنوايت كمـا أسـلفنا, 620بقدومه كما يذكر الدرجيين سـنة 
  مثـل هـذه القضـايا ،اإلباض ومذهب س  وارجالنل صاحب النظرم افسققبلية ، رجة الرجل السياس  إىلوصوله  إىل

 .وثقة اهله   وضعه حمل اسقشارم ،وارجالنالسياسية ومتكنه مب اسققطاب عقول بين 
بــني  ،لقةاريــةا كــة للقوارــلكمر  كــس مواع ــا اهلــامل   ،مبةقمــ   ــار  مقــأثرا الــوارجالين نشــأ ،اىلوضــا و  خضــس هــذه 

حل فطلــة علــ  الســاا،حلما يــة الكبــريم لبةايــة ا لألمهيــةامقــدا   القــأثريهــذا  ،الشــمال واجلنــوب وبــني الشــر  والغــرب
 الشمايل   القرن السا س اهلةر  .

 ،يعقـوب أبـو منـط تفكـريجيـايب   أثـر بشـكله اإل ،وارجـالنالـذ  سـا  منطقـة  ،القةـار  و ا اقصـا   النشـاطهذا 
كمـــا ذكـــر بـــب   ،الـــذ  امقطـــ  ركـــب القةـــارم برحلقـــه القةاريـــة لـــبال  الســـو ان الغـــريب تـــاجرا وطالبـــا للعلـــس وناشـــرا لـــه

يسـكن ا القةـار  بـال  السـو ان اففضـية إىل،اففـافم الص راوية إىل مـب الـةاب ،بـاب لولـوج السـفر وارجالن" :خلدون
كانـــت موكبـــا  نطـــال  حةـــاج بـــال  الســـو ان الغـــريب .هـــذا الـــدور البـــارف   أ ـــا إىلفيـــا م 4" بالبضـــائ  الـــداخلون هلـــا

                                                           
 62,المرجع السابق ص مصطف  بب صاحل باجو 1

 491ص  2ج السابم افصدرالدرجيين  2

 493نفسه ص  افصدرالدرجيين  3

مل، 2000هـ/1421ت  خليل ش ا م ،س يل فكار،   ط  ار الفكر بريويت لبنان سنة  تاريخ بن خلدون،هـ(، 808عبد الرمحب بب خلدون )يت 4
 70ص   7ج
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  بـــال  الســـو ان  اإلســالمل  نشـــر  ،ســـاعدها بــان تقـــومل بــدورها الريـــا   افنــوط ،السياســـ  وا اقصــا   وارجالنلــ
 1.طيلة القرنني اخلام  والسا س اهلةريني الوارجالينيعقوب  أبوري ا حي  كان من س  ،وانقشار العلما 
 يعقوب حى اال   اصيدته احلةافية : أيبثر   شخ  أ ،اقصا  هذا النمط ا 

 ـــــــائرسجة  .... به بلدا عب طالب اخلري ماخري  وارجالنجة  اهلل عنا     
 انرـــــــــــــــــنــــالدرانة و  ترب معدنو  ــــة .....ـــــــــــــــــــــــــــــمكـــــ باوأبو  و جنة الدنيا ر   

 2.....  جيد سبل ا رحبا وخفرم خـــــارر   وارجالنرمب كان يبغ  احلج رليأيت                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 76,المرجع السابق ص مصطف  بب صاحل باجو 1

وفارم الثقارة اجلةائر عاصمة  ت  حي  بب بوهون حاج حممد   ط رحلة الو رجالني،هـ(، 570أبو يعقوب يوسف بب إبراهيس السدرايت الو رجالين )يت  2
 2007الثقارة العربية سنة 
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 شيوخــه وتالميـــذه ومعـــاصروه المبحث الثاني:
 أن،اررهأظــمنــذ نعومــة  ،ىلاىلو علومــه  الــوارجالينيعقــوب  أبــوالــذ   ــل منــه  ،اإلباضــ  وافــذهباســقطا  الفكــر     

 أوكانــــت   بل حمليــــةمقخــــذا كــــل الســــ ،الباحــــ  عــــب احلقيقــــة العلميــــة والفكريــــةو  ،جيعــــل منــــه ذلــــل الطالــــب الناشــــ 
ه الــذيب عاصــرو  ،هوأارانــ بــهأتراررقــة ثلــة مــب  ،والققلمــذ علــ  شــيو  كبــار مآربــهالــذ  مكنــه مــب فقيــم  اىلمر،خارجيــة

 يب محلــوا لــوا الــذ ،ميــذهللعديــد مــب تال بإخراجــهلــت وبعو تــه الــيت كل   و رســوا معــه بفضــل رحالتــه الــيت   تنقضــ  
عاصــــمة  اىلمل لل اضــــرم اامقــــدا ،اىلوىللكونــــه هــــو الســــائد رــــ م حياتــــه  اإلباضــــ بافــــذهب  وتأثره,معررقـــه مــــب بعــــده

 .ىلوسطا  بال  افغرب  اإلباض شروا افذهب الرسقميني تي ريت وبواسطة محلة العلس الذيب ن

 : شيـــــــوخـــــــهأوال
الـيت  ،فـن جة ااإلباضـية رـال بـد مـب احلـدي  عـب تلـل افدرسـة الفكريـ الـوارجالين،إذا وجب احلدي  عب  شـيو     

لـ    الصـعيد احملر تشـ  علـمحلـة علـس وأنـوا ،خترج مب مقاعدها العديد مب العلما  والطالب الـذيب بـدورهس أصـب وا
ن ةــة مــب أجــل  ْأطــر ل  ،الــذ  احقــو  الطلبــة وهــيكل س ،افســم  العةابــة ،وبفضــل ذلــل النظــامل،أو خــارج الــديار 

 عقوب:يأبو هس  نذكر من س لب تقلمذ عل  يد ،هلس كلمق س العلمية ،العلم  عل  أيد  شيو  ،الق صيل
 هـ(   471)ت بعد  الوارجالنييحي بن أبي زكريا  زكرياء أبو -1

-500، صـــنفه الـــدرجيين ضـــمب أصـــ اب الطبقـــة احلا يـــة عشـــرم )وارجالنبـــهـــو أبـــو فكريـــا الـــوارجالين، ولـــد       
ـــه، حيـــ  اـــرأ العلـــومل وأتقن ـــا، ورتـــب الســـري 550 هــــ( ريقـــول:" كـــان كثـــري الغضـــب   اهلل، شـــديد الغـــريم علـــ   ين

 1وأحكم ا ".
الشماخ    كقابه السري: أنه كان ورعا، حارظـا  ق ـدا، ريقـومل   الصـيف آخـر الليـل، للصـالم والعبـا م كما يذكر 

 وهنا نر  ا تفا ، بني الدرجيين والشماخ    السلو  العبا  ،ىليب فكريا ريمكب تصنيفه مب الةها .2"
هـــ مث انققــل إىل متولســت، وهــ  اريــة  461، رــ م صــباه انققــل إىل طــرابل  ســنة وارجــالنبعــد أن نشــأ أبــو فكريــا   

 وارجـالنجنوب شر  تون ،  رس أحوال اإلباضـية   احلـةامل اىلوسـط للمغـرب اإلسـالم ، ) أريـغ و مـر وأسـو  و 
وبا يــة بــين مصــعب( حيــ   رس علــ  يــد افــحر  اإلباضــ  أيب الربيــ  ســليمان بــب خيلــف افــةايت مــدم عشــر ســنوايت، 

  ، حيـ  اريـة متـاوط الـيتوارجـالن عد  محرخـا مث انققـل إىل وا   ريـغ ومن ـا إىل  رس عل  يده السريم اإلباضية، حى

                                                           
 470،ص  2افصدر السابم جالدرجيين  1
 203،ص 2ج  افصدر السابمالشماخ   2
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 وارجــالنو رــب    ،هـــ504وتــو  حســب ليفقســك  بدايــة القـرن الســا س اهلةــر  بعــد العــامل  ،كانـت مســقط رأســه
وثـورم أيب خـةر  ،ريناليفـ كثورم أيب يةيد خملد بب كيدا   ،ة والشيعةاإلباضياهقس بالثورايت اليت حدثت بني 1أوسدرا ته.

 2مل(990هـ/ 380يغل  بب فلقا  )
 مثـــل الشـــماخ  والبغطـــور  ،وهـــذا افحلـــف اعقمـــد عليـــه أصـــ اب الســـري ،( ةوأخبـــارا ىلئمـــآثـــاره )الســـري  مـــب أهـــس

ومهقـه ورراسـقه "  ،وعـب رضـل كقابـه   هـذا يقـول الوسـياين :) لـه رضـل السـبم   هـذا   يـأل خـريا برأرقـه الدرجيينو 
 (3.بال  افغرب وتاريخ الرسقميني مب أهل ،أيضا كقابه السريم الذ  ي قس بسري افشايخ

أن   ئل الـيت ميكـبومـب الـد ،السـو  عثمـان ووأبـو عمـر وأبو نـوح ،ابب الربيـ  عبـد السـالمل الوسـياين،مب أبرف تالميـذه
 وأناو أبحضريت اوله: " ا م أيب عمار القناويت  ش  ،تكون أحد القرائب   تقلمذ أبو يعقوب عل  أيب فكريا

إبــراهيس عليــه الســالمل نــةل مــب الســما  إىل  وهــ  أن ،رقصصــت عليــه رريــا رأيق ــا ، لــ  شــيخنا أيب فكريــا ،يعقــوب 
هـذه كملـت ريـه   ا:  أعلـس أحـد الـوارجالين يعقوبأبو رقال  ،رةعل يقول: كيف رريا  يا أبا عبد الكا  ،وارجالن

,لكب مصـطف  بـاجو يـذكر انـه   يعثـر علـ    ئـل تقلمـذ ابـو 4رري النبوم   هذا الةمان إ  هذا الشيخ "،صفايت ال
 .5فكريا  رري تلل الررية أيبيعقوب عل  

بــو أ  تالاــ  ري ــا   للقــدريواحقمــال تواجــد  ــال  أخــر  ،وهنـا ميكــب اعقبــار هــذا اللقــا  أحــد  ــال  العلــس والقلقـني
   تقكلس علي ا افصا ر.يعقوب م  أارانه    ل  أيب فكريا

 أبو سليمان المزاتي اليزماتي أيوب بن إسماعيل -2
، ومهـــةم وصـــل   سلســـلة علمـــا  هـــذه احلاضـــرم، صـــنفه الـــدرجيين   وارجـــالنيعقـــرب أيـــوب بـــب إهاعيـــل مـــب علمـــا  

هـــ( واـال ريــه "  ـر تققــاذ    رواربـه الســفب، وبـر يققــد  بـه مــب ااقفـ  مــب  550-500احلا يــة عشـرم )الطبقـة 
 6افققفني،إن سئل   العلس أجاب رأان ، وإن اسقسق  ري ا ما أرو  رأنف  ...".

تقلمـذ علـ  و  وارجالنرقد كان كرميا سخيا، سخر ماله وج ده للعلس وطلبقه وتالمذته، رافـا بيقـه هلـس نشـط علمـه بـ
القيمةـار ،وأبو عمـرو عثمـان بـب خليفـة  يده العديد مب الطلبة،   القرن السا س اهلةر ، من س خيلـف بـب خيلـف

                                                           
 135-134،ص ص  تا يوس ليفقسك  ،افرج  السابم1
وفارم ال اث  1ت  عمر بب لقمان محو سليمان بو عصبانة ط  سير الوسيانيمل( 12هـ/6أيب الربي  سليمان بب عبد السالمل بب حسان الوسياين)يت  2

 185ص   1مل ج2009هـ/1430والثقارة مسقط سلطنة عمان سنة 
 184ص   1، جافصدرنفسه الوسياين 3
 489، السابم ص 2ج افصدر السابمالدرجيين،  4
 110,المرجع السابق ص مصطف  بب صاحل باجو 5

 459نفسه ص  2نفسه ، جافصدر الدرجيين،  6
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ـــد الكـــا  القنـــاويت، صـــاحب كقـــاب افوجة،إضـــارةإىل ـــاب السحا يت،والشـــيخ أبـــو عمـــار عب أيب  السو ،صـــاحب كق
 :اليعقوب يوسف الوارجالين، الذ  رثاه   اصيدته البائية اائ

 أو   به ادر الر   اجمللوب         يوب ما أيوب   أيوب ...  أ             
 حينا عليه وللر   تعقيب       ..  وتصر مت. أيامه رقلوثت              

 طول احليام  بيب رله به        ب البال  جبسمه بعد البل ...                        :    واال
... لل ةن   الدنيا عل   رايب      له: رلئب رحلت وربت عنا ميقاإىل او             

1 
 موصي س بالعلس والقب ر ريه  .،كما تر  العديد مب القالميذ واآلثار

مسـقنديب علـ  مـا كقبـه هـو  الـوارجالين،مب أبـرف شـيو  ،هنا  مب اعقرب أبو عمرو السـو  ،إضارة اىل هح   الشيو 
 وارجـــالننفســـه   كقابـــه الـــدليل والربهـــان "اعلـــس يـــا أخـــ   لقـــد وصـــلين كقابـــل اىلكـــرمل ...وصـــا رين ذلـــل وأنـــا   

 2ته و  القم بالشيو  أبو عمرو وصاحل حفظ ما اهلل وكان أبو عمرو عثمان مريضا ضعيفا."سدرا
 ،ذه علــ  يديــه   حـني أن ــه مــب احملقمـل أن يكــون اــد عاصــره  لــة واضــ ة علـ  تقلمــ ،والقرينـة هنــا تســميقه بالشـيخ

 3 إىل بال  احلةاف.،وإياه رقط  كس تقلمذه معه وسفره أيضا
حيــني  ،دل  ســو ال  اىلنــســوا    بــال  الســو ان أو بــ ،أيضــا هنــا  العديــد مــب الشــيو  الــذيب الققــاهس   رحالتــه

 احلدي  عن س   أهس رحالته ولقا اته. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 462-461،ص ص  2السابم ج افصدرالدرجيين،1
 39ص  افرج  السابمبكري سعيد اعوشت ، 2
 111 ,المرجع السابق صمصطف  بب صاحل باجو , 222مل ص 2013  ط ،   ش، سنة  تاريخ جربة وعلمائها،سا  يعقوب ، 3



 حياته وتعلمهرجالين  اف الو وسيأبو يعقوب                    الفصل الثاين                          
 

60 
 

 : معاصروه ثانيا
عمـار(  أبـو) جالنيالـوار  بـن يوسـف بـن محمـد التنـاوتي إسـماعيليعقـوب يوسـف بـن  أبـيعبد الكافي بن  -1

 م(1174هـ/570)ت قبل 
ولد ،الطبقـة الثانيـة عشـرم ،الوارجالينيعقوب  أيب  نف  طبقة  الدرجيينصنفه  ،وارجالنبرف علما  يعقرب مب أ     

فكريــا  حيــ  بــب فكريــا أبو مــن س ،وتقلمــذ علــ  العديــد مــب شــيوخ ا  وارجــالن   نشــأ ،لي ــا ينســب وإ 1  اريــة تنــاويت
 .2افةايت اليةمايت أيوبسليمان  وأبوهـ( 571)يت
 ،رـ م حكـس افوحـديب ،  العلـومل العقليـة والنقليـة والقـدري  علـ  اللسـان العـريب ،تون   سـقكمال معاررـه إىلرحل 

مــب  ،احلةــاف إىلرارقــه   رحلقــه  الــذ  يعقــوب أبــومــب الــذيب رارقــوه   تقلمــذه  .مكــ  هنــا  مــدم مخــ  ســنوايت
 570سـنة  وارقه افنية  ـا أن إىل،مك   ا وعمل عل  القدري  ،وارجالن إىلرريضة احلج مث افل عائدا  أ ا  جلأ
 ىليبالـيت ور يت  و الـدرجيينذكرهـا ه  تلل الرسالة الـيت  ،يعقوب ىليباليت ميكب رصدها مبعاصرته  اىلمور.ومب 3ه

تــر  العديــد مــب افحلفــايت من ــا كقابــه  .علي ــا اإلجابــةيعقــوب  أبــوتــوىل  ،اا مــة مــب رانــا ،افســائل إحــد عمــار   
 ) شـرح اجل ـا يت للمشـلوط ( حمقـموافنـاظرم وكقـاب اإلانـا القـدرم علـ   ةاإلباضـيكسب افدرسـة أالذ   ،)افوجة(

( يق ـدث ريـه عـب نظـامل   نظـامل العةابـةسـري الكقـاب )الفـرائض( وكقـاب )  و  ي مب ابل الباح  القونسـ  عمـر ونـ
 4كقاب ا سقطاعةو  العةابة

 (م12هـ/6( ) ق غنيالمار عمرو عثمان بن خليفة السوفي ) أبو -2
ضـمب الطبقــة  الـدرجيينضـمه  ،  عصــر اف هـريت ريـه احلركـة الفكريــة أ نشـ،حاليا (سـو )أو(أسو )بال مـب  أصـله

حـــد أ،افذهب أهـــل"هو   :الـــدرجيينكما يـــذكر ،ةإلباضـــي أعـــالملبـــرف أمـــب  ويعقـــرب ه(550-500) احلا يـــة عشـــرم
افـدار   ، سيما الكالمل اجملـاش ، ياج  الظالمل ...اففيت   العلومل ،الكاشف  سب ليانة ونور منطم لسانه اىلعالمل

الــيت كانــت مركــةا  ،واحــة ســو  إىلنســبة  ،افــررين عمــرو الســو  أبــونســب  :يــذكر ليفقســك 5".اإلســالملعــب كلمــة 

                                                           
 5مل ص 1996مكقبة الضامر  سلطنة عمان سنة  1ت   مسعو  مةهو  ، ط  سير أبو عمار،أبو عمار عبد الكا ،  1
 487-485،ص ص 2السابم ج  افصدرالدر جيين،  2
 113,المرجع السابق ص مصطف  بب صاحل باجو 3

 187ررحايت بب عل  اجلعبري  ،عل  بب الشيخ سعيد بب تعاريت   يت   ن ص ،ت    المسلك المحمود في معرفة الردودسعيد بب تعاريت، 4
 258عا ل نوي ض، افرج  لسابم، ص  5
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 ،الرببــر  اىلصــل إىلوالــيت تعــو   افشــايخالــيت ذكرهــا صـاحب ســري  ،ينكلمــة  افــةر    إىلين رريجــ  افرر  أمــا،باضـيا م ماإ
 1أ  مافرين تعريبه عل  شكل مافرب.

 ،وجــد مســاجدها العــامرم أنمث طــر  من ــا بعــد  ،بــاجلنوب القونســ  تطــل علــ  الب ــر حاليــا ،نــةل باحلامــة )اــاب  (
عطيـة فـا عنـد  ،اثنـان جائةتـان ،أربـ عمـرو السـو  : العطايـا  أبـو.يقـول  ،اإلباضـ خالية بقدبري مب   يطيـم مذهبـه 

ولــا  ل علــ  ررققــه 2وخــو  وعطيــة علــ  وجــه الركــون " إكــراهعطيــة ،اهلل وعطيــة لثــواب الــدنيا واثنقــان رــري جــائةتني 
 بقوله:،رريضة احلج ىل ا بال  احلةاف  إىلعندما ارفل  ،ماذكره هو   اصيدته احلةافية ،للو رجالين

 رمب وجوه العشائ ،... بفقيان صد  وارجالنمب حية  ،الشر  ملخرجنا نح 
 56.وجناة بب يافع 4هـ( 471الربي  بب خيلف افةايت)يت وأبو 3هـ(504محد بكر )يتأأبو العباس مب شيوخه 
حيـ   خمطوط موجو    ميةاب ونفوسـة وجربـة (السحا يت)حي  تنسب اليه بعض اافصا  ركقاب  ،تر  تراثا هاما
عمـار عبـد الكـا  وعيسـ   أيب أمثـالعمرو السو  نظرا  ن هنا  العديد مب كقـب   حواشـيه  ىليباخقلف   انه 

اب ا  العلمــا   ــر  كق ــبــا أنعمــرو هــو محلــف الكقـاب   حــني  أبــا بـب عيســ  النفوســ  لكــب ليفقســك  يـرج  ا ن
كقابــه   أيضــا ,ة ومصــدر م ــس لكقابــايت الشــماخ اإلباضــيافصــا ر للعقيــدم  أهــسيعــد مــب  و7تعليقــايت   احلواشــ  ,

 فة.عبارم عب      العقيدم والفلسوه   ،(رسالة   الفر )
 
 
 
 
 

                                                           
 69تا يوس ليفقسك  ،افرج  السابم، ص  1
 485-483الدر جيين، افصدر السابم ،ص ص 2
 هـ(:504أبو العباس أمحد بكر )يت 3
ه( عا  اصويل اح  اهلل به طر  الصالح ورق  له ابواب 500ه/450الطبقة العاشرم ) صنفه الدرجيين ضمبوأبو الربيع بن يخلف المزاتي : 4

ه ربكقه اريغ وسامر الرثا  والندب افشايخ بوراته.ينظر الدرجيين ,  470اخلريايت,كان اد حضر  ال  العلس رافة ابو عمرو السو  وارقه افنية عامل 
 425 2افصدر نفسه ج

مل( عا  ضلي  بالسري عرض عليه كناب السحا يت للشيخ ايب عمرو بب خليفة السو  رص  ه, يسم  ابنه اهاعيل 12ه/6: )  المعيز بن جناو 5
 422رو  عن  ابو عمرو مسائل   العقيدم .ينظر: ابراهيس بب بكري  اف واخرون معةس اعالمل ا باضية افرج  السابم ص 

 501الدر جيين، افصدر نفسه ،ص 6
 72  ،افرج  السابم ص تا يوس ليفقسك 7
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 ثالثا: تالمـيــــــــــــــذه
ا الـيت كـان هلـ ،راآلثـائال مـب لنـا كمـا هـا أنقةت،وتفرره للعلس وعكورـه   بيقـه الوارجالينيعقوب  أيبعصامية  إن   

بســبب تلــل  ،ب افصــنفايتافنقطــ  النظــري للعديــد مــ اإلتــال ررــس ذلــل  ،اإلباضــ  ورهــا الكبــري   انقشــار الفكــر 
الفصــول  إىلايت فــب وافحلونــ   احلــدي  عــب الكقــ ،عــرب القــاريخ وارجــالنوالفــا الــيت عررق ــا منطقــة  ا ضــطرابايت

طم عديـد مـب افنـا  ال ،هوتفاسـري  أركـارهالـذيب محلـوا علمـه ونشـروا  ،مـب خـالل تالمذتـه آثارهالقا مة ونق دث عب 
 نذكر من س : الوارجالينبعض تالميذ  لنا افصا رلقد نقلت . و واىلمصار

 الوارجالنيبن يعقوب  إبراهيم قأبو إسحا -1
صـــنفه  حيـــ 1.حـــد مـــب افســـلمني وذو  ا جق ـــا أمـــا   يدركـــه  ،والقواضـــ  واىل بكـــان رايـــة   العلـــس والةهـــد     

ومبنةلقــه ،بيهأالل ــا  ب إســ ا روايــة حماولــة  وأور   الثانيــة عشــرم  ،إبــراهيسيعقــوب بــب  أبيــهضــمب طبقــة  الــدرجيين
ن خنلقــني صــنوان أ  منامــه كــ رأ   أبــا إســ ا أنالشــماخ  ويقــول ري ــا:"  أور هــاوهــ  نفــ  الروايــة اــد  ،العلميــة

عـا  الطلـو  رقـدر علـ  الصـغريم رلمـا  وكأنـهاصـريم وكـان والـده   الطويلـة من ـا جيقـين  ـارا  واىلخـر حدمها باسقة أ
   أبيـلانـل فـاول منةلـة  بابينرقال : أبيهرقص ا عل  ،رلس يطم أبوهحي  كان  إىلعا  طلو  الكبريم  إلي اصار 
 .3مل1203هـ/600كما ذكر الشماخ  سنة   افنية وارقه2". و ا وأنتالعلس 
 سليمان  أبوبن نوح  أيوب -2
بــني  ،الـدرجيين أ رجـهمـب خــالل ذلـل احلـوار الــذ   ،يقضــ  لنـااوهـذا م الـوارجالينيعقــوب  أيبيعـد مـب تالمـذم     
كعلــــس القــــران والفقــــه   ،العلــــومل النارعــــة إىليعقــــوب عمــــد  أبا،  اولــــه :" رحــــس اهلل شــــيخنا الــــوارجالينو  ســــليمان أيب

ا والـت رعلمناهـ ،ةامـةالنووجد عندنا ما اابلـه لعلـس   ينفـ  " ويعـين بـه هنـا علـس  أباإس ا ر مل ا ابنه  ،واللسان
وكــان  .شــق  أســعيدأمليعــر   ،رايــة افــنةس العــا  أناعلــس  :اــال؟يومــه مــى يكون ؟أيعلسلــه مــا رايــة افــنةس احملقــم

الـــذ  كــان ســائدا رـــ م  ،وافقصــو  هنـــا علــس القنةــيس 4ذا ركــان كمـــا اــال "جلــ  يـــومل كــأيكــون  :هــذا يقـــول أيــوب
 . وارجالن  بال   الوارجالين

 .الدرجييننه اد نقل ا عب أ  سريه ونظب  ،الشماخ  أور هاالرواية هذه 

                                                           
 106السابم، ص افصدرالشماخ  ، 1
 ،36، إبراهيس بب بكري  اف  وآخرون افرج  السابم ص106ص  2نفسه ج افصدر ،الشماخ 495،ص 2السابم ج  افصدرالدرجيين ا 2
 106ص  2نفسه ج افصدرالشماخ   3
 .105ص  2،ج افصدر نفسه،الشماخ ،  493ص 2، ج افصدر نفسهالدر جيين، 4
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 م(12هـ/6: ق)النصف الثاني أبو الربيع بن علي بن يخلف التيمجاري النفطي )الدرجيني( -3
ركــان مثــا   الــوارجالين، يعقــوب أ  ضــمب طبقــة أيب ،هـــ(600-50ضــمب الطبقــة الثانيــة عشــرم ) الــدرجيينصــنفه 

 وله اصيدم بلسان بربر  وله العديد مب الكرامايت وكـان مـب السـخا  حـى ،كما كان شاعرا  ،للسخا  ونةاهة النف 
ركــان  ،   واتـم اهلل رـي سأن ابـم ىلو ،لديـه حـى نصـ وه ،ضـيا تصـد   بكـل مـا ميلـل ريقـول :" إن مـب كثـرم اىل

 1يل". مبا رإن اهلل   يضيع س وأن يكونوا رري ذلل رانا أوىل ،إن كانوا أوليا  اهلل ير  
وســـة ســـط جبـــل نفوأصـــل أســـرته مـــب تيمةـــار و  الــدرجيينجـــد صـــاحب محلـــف طبقـــايت افشـــايخ  ،ويعقــرب أبـــو الربيـــ 

عـــدها إىل بانققـــل  ،نيمث نـــةل بـــال   رجـــ ،ريـــغاحـــد  اـــر  تقيـــوس بـــوا   ،ةبقريـــة كقوميت عائلقـــه ، مث اســـققر الشـــر 
بـــو افـــةايت وأ عيـــلبـــب إها مـــن س أبوإهاعيـــل ،والققـــ  بالعديـــد مـــب مفكري ـــا وعلمائ ـــا وأخـــذ علـــي س الكثـــري وارجــالن
 ،يــذديــد مــب القالمالع ،يــده وأبــو عمارعبــد الكــا  القنــاويت و أبــو عمــرو الســو  .كمــا ختــرج علــ  الــوارجالينيعقــوب 

 لقونس  ( .ااجلنوب  والةاب واسطيلية )اجلريد القونس  أو ما يعر  بقوفر وضواحي ا   رجالنوامب أسو  و 
كمــــا كــــان مققنــــا فســــائل   ،تــــر  العديــــد مــــب افحلفــــايت من ــــا : كقــــاب   علــــس الكــــالمل وكقــــاب   الفقــــه   جــــةأيب

 2الفروض.
حـني نـر   بـب نـوح   وأيـوب إس ا ابو  اد ااقصريت عل  الوارجالين،ويبق  بذلل مب خالل افصا ر إن تالميذ 

 راحقمـال ،ر هنـاكـب احلصـميو   ابا الربي  القيمةـار  اـد نـةل وارجـالن وكـان اـد اخـذ العلـس علـ  أيب يعقـوب , ا ن
 افناطم. ه   تللققلمذ عل  يديتواجد تالميذ آخريب اعقما ا عل  رحالته ولقائه بافشايخ واحقمال ال
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 الوارجالنيلة ــــرح: المبحث الثالث 
قاصـدها وتنـو  مقنوعت بقنـو  ر،بعدوتيه  اإلسالم وبال  افغرب  اإلسالميةتشغل الرحلة مكانة م مة   البال     

ا حـويت والبلـدان ومـ ليساىلاـاصـف رقد اهقس بعض ا بو  ،العلمية والدينية والسياسية وا جقماعية وا اقصا ية أسبا ا
حلــج والةيــارم ارريضــة  ا ىل ،  رحــاليت  ينيــة حةافيــة مشــراية للبقــا  افقدســة ا اأصــ انطلــم  وأخــر مــب الغرائــب 

 فق ا  .العلما  وال  السةجل أمب ،هدر ا علم  وأخر صل  اهلل عليه وسلس  هلل رسو فدينة 
الفـر  علـ   احيـ  يقـف ري ـ ،دمفيد وجديـعما هو  وا طال   توسي  افدار  العقلية  ،الدور الكبريركان للرحلة 
  رحـــاليت  ،م اإلســـالغـــرب كانـــت رحلـــة  اريـــة رـــانطلم طلبـــة اف  إن،احلقـــائم العلميـــة وفيـــا م   الـــرف العديـــد مـــب 

العديــد  ىلإت رحالهتــس مــب الرحالــة الــذيب تنوعــ ،الــوارجالينيعقــوب  أبــوكــان و .خمقلفــة كــل حســب مقصــده و مبقغاه
 مشا  وجنوبا شراا ورربا . ،مب افناطم

 األندلس إلىرحلته  اوال: 
جعـــل مــــب خـــريم شـــبا ا القفكــــري   ا نققـــال اىل العــــا   ,تفـــق  احلركـــة ا باضــــية والقطلـــ  اىل العـــا  ا خــــر إن     

إىل ارطبــة شــاب  انققــلحيــ   1ا ندلســ  الــذ  يةخــر بــالعلس والعلمــا  خــالل القــرنني اخلــام  والســا س اهلةــريني,
ذلـل هـو العـا  أبـو يعقـوب يوسـف بـب  ,سدراته يقةول   ربوع ا ويرتا  مساجدها ويقصل بشيوخ ا وارجالن مب

  النصــف الثــاين مــب ه ارفــل إىل اىلنــدل  وهــو شــاب ،ن ــأذكــريت كقــب الســري  حيــ  الــوارجالينإبــراهيس الســدرايت 
خـــذ أ أنبعـــد ,  رحلـــة علميـــة واحلـــدي  والفلـــل ورريهــاوري ـــا حصــل علـــومل اللســـان ,وســـكب ارطبـــة  عقــده الثالـــ 

  واســققر بــه افقــامل  ,ســدرا تــه وارجالنبــرأســه   مســقط ،وتفســريه  الكــرمي نآالعلــومل الدينيــة والشــرعية وحفــأ القــر 
 2ارطبة اليت مك  ري ا ارابة السنقني.

يعقـوب   عصـر شـبيبقه  أبـا أن  كـان رـ م شـبابه اـائال:" وبلغنـا   ،اىلنـدل  إىليعقـوب  أيبانققال  أن الدرجيين أور   
تكون مـب رـ م ،مرحلـة الشـباب اوري ـا حصـل بضـاعة وارـرم مـب اللغـة رـري مةجـام "وهنـ ,الفـب أتقـببقرطبة رفي ا أ يقر 

وهـ  مــدم   مـدم مكوثــه اـد تكـون   حــدو  اخلمـ  ســنوايت أنويقضـ  هنــا  3بقليـل ةرـ م الك ولــ مـا ابــل إىلالبلـوو 
ـــة اىل  ـــاا  مـــدن  أنكاري ـــة  اىلنـــدل يـــةور ب ـــة ارطب تلـــل افـــدن الـــيت عررـــت القواجـــد  ,عـــالوم علـــ  العاصـــمة العلمي

                                                           
,فلقق   بعنوان من وارجالن الى قرطبة قراءة في تأثير المجال في فكر أبي يعقوب يوسف الوارجالني’حممد ناج ,جامعة ااب  تون , مداخلة  1

ريفر  /11/12اهلةريني ,جامعة الش يد محة خلضر الوا    3/4الدويل الراب  القواصل الثقا  وا جقماع  بني افغرب اىلوسط واىلندل  بني القرنني 
 6ص   2019

 984ص  2مل ج 1982 ار افعار  القاهرم  5ت  عبد السالمل حممد هارون ط جمهرة انساب العربا ندلس  ابب حةمل  2
 494ص 2السابم جافصدر الدرجيين   3
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بنـو  وإمـارمبنـو  مـر  إمـارمباضية   القرن اخلـام  اهلةـر  من ـا إ إمارايتا  اليت اامت ري ,كقرمونة ومورون  اإلباض 
باضـية حـى القـرن السـا س اهلةــر  و إاليابسـة كانـت كل ــا  جةيـرم أن، رقـد ذكـر بـب حـةمل صــاحب اجلم ـرم 1,بـرفال

وأضـا  بعـد أن ذكـر , ةاإلباضـي الـذ  كـان ناسـكا عافـا بأنسـاب اإلباضـ ، الف الـرب   بـوينكال حممـد  أن ه القق  بـأيب
يـدل علـ   اإلباضـ وهـذا القواجـد 2,باضـية إبـرفال وبـين واسـني ر ـس  بين امعقةلة حاش سأن كل ما ذكرناه ررو  فناته
عــب طريـــم منــاطم ا حقكـــا  ســوا  عـــب طريــم العلمـــا  أو  مبكـــرا اىلنــدل  اـــد أخــذ طريقـــه إىل اإلباضــ أن الفكــر 

  3الفكر . إشعاع العاب العديد مب العلما  للن ل مب  أسالتاليت  اىلندل مجال طبيعة اىل  القةار  اضارة 
الـرب   ،اـد سـلل نـوعني مـب الطـر  هبأنـ القـول رلس فد  كقب افـحرخني ذلـل وميكـب  ،اىلندل  إىلطريم رحلقه  أما
ــــبال  افغــــرب  ،الب ــــر  وكالمهــــا وار  أو ــــل طــــار  ،اىلاصــــ رــــالرب  يكــــون مــــرورا ب ــــدخول ،عرب مضــــيم جب  إىلمث ال

.رـالطريم وارجالن إىل وافحكـد نقطـة انطالاـه وعو تـه اىلوسـطموان  افغرب  دعرب أحالب ر واحقمال ركوبه  اىلندل 
مــارا عــرب تلمســان  ،عــرب مضــيم جبــل طــار   ،اىلنــدل مث ســبقة مث  ،طنةــة إىلمــب تي ــريت  ،الــرب  حســب اليعقــويب

 4مسري مخسة وعشرون يوما. ،يللمنطقة اه ا  إىلومن ا 
من ــا ،العديد مــب افــوان  الــيت ميكــب اعقبارهــا نقطــة انطــال   ريــة ،اىلوســطركــان بــبال  افغــرب  ،الطريــم الب ــر  أمـا
مرســ  وهــران ومرســ  الــدجاج ومينــا  تــن   أيضــا،اىلندل  إىلالــذ  منــه يعــرب  ،نــا  بــين مةرنــة كمــا ذكــر افقدســ يم

 5.ني رتييالذ  كانت ترس  به مراكب الق،ومينا  ررو 
 أن،قبعــض افراجــ  نقــال عــب اطفــي أور تــهرا فــا ظــن،  رحلقــه  الــوارجالينحمطــايت  إحد ،كمــا اعقــربيت سةلماســة

 6وكان اللقا    مدينة سةلماسة اىلندل كان يدرس معه     ،القق    طريم عو ته بعا  الوارجالين
  ذا افخطط: الوارجالينوميكب تصور طريم 

 ./قرطبة األندلس ــــــــوخ ــــــناء فر ناء تنس/ميميـــــــــ تيهرت ـــــــــ  جلماسةسنقطة االنطالق ــــــــ  وارجالن
 

                                                           
 6حممد ناج  افرج  السابم ص  1
 984ص  2ج المصدر السابق, ا ندلس   بب حةمل 2
 2ج 1980 ار الثقارةبريويت لبنان  2,ت  ج س  كو ن وليف  برورنسال ط البيان المغرب في اخبار االندلس والمغرببب عذار  افراكش  , 3

 84ص
 183يت ح حممد أمني ضناو  منشورايت حممد بيضون  ار الكقب العلمية بريويت لبنان   يت ص  البلدانهـ(  684اليعقويب ) يت  4
نزهة هـ(  6،الشريف ا  ريس  )   315مل  ص  1906طب  مدينة ليدن مطبعة بريل سنة  2طأحسن التنقاسيم في معرفة األقاليم افقدس   5

 296-259ص ص  1مل مج 2002هـ/1422مكقبة الثقارة الدينية  المشتاق في اختراق اآلفاق 
 25السابم ص  افصدرأبو يعقوب يوسف بب إبراهيس السدرايت الو رجالين  6
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 باألندلس الوارجالني 
خاصـة   القـرن الرابـ  واخلـام  والسـا س اهلةـر  وذلـل بقـدومل  ،أوج ـا اىلنـدل بلغت احليام العلمية والفكرية   

يعقـوب بـب  أبـوجلـه أذا الةخس الذ  ارفـل مـب هركان  ،دا وحمةا علميا بامقيافصمق وأصب ت،العديد مب العلما 
بكـــر بـــب  أبــو عاصــرهس هنـــا العلمـــا  الـــذيب  أهــسومب ,جـــل الق صــيل وا ســـقةا مأمـــب  ،اىلنــدل بـــال   إىل إبــراهيس
اهـقس بالعديـد مـب العلـومل كالفلسـفة والرياضـيايت والشـعر  ،عـا  موسـوع  مـب ررناطـةوهـو هـ( 581-500طفيل ) 

 أبـــو هالققـــاتـــو  مبـــراكق حـــاول القوريـــم بـــني الفلســـفة والـــديب  ،من ـــا )حـــ  بـــين يقظـــان( ،ولـــه العديـــد مـــب افحلفـــايت
(,وابــو بكــر بــب حممــد بــب 543ه/ه468ابــو بكــر بــب العــريب ) أيضــا 1خــذ منــه الفلســفة والعلــومل الدينيــة.أيعقــوب و 
 2ه( ورريهس لب صن  الربي  الثقا  لقرطبة 475/533باجة )ه

 ك سةلماســــة مــــال عــــا  مــــبب الققــــ  الــــوارجالين أن" اإلباضــــية  تعــــر   إنكقابــــه"  اطفــــيق  ذكــــر الشــــيخ  اكمــــ
الرجـل علـ  و سف علـ  رـرس يو  أبو اإلماملركان  ،اىلندل بعد خروج ما مب  ،  ارطبة الوارجالين الققاه ،افذهب

 مجل رقال افالك :
 بني الرجل والققب،لعي  ريصب  االطو  فملـــــــــه .... ،حسبأماكنت 

 واىل ب  العقل  وأكمل ا... علما  أوجدهامب كان  ،جوهة أنصفت ما
 3واخلطل   النسب ،ري ا واد وسعت ... ذو  اجل الة  ،ضيقت حاهلا إذا

 ،بقرطبــة ســياحة إاامقــهرلــس تكــب  ،ماحنــا ومســقفيدا مــب علمائ ــا ،اىلنــدل   علــومل  ،يب ــر أن الــوارجاليناســقطا  
لـه بـالب ر اـد جـا   الـدرجيينباجلـاحأ ومـا تشـبيه  ،هنـا  اىلندلسـيونحـى لقبـه  ،عـة ورايـة علميـةقبقدر ما كانـت م

 4."ر   الفلل ريه مواخر،افسخر للنف   ،مب العدمل "  ر العلس الةاخر
 
 
 
 

                                                           
 108ص  افرج  السابممصطف  بب صاحل  1
 6حممد ناج  افرج  السابم ص  2
 25أبو يعقوب افرج  السابم ص  3
 491ص  2جيين افصدر السابم ج الدر  4
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 بالد السودان إلىرحلته  ثانيا:
انطالاـــا مـــب الســـاحل مركـــة القةـــارم  ،مراحـــل مقعـــد ميعـــرب الصـــ را  عـــرب  والـــذ  سةلماســـةلالطريـــم احملـــاذ   يعقــرب

 ،حاليـا "ورالـة" وارجـالنبسـكرم حنـو بطبنةعـرب واحـة  ،الـةاب رـإاليسمليانة مث احلضـنة  اىل تن   مب ساحل ،الب ر 
افقة ـة صـوب ارريقيـة ،ونقطة انطال  القوارـل  ،ة ومركةا  اريا هامااإلباضيبالعديد مب اجملموعايت  آهلةاليت كانت 

هـو الطريـم 1.ريـغأغ أو مارا علـ  واحـايت ريـ ،وارجالن إىلمبسريم اثنقا عشرم مرحلة مب افسيلة  ،الغريبوبال  السو ان 
 الذ  جعل مب وارجالن منطقة عبور  ارية هامة,كان مسلك ا كما يأيت   افخطط ا ناه:

 . وارجالنــــــ غ أريواحات  عبر واحة طبنة )بسكرة( ــــــ 2الزاب إقليمتنس ـــــــ الحضنة ــــــ 
ــ صــوب  ،انطلقــت من ــا عديــد الــرحاليت القةاريــة ،مركــةا  اريــا بامقياف وارجــالن أو افســلل أصــب ت  م ــذا الطري
ســ ا كــل ميار كــان   اليت،بــرف الســل  افقداولــةأركانــت  ــارم الرايــم والقــرب مــب  ،بــال  الســو ان  إىل وبالضــبطالصــ را  

يعقــوب  أبــوركــان مــن س  ،يســ ف  ويــورر لرحالتــه العلميــة أرا انفــب  ،بــل حــى العلمــا  ،ووج ائ ــا وارجــالنعامــة 
 3الذ  ارفل طالبا للمال والرف  وا سقةا م   العلس وا كقشا  . ،الوارجالين
كــ  يســقطي  لمــب افــال يــل بغيــة الق صــيل لقل ،اىلنــدل  إىلابــل رحلقــه  ،بــال  الســو ان إىلتكــون رحلقــه  أنوميكــب 

 طالبا للعلس . اىلندل  إىليسارر  أن
 إبــراهيسيعقــوب بــب  أبــوفــدث بــه   الــذ رــري ،لــبال  الســو ان وتارخي ــا الــوارجالينلقــد ســكقت افصــا ر عــب رحلــة  

معمورم ،السـبعة واىلاـاليسعة سـ اىلاـاليسواسـعة و   ىلرضرـا" .. :بقولـه رآه  كقابـه الـدليل والربهـان ومـا  ،عب نفسـه
اريــب خــط ا ســقوا  ولــي  بيــين  إىلمعمور...اــد وصــلت بنفســ   أيضــا،خــط ا سقوا  اىلاــاليس مل ومــب ورا  آ ببــين

                                                           
 ار القلس للنشر والقوفي  الكويت ،سنة  3،ط  الرستمية بالمغرب اإلسالمي حضارتها وعالقتها بالمغرب واألندلسالدولة حممد عيس  احلرير ، 1

 .213-210مل، ص ص 1987هـ/1408
ح : فاب فوبا ا  انسل هربا ,وافا  جر   هو تلل افنطقة افوجو م عل  السفو القاموس المحيط: رالةاب لغة كما جا  عند صاحب اقليم الزاب 2

نبساط وتقصل بالص را , ميقد مب حدو  افسيلة ونقاوس مشا , اىل وارجالن ووا   ريغ جنوبا,ومب الدوسب إلوراس, واليت تقمية بالاجلنوبية ,جلبال اىل
ي ريت ,ويقسمه الةاب مب بال  اجلريد حى ت إاليسكامل . وحيد  بب عذار  افراكش  110رربا ,اىل با س شراا , حي  تبعد با س عب بسكرم مسارة 

يق    وسط , مغارايت  بأنهس الةاب يالأحسب الوفان ,ري د  أماحدها تي ريت,  اىلسفل,مب طرابل  اىل بال  اجلريد , اىل الةاب وأسفل أعل اىل 
ديدم احلرارم,رملية, نوميديا ,مبقدئا مب ختومل افسيلة ,حيده مشا  للكة جباية,لقدا شراا لبال  اجلريد, وجنوبا القفار ,افح ية اىل وركلة وه  منطقة ش

يط,يت ح مكقب ال اث   محسسة الرسالة, ار , القاموس احمل الفريوفبا  ونفطةوطولقة والدوسب. ينظر :  مخ  مدن: بسكرم والربج اإلاليسويشمل 
 , ارالغرب 2حة ,وحممد ا خضر,ط ,ت  حممد1, ج وصف افريقيا,حسب الوفان 122,ص5صا ر بريويت لبنان,ط 

أيب إس ا  إبراهيس بب حممد الفارس    ,5,ص1افصدر السابم ج,بب عذار  افراكش ,139-138ص  مل ,ص1983سالم ,بريويت,لبنان,اإل
 40-36مل  ص ص 1870مدينة ليدن مبطب  بريل افسي ية سنة  1ط  مسالك الممالك صطخرياأل
 



 حياته وتعلمهرجالين  اف الو وسيأبو يعقوب                    الفصل الثاين                          
 

68 
 

صــر يــومل منــه أال صــيف إمنــايــومل   الســنة  وأطــول... ،أبــدايســقو  الليــل والن ــار ريــه  أنوكــا   ،شــ ر مإ  مســري ويبنــه 
 1..".عشرم ساعة   حدإوالن ار القصري  ،عشرم ساعة رالن ار الطويل ثالث،ساعة واحدمب

افلــس  ،غــرا لفلكــ  اجلركــان ذلــل ا ،مرحلــة ا كقشــا  والنظــرم الثاابــة لديــه بــدأيت،يعقوب ىليب ــذه افالحظــايت 
 السبعة. اىلااليسخلط ا سقوا  وتقسيمه لقلل  باكقشارهخاصة  افوسوع 

مــثال    ،لــبعض القصــ    طريقــه هإ  إيــرا ،لــذلل الــوارجالينرلــس يقطــر   ،بــال  الســو ان إىلطريــم رحلقــه  أمــا   
 2حممد العريف . أبووهو  أوبلس بب  منطقة فراوم وملك

 ،مثـل الصـومعة طـو ،عبـارم عـب جبل إلـي سوكـان الطريـم ،"كوار  أهل"ويسمون  ،كامن  إاليسمروره عل  واحايت  أيضا
 3.وعملق س جرم مبائة مب اجلنو  

 بالمخطط التالي :هم مناطق المرور أنتصور طريق الرحلة و  أنويمكن 
عشر يوما  عد مسيرة خمسةويلة بز ــــ  مرورا بتيري ثم اودرفــــ جادو )مركز تجاري بجبل نفوسة( ـــــ  وارجالن

 ــــــ كوار .
 في النقاط التالية: بالد السودان إلى ،يعقوب يأبفوائد رحلة  ومن

  ارية اسقكشارية علمية  ،بال  السو ان إىل الوارجالينكانت رحلة  -
 4اكقشا  خط ا سقوا . الوارجاليناسقطا   -
 رسبم بذلل معاصريه ومب حلقه . ،بني القةارم والعلس ،  رحلقه الوارجالينمةج  -

                                                           
ص  3مل ج  7199والثقارة سنة وفارم ال اث القوم  3ت  الشيخ سا  بب محد احلارث  ط الدليل والبرهانأبو يعقوب يوسف إبراهيس الو رجالين  1

291 
الةراوم جن  مب أجناس السو ان يسق ون جبلو  افاعة واإلبل وترتبط للكة  : هس النافلون بافوض  الذ  يقال له كامن ويسم  ملك ا كاكرهو زغاوة2

 اليعقويب  رالةراوم مبنطقة رةان خاصة مدينة فويلة وما ورا ها أ  جبل نفوسة وذكر اليعقويب أن سكان فويلة اومل مسلمون اباضية وأكثرهس فوارة .ينظ
العالقات يت عبد الكرمي ،جو 183 ت  حممد أمني ضناو  منشورايت حممد بيضون  ار الكقب العلمية بريويت لبنان   يت ص البلدانهـ(  684) يت 

 247ص  مل 1984  ط افحسسة الوطنية للكقاب اجلةائر  الخارجية للدولة الرستمية
 247-245جو يت عبد الكرمي يوسف افرج  السابم ص ص  3

 خط االستواء: إن اكقشا  وبلوو خط ا سقوا  كان مب طر  علما  اإلسالمل منذ القرن 6ه/12مل,عندما وصل الرحالة ابو يعقوب الوارجالين   4
بعلس الفلل واجلغرارية , ي   ون تفاصيل ا   كقابه الدليل والربهان  اهقمامهرحلة اىل بال  السو ان وسةل اكقشاره لقساو  الليل والن ار ,واظ ر 

مل اىل منطقة خط ا سقوا  1736سنة عل      تلل البعثة الفرنسية ,سنة  200فرور  إحيا مل شيد نصبا تذكاريا 1936  عامل و , أسلفنا,كما 
وسط العا  ويسققطب عديد السواح  اآلنلذ  اكقشفه ابو يعقوب ,وه  الذ  بين عل   ائرم عرض صفر  رجة,أ  عل  خط ا سقوا  ا باإلكوا ور

طال                           موا  الشيخ, 291ص  3افصدر السابم ج  الدليل والبرهانابو يعقوب الوارجالين  .,للواو  عل  هذا ا كقشا 
مل                                 31/05/2019تاريخ الةيارم   http:cheikh-talei.net    
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حلياتيـة حيـ  الوكاهتس سـخاصـة وتقبـ  ،نثربولوجيـة حليـام الشـعوب وبسـاطة عيشـ س   بـال  السـو ان  راسقه اىل -
 نةلت مب السما  " . ،مب الناس وحيسبو س مالئكة ،البيضاناال :" خيارون مب 

كــانوا يعةبــون   كمــا يــذكر  أن أهل ــاحــى  ،الــيت كانــت تقصــف با نبســاط ،عــيق بــال  الســو ان ىلرضاكقشـاره  -
 1.مب اجلبال والصخور

 الــــــــــمشرق ) الرحلة الحجازية( إلىثالثا: رحلتـــــــــه 
ا حـ امل عا  اهليبـة و الطالب وال لساكنة بال  افغرب مب الرحاليت اليت تةيد ،افشر  أو لبال  احلةاف الرحلة كانت   

ب الكثـري مـب ومقصدها مـ  اىلندلاف هار بال   أياملالرحلة عررا سائدا حى  أصب تحى ،مب ابل العامة واخلاصة 
 ،واىلئمــةلعلمــا  ال مالاــام جــأمــب  ، ثــا عــب حلــم العلــس مشــراا ومغربــا ،رــ   الطلبــة ميقطــون الب ــر والــرب،العلمــا  

 مناسل احلج وفيارم مدينة الرسول صل  اهلل عليه وسلس .  ا آعالوم عل  
 ،اىلنـدل بـال   إىلبعـد رحلقـه  الدرجييناليت ذكرها  ،الوارجالينيعقوب  أيبالرحاليت احلةافية كانت رحلة  أهسمب 

الـيت مـر منـاطم العبـور والةيـارايت  أهـسحاكيـا  ،يعقـوب اأبـو نسـةه الـيت،وما  ل علـ  ذلـل تلـل القصـيدم احلةافيـة 
علـ   ،رصـو  أو ع ـاه نـ أر الطويلـة ،" ولا يدل عل  سعة مـا عنـده مـب الفنـون اصـيدته احلةافيـة:الدرجيين يقول، ا

 رقال : 2" وارجالنمث الرحلة عب  ،بغةل رايم بدأهاالعامل  أياملعد  ،أبياهتاما ذكرته مب ذلل 
 بيض احملاجر ،ةلنذوايت افعاجر ...   ذوايت العيون المب ،عذير  عذير 

 3سو  الغدائر،بالظلس واللمــــا .... ررائة خر  الصن   ،ذوايت الشفاه اللع 
 : وارجالنذكر عند ابقعا ه عب و  

 عب طالب اخلري صائر ،خري ما جة .... به بلد وارجالنعنا  ،جة  اهلل
 ترب رانة والدنانري. ،وأبوابمكـــــــــــة ....  وأبواب،هو اجلنة الدنيـــا

صــــغريم  كــــ  ري ــــا كــــلوبــــدايق ا الــــيت ح،كــــل افصــــا ر   روايــــة رحلقــــه   ،احلةافيــــة الــــوارجالينواــــد كفــــت اصــــيدم 
 ريقول : ،كما حيك  هو عب نفسه  مقأخرم  سب  ،نه كان اد ارفلأحي  ،وكبريم

 وخاطر  ، مشغول ومهمب اصيدم  ...   واليب ،اد الق ا ،إنينعل  
 صاررىلعب بين ا ،ار  وأرحاملطال نايب عن س  ....   ،أهل وتذكار 

                                                           
  292السابم ص افصدر الدليل والبرهان أبو يعقوب الو رجالين 1
 ، 494ص  2الدرجيين افصدر السابم ج  2
 ، 41افصدر السابم ص  رحلة الو رجالني القصيدة الحجازية، أبو يعقوب الرجالين 109-108الشماخ  افصدرالسابم ص ص 3
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 1واخلوارر،الصبا أياملوشيبيت  ....  وتو ي  ،ورقر  ووار  وانقكاس 
قعــــد م حالتــــه افنضــــري ر  ،ومــــا  اــــاه مــــب القةــــارب الــــوارجالينعلــــ  تقــــدمل ســــب  ،القصــــيدم أبيــــايتومــــا يف ــــس مــــب 

جملمـ  الـذ  ا  أسبـحلقـه كلـف   ر ه  نـ أكـر ذ رقـد  ،ونظـرا لقلـل القةـارب ،اىلنـدل بال  السو ان وبـال   إىل،خاصة
   اوله مثال:. وإرشا هسس  معه وتوىل وعظ ،رحل

 سكرانا ولي  بساكر ،افويت يومل نةوله ... ير  افر ،وروعايت هول    
 2وبا رعب عما  ،ثر هدا  آرانل راحل .....و  ،تةو  مب الدنيا

بقولـه"..وذكروا  الدرجيينأور ها،وهذا مااسقنقةه مب خالل حا ثة "اعوشت سنقني" واد اسقمريت الرحلة كما يذكر
اـدمل بعـد  رلمـا ،احلـج إىلتبلغ مـائيت  ينـار فـا عـةمل افسـري ،أمانـة رلـ  افـررينأاسـقو   عنـد  إذ،احلـج إىلفا عةمل افسـري 
 3عن ا حى لق  ربه". يسألهالةمان يا حممد رلس  أكل ااال : ؟ رل  أماذا رعلت بالو يعة يا :عامني اال له
 أشهمت سقة  ا اليت،بال  احلةاف إىلاد ذكر   اصيدته مدم الذهاب  ،الوارجالين أنلكب افالحأ 

 4بيض فاهرأ... مب الغرب حى فار  أش روحم فب اد سار سقة        رقال:            
 ىلإإضـارة  الشـو  طب والبعـاالـو  إىل، كـس العـو م أسـر تةيـد الـيال وتكـون  أوبنف  افـدم عـو م  :ميكب القول وهنا 

  الــذ  كفــ اىلمــر لولــد وهـووا اىلهــلمرحلــة ا نطــال  و لرريـة  أثنا ،تـدرب القارلــة علــ  الطريـم الــذ  علمــوا مسـاره
 افصا ر اخلوض ريه وحد ه بنفسه   اصيدته. أص ابريه 

 يت النفوس الذواكر.... ي يج حاجا   شو  مربح اىلوطان إىل عانا                             رقال :
 5رغنوا هلا طر ية افقةاور    ...  وطاريت عقول الناس حنو بال هس          

 ر اهللجبـاج ا لققـا  ريضة احلـر بعد أ ا ،بال  احلةاف إىل،ريعقوب   السف أن نية أيبإىل  ،كما تذكر بعض افصا ر
وهـ  مـارم   ر  جنافتـهه أنـ أإ  ،منه   بعض افسائل الكالميـة اىلخذجل أمب  ،الةخمشر  صاحب كقاب الكشا 

 لب ر .القطيا  نوارجال إىلبعدها رلس يلقم به ورج   ،الةخمشر  رقيل له إ ا للشيخ جارا اهلل ،أمامه
 يدتهانت اصكرحلقه   رة طريممصدر فعر  أهسلكب  ،كانت افنطلم  وارجالنمنطقة  نأطريم رحلقه رمب افحكد  أما

 وما حصل هلس  ريقول:   رآهري ا   وصف طريقه وما  أرا وأجا اليت  ،احلةافية
                                                           

 4ص 7افصدر نفسه  والبرهانالدليل أبو يعقوب الوارجالين  1
 74السابم ص  افصدر رحلة الوارجالني القصيدة الحجازية أبو يعقوب الوارجالين2
 42بكري سعيد اعوشت افرج  السابم ص  3
 54نفسه ص  افصدر الوارجالين أبو يعقوب 4
 56نفسه ص  افصدرا الوارجالين أبو يعقوب 5
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 رمب وجوه العشائ ،... بفقيان صد  وارجالنمب حية  ،خرجنا نحمل الشر       
 1افقصا ر،كل تنورــــة.... حيار  ا ها   القطا  ،يوجنوابــــــــون جـــر

مب ،سـعةالشا (نورـة) ت  را عـرب الصـ ،وارجالننقطة انطالاه والقارلة كانت مب  إن،البيقني السابقني لنر  مب خال
حـد  إىل، وصـف ا  أبـد اـد واجلمـال و  اإلبـلوسيلق س   الرحلة كانت  أن،ما نالحظه   رحلقه خالل البيت الثاين

جــــدهس   نـــا نالحـــأ تواه،جربـــة ومنطقـــة رــــةان أو  جرمــــه إىلوصـــوله  إىل،تشـــبي  ا   مشـــي ا بــــالغة ن ) اليعـــارر(
 ،فرايـــةبا وجـــالو وا منـــةل العف يـــج و  وماطر مث نامث ســب ا وســـ ،مـــرورهس بقبســـقو إىل،ليبيـــا احلاليـــة و  جنو ـــا أراضــ 

  القيـه ة اجلـب مث بـالمث برك ،صرممث  ألواحمث ،ومن ا كانت سن ية مث الوطية ،افصرية اىلراض  إىلوفيدان مث الدخول 
مث ،ورا ل مث بلــدم احلــونــةووالقبمث عــني موســ  مث طــور ســينا  مث مــا  مــديب مث عين،اليــومل( اىلمحــرو  ــر القلــةمل )الب ــر 

ذو  واىل ،رـائر وايتو ل والعقيـم السـيايليل و ذايت الصـفرا مث  ،الب ر ومنطقة الينبو  افطلة علـ  افدينـة إىلالوصول 
مث  ج مناســــل احلــــ افخــــيط والــــدخول حيــــ  ذكــــر  ــــر هس مــــب اللبــــاس و  ،افيقــــايت إىلاحلليفــــة وهنــــا اــــد وصــــلوا 

 مكــان   آخــرهنــا و  ،كرمــةمكــة اف إىلوعســفان مث اــال فــا انق ينــا حنــو الكعبــة وافقصــو  هنــا وصــوهلس  ،تواجل فــةأ
 الب  . آخرحةه كمل م  أ ا احلدي  عب مسلكه    يأيت احلةاف وسو  إىلطريم رحلقه 

 رري كارر خري شاكرا ،عنا جرمة وبال ها ....   ورةان،جة  اهلل                حي  اال :    
 2البوا ر،وجدنا بالدمو   ،... بكيناا ــــحنو كعبة ربن ،وفا انق ينا                            اال :و 

 المسلكية : حتى تكتمل الصورة اآلتيبالمخطط  ،الوارجالنييعقوب  أبوتصور طريق ن أنويمكن 
ــــ افرايـة ـج ـــــ منـةل العبـا  ـــــ جـالو اطر ـــــ فر يـمـ نا ـــــ سـ ــــ تبسقوــــــ سب ا ــــــ  الليبية( اىلراض ) ـــــ جرمة ــــــ رةان وارجالن

ـــ ـــ سن يةــــ ـــ بركــ اىلراضــ ةيدان ــــ ـــ مصــر ـــ ـــ الــواح ــ ـــ الوطيــة ــ ـــ بــال  القيــهة اجلــب ـافصــرية( ــ ـــ  ــر البقلــةمل )الب ــر ا محــ ـ ر ــ
لصـفرا  ــــ الينبـو  )ينبـ  حاليـا ( ـــــ ا حلـورا  ــــــــ بلـدم االيمو( ـــــ عني موس  ــــ طور سينا  ـــ ما  مديب ـــــ عينونة ــــ القبل ـــ

 افكرمة  ان ــــــ مكةــــ عسفيال ــــ العقيم ـــــ رائر ـــــ ذو احلليفة ـــــ اجل فة ـيليل ــــــ ذايت الس
ـــة مـــب الفوائـــد إىلخنلـــ   نميكـــب أ ،الـــوارجالينيعقـــوب  أيبمـــب خـــالل رحلـــة  د مـــب ت علـــ  العديـــالـــيت توفعـــ ،مجل

 ،ةة  راســـة عمو يـــانـــت مبثابـــالـــيت كو  ســـديت   اصـــيدته احلةافيـــة  ،وا جقماعيـــة الـــيت والقارخييـــةالدينيـــة  ،اجلوانـــب
مــب  ا حوتــهفــ ،افمالــلكقــب افســالل و   نصــنف ا ضــمبن أميكــب  و لطريــم اــد ســلكه ،طبونيميــة  ايقــة انثروبولوجيــة
 ونلخص ا   النقاط القالية : .وصف  ايم

                                                           
 42ص  نفسه افصدر الوارجالين أبو يعقوب 1
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 وأوصار ا ا هس موااعأو  ،صا رقه اليتالقبائل  أهسيعقوب  أبو ررقد ذك ،مب الناحية القارخيية -
 .الطر  وافسالل  ىلهس ةجلغراري و راسقه
 اجلةائر أهلمب خري  ،كل ا .... ورريهس  فناتهعليا  ،اوله :         ومغراوم     

وخاصـة تلـل ،ري معلومةرـاليت كانـت  ،والص ار  اىلماكبيطلعنا عل  العديد مب  أن،الوارجاليناسقطا   أيضا -
 . اإلحراملكطور سينا  ومناطم   ،افسلمني ناطم الثرية اليت هلا مكانق ا لد اف

نقــده لــبعض  إىل إضــارةريــم   الط أكــرمق سالــيت  ،القبائــل أخــال رقــد تفــر  بــذكر  ،مــب الناحيــة ا جقماعيــة أمــا -
 سأكرمــوهيــ  ح اإلخشــيد ع ــد فعيم ــا كــارور  ،مصــر ىلهــلشــكره  أيضــا،م افك كظــاهر   ،القصــررايت للنــاس

 ترحيب. أمياورحبوا  س 
ــ ،مــب اجلانــب الــديين أمــا - الواــو   ىلإ إلحــراملابدايــة مــب  ،يعقــوب مناســل احلــج تفصــيال  ايقــا أبــول رقــد رص 

 .وكان واعظا مرشدا  ،مرورا بالطوا  والسع  وشرب ما  فمةمل ،بعررة
 إىلاـد رحـل  ،يعقـوب أبـان أ بقولـه: ياليلذكـر ذلـل عبـد الرمحـان اجلـ كما  للو رجالينرحلة  آخر  تكب هذه  أخريا

 .1العلمية من ا بغدا  للن ل مب علوم ا وعلمائ ا  ،العديد مب العواصس
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 :خالصة الفصل  

ل لبيئــة الــيت  ــن تلــل اعــه وارجــالومكــان ترعر  ,ســدراتة رأســهارتــبط اســس ابــو يعقــوب الــوارجالين الســدرايت مبســقط  
ـــذ  ولـــد ســـنة  ومـــب القـــران الكـــرمي واللغـــة , اىلوىل, من ـــا العلـــومل ه طموحـــه 570ســـنة  اىلجـــله وتورـــاه  500ال

ـــة الـــذ  صـــال وجـــال  ,مقنـــاه الال   حـــل اىل ر وبـــا ,حيـــ  مشـــراا ومغربـــا مشـــا  وجن اىلمصـــارجعـــل منـــه ذلـــل الرحال
 ملاإلســالخلــام  مــب الــركب ا باســقكماله أمت ــاالــيت  ,الســو ان مث   رحلــة حةافيــة علميــة اىل افشــر  بــال و  اىلنــدل 

وذلـل  عـب احلقيقـة جعلت منـه ذلـل الطالـب الباحـ العديد مب الطر  اليت  سلل  اذه الرحاليت ه ,وهو حةه,
 عمـرو عثمـان بـب أبـو مثـالأوالشـيو   القاجر الذ  يطلب ا سقةا م   الرف  والعلس ,كان اـد عاصـر عديـد العلمـا 

مـذ علـ  وتقل ,وارجالينيب فكريـا الـبـب أ أبـو فكريـا  حيـ  و و ابـو عمـار عبـد الكـا  القنـاويت,خليفة السو  )افـاررين( 
راهيس بـب أبـو إسـ ا  إبـ ف تالمذتـهو أيوب بـب إهاعيـل اليةمـايت ومـب ابـر  ,أبو فكريا  حي  بب أيب فكريا الوارجالينيد 

 الــدرجيين()ر  النفطــ  و أبــو الربيــ  بــب علــ  بــب خيلــف القيمةــا أيــوب بــب نــوح أبــو ســليمان ,يعقــوب الــوارجالين 
 ا سـقوا  ,اىل كقشـا  خـطا ب ا ندل , اليت لقب  ا باجلاحأ و اىل السو ان الـيت وصـل ري ـا اىل برحالته هذه م

 فرج  اف س.  وذلل اتلل الرحلة احلةافية اليت خلد ري ا اصيدته احلةافية ,جعلت منه ذلل العا  ا باض
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 تمــــــــــــــــهيد :     
يتهم وتركتتتوا صتتتي  ذاع , التتت ستتتل العديتتتد متتت  العلمتتتامل واليتتتاي  والوستتتوعينو أجنبتتتال بتتتالد ال تتترب األ    

 النقلية والعقلية .بصمتهم العلمية يف شىت العلوم 
 لتوارجالينا  إبتراهيم يوست  بت أبو يعقوبشيوخ وعلمامل االباضيةال ي  م  ابرزهم الييوخ  هؤالملم  بن 

حلاضتر  الت  استه. تلت  ل مت  العلتوم, ثيتث مستقل رأو رجالن وهبا كان منهله األاالسدرايت, ال ي ولد بو 
لعلمتامل متا اولدت مت  هتا ردثا م  الزم  فم  تيهرت , ال  محلال ثضار  ارث االباضية القادم اثتضنال

ها للعلتتتم  , بتيتتت يعولتتتدت, واثتضتتتنتهم يف إمتتتار علمتتتي متكامتتتا تبنتتتته الستتتلقة الرستتتتمية القا متتتة و ت تتت 
                                                   نضار  الرستميثارجالن و ورثال والعلمامل ماديا ومعنويا, وتعد مكتبة العصومة أكرب دليا ل ل  النهج .

بلت  العلتتم فيهتتا ذروتته وباتتتال بي تتة علميتة ا تيتترت هبتتا شتىت العلتتوم خاصتتة يف القتر ن ا تتام  والستتاد   و
اهل تترين ك كتتان متت  أمهتتا علتتم الكتتالم التت ي  تتال  صتتيبا كبتتريا يف التتال  والنتتا رات بتتن  تلتت  الفتتر , 

 تتج عت  ذلت  العديتد مت  الؤلفتات ككتتاب الستؤاالت أليب عمترو  وةاإلباضتيجدل األشتاعر  مت   خاصة
علم الفقه ال ي ركزت عليه ثلقة العزابة, فظهر يف خضم ذل  مؤلت  جنتا مؤست  العزابتة و هر السويف ,

لتفسري واحلديث وعلم با واهتم االباضيةأمحد ب  حممد ب  بكر الفرسقا ي" أصول األرضن" يف العمار ك 
علتم التتاري  والستري مت  أجتا احلفتا  ب كما اهتمتواوتعريب اللسان الرببري ,   األخرىوم للعل ةالل ة كخادم

على تراث األمم وموروثهتا الفكتري واحلضتاري, , وكا تال متاد  الستري  مت  ضتم  متواد التتدري  يف ثلقتة 
ن استتفيد وأيب عمار عبتد الكتايف  تاجتا مهمتا يف هت ا اليتدا العزابة, كما كا ال كتب أيب زكريا و الدرجيين

آخت ا العلتم علتى شتيوخه ا،ليتنك  التوارجالين أبتو يعقتوبه ه البي ة العلمية ترعرع فيها 1منه أميا استفاد .
وملبا لالستزاد  العلمية امتقى البحر وسل  الرب يف سبيا ذل  ,فكا ال م  أهتم رثالتته بتالد األ تدل  

التت  رثتتا إليهتتا تتتاجرا كبقيتتة أهتتا ورجتتالن , التت  تعلتتم فيهتتا الفلستتفة والنقتت  واحلستتاب , وبتتالد الستتودان 
التت ي  كمتتا أستتتلفنا كتتان أالبيتتتتهم ميارستتون الت تتتار  , ومياستتري ماديتتا ,تعلتتتم هنتتا  وبلتتت  ختتل االستتتتوامل و 

بالد احل از, ثيث أدى فريضتة احلتج , مت  لقا ته  إىليف رثلة عباد   , مث ا تقال اإلباضيال هب و ير 

                                                             
مجلة المعارف كم12هت/ 6القرن  إىلم 8هت/2القرن  م اإلباضيري ومكا تها يف الفكر أو  أسوفثاضر  ,عالل ب  عمر 1

 17ع تصدر ع   سم العلوم اال سا ية جبامعة اليهيد محه  ضر بالواديك اجلزا رك  دورية دولية حمكمة لة,جم للبحوثوالدراسات التاريخية
 381-353م  ص ص  2017ديسمرب 
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ب يتة التحصتيا. وبرجوعته عكت  علتى العلتم ومكتث  ثوهلمعلمامل الير  ثيث النب  العلمي , والتفافه ب
بعكوفه ه ا أصتب  ذلت  العتا  , 1مؤديا لفريضة أومدرسا  أوباريا لقلمه ,  أويف بيته فال يرى إال  اسخا 

للنفت  , فت ى الفلت  الوسوعي ال ي له يف كا جو متنف  , وم  كا  ار مقتب  , ذل  البحر السخر 
العديتتتد متتت  التتتاالت, فكتتتان أديبتتتا شتتتاعرا , ومؤرختتتا , وفيلستتتوفا فيتتتما ا تاجتتته الفكتتتري , 2فيتتته متتتواخر 

علميتة فتا تفوا أثتره واتبعتوه فيته متكلما, وفقيها وأصوليا, وحمدثا, استفاد منته تالميت ه, الت ي   قلتوا هربتته ال
 يف ثله وترثاله.

د ا متتا أتلفتته التتقولتتة شتتفهيا, ومنهتتمتت  اآلثتتار الاديتتة والعنويتتة, الكتوبتتة والنالعديتتد  أبتتو يعقتتوبتتتر         
يف  عتدل واإل صتافصتول لالالييعي .م  بن أهم مؤلفاته كان كتابته يف الفقته لالتدليا والربهتانيف ,ويف األ

 ستند بت ترتيتب ممؤلفته ل معرفة أصول الفقته واالختتالفيف, أيضتا يف التفستري للقتران الكتر  , ويف احلتديث
 فظ علتى الفكترع أن حيتاثبيبيف, وكتابه لمرج البحري  يفيف النق  والفلسفة واحلساب, بفكره هت ا استتقا 

االضتتقراب  جتتو ستتاده وجممتتا متتا جتتامل بتته التت هب, ب تتزار  علمتته ومؤلفاتتته, وإرستتا ه دعا متته يف اإلباضتتي
 ا ارجي .  ةوالتهديد خاص

, إلباضتيا الفكتر يف التوارجالين أبتو يعقتوبي لعبته و د خصصتنا هت ا الفصتا لدراستة ذلت  التدور الت    
 اإلباضتتيكتتا جوا تتب علمتته ,ومريقتتة إستتهامه يف التت هب ب  - تتدر اإلمكتتان -اإللتتام و اإلثامتتة حمتتاولن

ا الت   شتىت الستا ة  ظتره يفالعقديتة ووجهت هوأهم مؤلفاته ال  تبتن رصتيده العلمتي الكبتري, وفلستفته وآرا ت
 . برأيه فيها أدىل

 
 
 
 
 
 

                                                             
 105الشماخي ,المصدر السابق,ص  1
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 الوارجالني: اآلثار الفقهية واألصولية ألبي يعقوب  األولالمبحث 
 ال: آثاره الفقهيةأو 

 اإلباضيالفقه  -1
يعتتد علتتم الفقتته متت  أهتتم وأجاتتا العلتتوم اليتترعية فهتتو العمتتود الفقتتري ودستتتور احليتتا , بالنستتبة للمستتلم     

ستتوامل علتتى الستتتوى الفتتردي أو اجلماعي,ويعتتد  ظتتام ثيتتا  فوجتتب التقيتتد بتته وعتتدم الت افتتا علتتى أثكامتته 
ََ َيَثيــَرا ْمــَن الذَجــْن َوَلَقــدذ َررَأذ .يقتتول تعتتاىل "1الستتتنبقة متت  األدلتتة اليتترعية ,يف الكتتتاب والستتنة نَــا َلَجَهــ ك

نــَ   ََ َبَهــا  ۖ  َواإلَذ ــَمُعو َ  الك َي ذ َذ آَرا ََ َبَهــا َوَلُهــ َذ َأيذــُين  الك يـُبذَصــُرو ََ َبَهــا َوَلُهــ َقُهــو ُـُلُــوب  الك يـَفذ َذ   ۖ  َلُهــ
َذ َأَضلُّ أو  َعاَم َبلذ ُه َنـذ ََ أو  ۖ  لَََٰئَك َياألذ َُ الذَغاَفُلو  2."لَََٰئَك ُه

ويعترب الفقه اإلباضي أثد أ دم ال اهب الفقهية,وال ي يعود تأسيسته إىل جتابر بت  زيتد األزدي,وتلميت ه 
أبو عبيد  مسلم ب  أيب كرمية , و ظرا لضلوع جابر ب  زيد يف الفقه واحلديث, استقاع أن يؤس  مت هبا 

هب شتتتكله النهتتا ي علتتتى يتتتد مستتتقال, جاذبتتتا إليتتته العديتتد متتت  التتتراابن يف العلتتم وملبتتته .وا تتت  هتت ا التتت 
 3تلمي ه أيب كرمية ,وعلى يد ا،داث الربي  ب  ثبيب.

ودور جابر  هر جليا لدى تالم ته, ثيث  ال أبو عبيتد  "كتا صتاثب ثتديث لتي  لته أمتام يف الفقته 
فهتتت ا يعتتتد اعتتت اف ضتتتمين للرجتتتا ال تتتاين يف 4فهتتتو ضتتتال, لتتتوال أن ان متتت ا علينتتتا جبتتتابر بتتت  زيتتتد لضتتتللنا ".

ب اإلباضي,بالدور ال ي لعبه جابر ب  زيد يف وض  لبنة الفقه اإلباضي ,وي كر خليفة النتامي  قتال ال ه
يف مؤلفه تقور الفقه " إ نا  علم القليا عت  الفقته اإلباضتي, فالدراستة اليتاملة لته  دع  ما ذكره ماكدو ال

 5ار  الفقهية األخرى".ذات أمية  صوى, أل ه يعود يف تسلسا  يأته,إىل ما  با تيكيا أي م  الد
واعتمتتد علمتتامل التت هب اإلباضتتي يف استتتخراج األثكتتام الفقهيتتة ,متت  أصتتول ك تتري  توافتت  يف االبيتهتتا متتا 
اعتمتتد عليتته اتتريهم ,ومتت  أهتتم األصتتول وهتتي ثالثتتة القتتران الكتتر  والستتنة القهتتر  وتيتتما أ تتوال وأفعتتال 

                                                             
 416  صاحل باجو ,الرج  الساب  ص مصقفى ب1

 917-178اآلية  , ُراَ يريَ : سورة األيراف2
 120ص  2012دار ال رب اإلسالمي تو     2و  ا يا خوري, ط  , تر ماهر جرار اإلباضيةعمر خليفة النامي, دراسات ع  3
 121عمر خليفة النامي , الرج   فسه ص  4
 119عمر خليفة النامي, الرج   فسه ص 5
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نتتتدهم اإل تتتاع بقستتتميه القتتتو  والستتتتكويت وتقريتتترات النتتتا صتتتلى ان عليتتته وستتتلم,والرأي التتت ي ييتتتما ع
 1والقيا  واالستدالل واالستحسان والصاحل الرسلة.

 فقيها ارجالنيأبو يعقوب الو  -2
ستوى اليتماخي يف ستريه  التوارجالينع  وجود كتتاب للفقته, أليب يعقتوب  الصادر اإلباضية   تتكلم   

و ال أ ه مس  مت  بعتا القلبتة أن أليب يعقتوب  وال أثصي ما رأيال له م  أجوبة لك رهتا" "  :ثيث  ال
كمتتتتا جتتتتامل يف كتتتتتاب مع تتتتم البلتتتتدان ,أن أليب يعقتتتتوب 2تأليفتتتتا يف الفقتتتته و  يتتتت كر حمتتتتتواه , وال عنوا تتتته.

التوارجالين العديتد متت  األجوبتة الفقهيتة الخقومتتة , لتو  عتال لكو تتال جملتدا ضتخما ويرجتت  ذلت  لك تتر  
,ولديته أيضتا رستا ا 3قاله مير ا وم ربا, مث رثلته إىل بالد األ تدل مساعه وصالته وتضلعه يف العلوم, وا ت

و تتد تقتتر  ليفتستتكي بتتالقول : إن أليب 4متنوعتتة  تت  بعضتتها يف اجلتتزمل األختتري متت  كتابتته التتدليا والربهتتان.
 5يعقوب الوارجالين بعا السا ا الفقهية , ال  هلا اعتبار عند اإلباضية .

درجيين عتتت  أيب يعقتتتوب ب فتا تتته يف  ولتتته " مث ختتترج إىل شتتتيمل متتت  علتتتم يف ثتتتن ميكتتت  اعتبتتتار متتتا  التتته التتت
 ه ا القول يف علم الناس  ميك  رده إىل فقه أيب يعقوب .6احلدثان" 

و رى أن معظم الصادر اتفقال على عدم وجود كتاب حباله يف الفقته أليب يعقتوب اتري تلت  اإلجابتات  
ختت  أبتتتو يعقتتوب علتتتى النتتتا  ااتترافهم يف فهتتتم الفقتتته, علتتى الستتتا ا التت  ملتتتب منتتته الفتتتوى فيهتتتا, و تتتد ا

واهتمتامهم بالستتا ا اهلاميتتية , وجعلوهتا متت  أصتتول التدي  , كمستتا ا القهتتار  واإلجتار  والبيتتوع واحلتتيا 
... واريها , كما اخ  على العلمامل , اهتمامهم بالسا ا اليتاذ  ال تري مهمتة , وصترف جهتدهم وتبديتد 

ا الهمتتة , ثتتىت ينستتى مالتتب العلتتم مهمتتته األساستتية يف البحتتث يف األمتتور و تتتهم فيهتتا , تتتاركن الستتا 
 7العلمية التعلقة باألصول , واالستفاد  م  ه ه العلوم. 

                                                             
 49م ص 2013هت/1434ثزم دار ب   1ة ,طاإلباضيعبد ا،س  سا  الكاتب,ا الف الفقهي بن الالكية و 1
 154, مصقفى ب  صاحل باجو , الرج  الساب , ص   105ص  2اليماخي , الصدر الساب  ج  2
 453, عادل  ويها , الرج  الساب  ص  483ص 2, الرج  الساب  ج وآخرونحباز  إبراهيم3
 316-181ص ص,  3ج , الصدر الساب  الوارجالين أبو يعقوب4
 ,131تاديو  ليفتسكي, الرج  الساب  ص  5
 494ص 2الدرجيين , الصدر الساب  ج 6
 164ص الساب  مصقفى ب  صاحل باجو , الرج   7
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 يعقوب الوارجالني في أصول الفقه وأب آثار: ثانيا
 أصوليا الوارجالني أبو يعقوب-1

يعتتد علتتتم أصتتول الفقتتته ذلتت  التتتنهج العتمتتد, يف استتتتنباط األدلتتة متتت  النصتتوص اليتتترعية , و  تظهتتتر     
 واعتتد هتت ا العلتتم يف الرثلتتة األوىل متت  ا تيتتار اإلستتالم حبكتتم معاييتتة الصتتحابة للرستتول صتتلى ان عليتته 

ديتة ,  ظترا لتلت  وسلم وثضتورهم للتنزيتا يف ثتد ذاتته فلتم تكت  هنتا  ضترور  لوضت   واعتد فقهيتة اجتها
الفقر  ال  كا وا عليها يف احلفتظ والتتبت  لستري  الرستول عليته الستالم,وبوفا  الرستول صتلى ان عليته وستلم 
ومتتترور عصتتتر الصتتتحابة رضتتتوان ان علتتتيهم, واتستتتاع ر عتتتة التتتبالد اإلستتتالمية , بتتتدأ علتتتم أصتتتول الفقتتته يف 

األصتولية والفقهيتة الت  تتماشتى والرثلتة,على  الظهور والتقور بتقتور القضتايا القروثتة وإثتداث القواعتد
فكتتان التتت هب اإلباضتتتي لتتته دوره يف القضتتايا األصتتتولية و تتتد بتترز متتت  بتتتن العلمتتتامل  1مستتتوى كتتتا متتت هب

األصتتولين اإلباضتتية أبتتو يعقتتوب التتوارجالين, التت ي استتتهواه علتتم أصتتول الفقتته كمتتا استتتهوى العديتتد متت  
يتتافعي صتتاثب الرستتالة , و تتد أبتتدع التتوارجالين يف مؤلفتته هتت ا العلمتتامل متت  التت اهب األختترى كاإلمتتام ال

 2و عاد األصول الفقهية وأصب  مصدرا أساسيا للم هب اإلباضي.
أصتتول الفقتته متت  أهتتم مؤلفتتات أيب يعقتتوب التتوارجالين,يف أصتتول الفقتته و التت ي  هتت ا الؤلتت  اليتتهور يف

و تتتد ورد ذكتتتره يف  3يف ثالثتتتة أجتتتزامل محتتا عنتتتوان لالعتتتدل واإل صتتتاف يف معرفتتتة أصتتتول الفقتته واالختتتتالفيف
العديد م  كتب السري اإلباضية , واريهم  وتوجد  سخة منه يف اجلزا ر وتو   ,ثيث ذكر مصقفى ب  
صتتاحل بتتاجو أن هتت ا الؤلتت   تتد ثضتتي بك تتري متت  اليتتري واالختصتتار, واحلواشتتي والتحقيتت  والتتنظم ومي تتا 

مدرستتة التكلمتتن  ظتترا لكتتون أبتتو يعقتتوب ذو  زعتتة  آرامل اإلباضتتية , يف علتتم األصتتول متافقتتا يف ذلتت  متت 
 4عقال ية واجتماعية  ظرا لدراسته, للعلوم العقلية والناقلية يف  رمبة ببالد األ دل .

                                                             
ت ي شعبان حممد امساعيا ,دار ب  ثزم   1,طاألصوليلَ  إلى األصول, م هاج ياو البيضالقاضي  اصر الدي  عبد ان ب  عمر  1

 25-9م, ص ص  2008هت/1429بريوت لبنان , 
 190أصوليا, ص   أبو يعقوبالوارجالينمصقفى ب  صاحل باجو,  2
 153ص  الساب الرج   , مصقفى ب  صاحل باجو,  416ص  1عبد الرمحان اجليال  , الرج  الساب  , ج 3
 135, الرج  الساب  ص  أعوشالبكري سعيد  4
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و د ذكر الدرجيين يف ثديث لبعا ال قا   ال: "و فال بتبالد  ستقيلية و أستوف واريت  و ورجالن,علتى 
لي  أيب يعقتتوب كلهتتا دتتل يتتده, وأماأ تتا فرأيتتال منهتتا ستتب   ستت  أو متتان متت  كتتتاب العتتدل واإل صتتاف تتتأ

.أما اليماخي فقد ذكر ع  أيب العبا  "أ ه و   على سب   س  ,م  كتاب العدل واإل صاف 1ثالثة "
دقتتتته أو ما يتتتتة " كمتتتتا أورد يف  ولتتتته " رأيتتتتال لتتتته كتتتتتاب العتتتتدل يف أصتتتتول الفقتتتته ثالثتتتتة أجتتتتزامل بتتتتا أربعتتتتة 

, أمتتا التتربادي فقتتد ذكتتر  فتت  الؤلتت  أليب 2متت  األجوبتتة اآلن ك تتر  "  باألجوبتتة, وال أصثصتتي متتا رأيتتته لتته
 .3يعقوب وهو العدل واإل صاف يف اجلواهر

 بتتتا علمتتتامل و تتتد ختتت  كتتتتاب العتتتدل واإل صتتتاف بعديتتتد متتت  األعمتتتال اختصتتتارا أو شتتترثا لالختصتتتارم  
 ذكر ذل  مصقفى باجو: ااإلباضية كم

:أليب القاستتم التترباديلت العــدل واإلنصــافالبحــث الصــادال واالستكعــاف يــن عقــا   ومعــاني  -
 4جا ب العلم ودور العقا. ةهتيف  قوط فقد  الال مقدمة الكتاب األصلي شرثا كبريا خاص810

هتتتتيف و تتتد ألفتتته اليتتتماخي متتت  اجتتتا  928:أليب ستتتعيد اليتتتماخيلت مختصـــر العـــدل واإلنصـــاف -
قتتتوب يوستتت  بتتت  إبتتتتراهيم تستتتهيا فهمتتته بقولتتته " وكتتتان كتتتتاب العتتتدل واإل صتتتاف , النستتتوب إىل أيب يع

الوارجالين,أكما ما صنافال أصتحابنا يف أصتول الفقته ,لكنته صتعب الترام لك تر  الكتالم واستتعنال ان يف 
ثيتث  5اختصاره, م  فوا د م  اريه اراب إليه أن اخل  لوجهه,وان ينف  به,وهو ثسا و عتم الوكيتا"

, والقدمتتة التت  أفردهتتا إىل ثتتد أصتتول باستتتخل  اليتتماخي منتته الستتا ا األصتتولية ,رتبهتتا يف عيتتر أبتتوا
 الفقه, متأثرا مبنهج التكلمن. 

اخي  قتتوط و تتد اختصتتره اليتتماخي بنتتامل علتتى :لليتتما  يتــاب حــرت مختصــر العــدل واإلنصــاف -
ام فا دتتته بيتتري يبتتن لفظتته.." و تتد ستتار فيتته بتتنف  تتت ليتتري  تصتتره فقتتال " فرأيتتال ا تتهملتتب بعتتا إخو 

 6 د ثققه الباثث التو سي, مهين التواجيين .منهج  تصر العدل واإل صاف و 

                                                             
 492ص  2الدرجيين, الصدر الساب  ج 1
 105ص  2اليماخي , الصدر الساب  , ج 2
 238الربادي , الصدر الساب  ص  3
 , 211-191ص ص  كأصوليا الوارجالني أبو يعقوبمصقفى ب  صاحل باجو,  4
 7  مقدمة الكتاب م1984عمان سلقنة ك , وزار  ال اث القومي وال قافة ,د طيتاب مختصر العدل واإلنصافكالعبا  اليماخي ابو5
 ل الرج   فسه,مقاالوارجالنييوسف  أبو يعقوبمن أيالم الفكر في الجزا ر در  سنقينة, اعبد الق األمريمصقفى باجو جامعة  6
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تة ستتبتت  أيب  : لعبتتد ان حممتتد بتت  عمتترعاحــية أبــي ســتة يلــى حــرت مختصــر العــدل واإلنصــاف -
ابتة فيهتا, اشتتتهر هيفوهتتو مت  أشتهر علمتتامل جربتة وتترأ  ثلقتتات العز 1088القصتا, اليتهري با،ياتيلت 

 حبواشيه ال  بل ال عيري  ثاشية.
ــــاب رفــــع الترا ــــي يــــن - يبكلت : لليتتتتي  عمتتتتر بتتتت  رمضتتتتان التتتتتاليت اجلتتتتر مختصــــر العــــما ي يت

 هيف.1180
ـــــــاب حـــــــرت حـــــــرت مختصـــــــر العدلواإلنصـــــــاف - مفتتتتتتتي لت أ: لليتتتتتتتي  احممتتتتتتتد بتتتتتتت  يوستتتتتتت  يت

شتتتتتري فيتتتتته مقدمتتتتتة  , ستتتتتخة واثتتتتتد  يف مكتبتتتتتة الققتتتتتب ببتتتتتين يستتتتت   هميف, توجتتتتتد منتتتتت1914ه/1333
علمتامل, وال جتي  بيتنهم , ويعتد هتت ا اليتماخي, ثتول ثتد أصتول الفقته, مهتمتا بالستتا ا األصتوليةوآرامل ال

 1يف أصول الفقه. اماالؤل  منوذجا ه
لكي مت  ي  التا: أليب مالت  عتامر بت   تيتاب موارد األلطاف ب ظَ مختصر العـدل واإلنصـاف -

 سبب وض  ه ا النظم فيقول بنفسه :   على اليي  السالي أماعلمامل عمان ,تتلم
 وز  تعلماو د دعتين م  أن ا ظما ... أصوهلأرج

 ضمنتها  تصر العدل ال ي...  د عقر اآلفا  عرفه الي ي       
 2ورمبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ازيد فيه اري ما   ...  ثواه أو ا ق  منه فاعلما             

 متتبعا يف ذل   تصر اليماخي بأبوابه العير .
 
 
 
 
 
 

                                                             
 211-191ص ص أصوليا أبو يعقوبالوارجالنيمصقفى ب  صاحل باجو,  1
 18ص  ،جامعة األمري عبد القادرجملة ,الوارجالنييوسف  أبو يعقوبمن أيالم الفكر في الجزا ر باجو,  ب  صاحل مصقفى 2
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ـــــو يعقـــــوب -2 ـــــوارجالني أب ـــــه  ال ـــــالعـــــدل )ويتاب ـــــي معرف ة أصـــــول الفقـــــه واإلنصـــــاف ف
 (واال تالف

ي, ومت  د  اهل تر يعد كتاب العتدل واإل صتاف أليب يعقتوب مت  أهتم كتتب األصتول يف القترن الستا     
فتتتة ,  ظتتترا ة الختلاإلباضتتتي , ثيتتتث اعتمتتتد فيتتته علتتتى الدراستتتات األصتتتولية الستتتابق  ابتتترز مصتتتادرا لتيتتتري

 مامل .لسة العللعاييته إياها , م  خالل سري ثياته العلمية , ال  ا بنال على الرثلة وجما
وي كر مصقفى باجو أن لكتتاب العتدل واإل صتاف العديتد مت  النست ,ال  استتقاع أن يقت  عليهتا و تد 

 ستتتت  منتتتته ,وذكتتتتر ألتتتتا ستتتتالة وكاملتتتتة وتتفتتتت  كلهتتتتا علتتتتى عنتتتتوان الؤلتتتت , وهتتتتو "العتتتتدل تقتتتتر  إىل أربتتتت  
 :1واإل صاف يف معرفة أصول الفقه واالختالف" 

وستتى بت  علتتي ه علتى يتد عبتتدان بت  م 1186 ستخة مكتبتة اليتتي  باحلتاج بتتالقرار ,  ستخال ستتنة  -
 الباروين.

متتد بتت  ه  متت  متترف حم 1268ة  ستتخة مكتبتتة حممتتد بتت  أيتتوب احلتتاج ستتعيد, ب ردايتتة  ستتخال ستتن -
 احلاج صاحل ب  إبراهيم ب  صاحل الصعا.

  سخة مكتبة احلاج صاحل لعلي ببين يس  . -
  سخة مكتبة اليي  عيسى ازبار ببين يس  . -
 افمحتوى يتاب العدل واإلنص -2-1

مت   اال ـتالفو الفقه  العدل واإلنصاف في معرفة أصولاعتمد ا النسخة ال  بن أيدينا لكتاب      
مان افة لسلقنة عومي وال ق, الصادر  ع  وزار  ال اث القالوارجالين تألي  أيب يعقوب يوس  ب  إبراهيم

 أمتتتاصتتتفحة  195ل متتت  و , يتكتتتون اجلتتتزمل األأجتتتزاملم والتتت   تتتوي علتتتى ثالثتتتة  1984ه/1404بتتتتاري  
 ة.صفح 346اجلزمل ال الث حيتوي على  أماصفحة  183ال اين يتكون م   ملاجلز 

 2ل: و الجزء األ

                                                             
 172ص ك أصوليا أبو يعقوبالوارجالنيمصقفى ب  صاحل باجو, 1

القومي وال قافة  , وزار  ال اثالعدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, د ط , الوارجالينأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم  2
 29-11القدمة  ص ص   1م ج  1984ه/1404لسلقنة عمان 
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,ابتتتدأه  ا تتا خاصتتا ستتم أبتتو يعقتتوب مؤلفتته هتت ا إىل عديتتد األبتتواب والفصتتول, مقلقتتا علتتى كتتا منهتتا عنو 
 تعتاىل ا تضتال كمتة انثمبقدمة بعد التسمية والصال  على الرسول صلى ان عليه وسلم ,معرجتا إىل أن 

د أن بعتث ل  إال بعذاجلزامل, وال يكون وجود العقا ,ال ي هو مناط التكلي , وا تضى وجود التكلي  
لمتا ومتالو , متك ه حلتالو بان الرسا لعباده وا زل معهم الكتب,لنير الدي  ال ي هو ضوملا ومنارا و أن 

أصتول اللستان فجلنتان , اعلى العناصر األربعة ال  الميك  االستت نامل عنهتا , وهتي أصتول اللستان وأصتول 
 النق  والفقه. هي الل ة والنحو وأصول اجلنان هي

خاصتة متالب العلتم ومتا علتيهم والقلتب,  ىاألدب والعلتم والنهت جعا يف كتابه وصية جامعة ,ألهتا -
 1م  واجب ال اكر , لتحقي  مآرهبم , وان ال يعواد القالب  فسه الادلة والنقاش العقيم..

وع , وشتتترع متتت  أهتتتم أبتتتواب كتابتتته بتتتاب أ ستتتام العلتتتوم , وذكتتتر ألتتتا ثالثتتتة ثتتت  مقبتتتوع وعقتتتا جممتتت -
 .2مسموع مث  ام بتفصيلها وتقسيمها , وما يندرج  ال العقا م  واجب , وجا زو مستحيا 

  3باب ترتيب العلوم , و سمه إىل حمدث واري حمدث,فا،دث هو علم ان سبحا ه القد  -
باب علوم الكسب , وفيها ثالثة أوجه م  وجه االستدالل , ووجته النظتر ووجته العتاد  , ومتا جترت  -

  4فبه كالصناعات واحلر 
 ال كة هلام الاأورد بابا يف القول يف الروي والعقا وهو م  أمر ان تعاىل, واحلديث ع   -
تكلتتتتم عتتتت  أ ستتتتام األفعتتتتال يف اليتتتترع لالواجتتتتب و النتتتتدوب و البتتتتاي و ا،ظتتتتور والكتتتتروهيف و تتتتال زاد  -

  5بعضهم الصحي  والفاسد
ومتت  الرستتول صتتلى ان عليتته وستتلم وا لفتتامل الراشتتدي   بتتاب أثكتتام ا قتتاب التتوارد متت  ان تعتتاىل , -

ــَو الهتتدين , مقستتما احلقيقتتة إىل  ستتمن جممتتال ومفصتتال , والمتتا متتا ال يفهتتم متت ال يف  ولتته تعتتاىل " َوُه
ـــُه َوالزك  َتَلَفـــا ُأُيُل ـــَل َوالـــزكرذَو ُمخذ ـــَر َمعذُروَحـــاتش َوال كخذ ََ الكـــَ َ َأنَعـــََّ َج كـــاتش مكعذُروَحـــاتش َوَريـذ ـــا ََ َوالرُّمك ُتـــو يـذ

                                                             
 11 ,ص 1ج,الصدر الساب   ,العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  1
 12ص     1ج ,الصدر  فسه , العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  2
 12ص 1ج,الصدر  فسه   ,العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  3
 20ص  1ج,الصدر  فسه   ,العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  4
 29ص  1ج,الصدر  فسه   .العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  5
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ـَر ُمَتَعـاَبهش  َم َعَصـاَدَه   ۖ  ُمَتَعـاَبَها َوَريـذ ـرَُفوا  ۖ  ُيلُـوا َمـن َثَمـرََه َإَرا َأثذَمــَر َوآتُـوا َعقكـُه يـَـوذ أنــه اَل  ۖ  َواَل ُت ذ
رََفينَ   2.ففيها جها باجلين والنصاب 1"ُيَحبُّ الذُم ذ

اجلهميتتتة والعتزلتتة والقدريتتتة , وبتتن الفعتتتا  بتتاب األفعتتال ومتتتا هتتو ثتتتد الفعتتا   واختتتتالف الفتتر  بتتن -
القتتتتتدر لفاعلتتتتته , وبتتتتتن أن ان ختتتتتال  ألفعالنتتتتتا وأفعتتتتتال الكلفتتتتتن , تتتتتاهرا وبامنتتتتتا , فالظتتتتتاهر يف الستتتتتلو  

 3واحلركات والسكون , والبام  يف العتقد وتنقسم إىل  سمن اختياري وضروري.
ُـُرذآنَــا َيَربَي ــا بتتاب إىل أن  يتت  متتا جتتامل يف القتترآن الكتتر   عتتريب استتتدل بقولتته تعتتاىل "  - َإنـكـا َجَعلذَ ــاُه 

 ََ َذ تـَعذَقُلو  . 4" لكَعلكُك
باب بيان القرآن الكر  وهو ما صده ان تعاىل م  أخباراألمم الستابقة , والقترون الاضتية , و صت   -

 .5سا ر األمم م  رسلهم للعرب  
باب األمر والنهي وأن ان تعتاىل هتو اآلمتر, والنتاهي وهتو الواجتب ماعتته , واختتالف النتا  يف أمتر  -

األشتعرية فقتالوا  ان وليه, ثيث  الال العتزلتة أن خقتاب ان وكالمته وأمتره وليته موجتود يف القترآن , أمتا
 . 6إن أمر ان و وله يف ذاته ,والقرآن فرع م  كالم ان

يتت  وثدي تته يف اجتمتتاع األمتتة ان رستتول ان صتتلى ان عليتته وستتلم بعتتث للنتتا  كافتتة واجلتت   بتتاب التبل  -
َذ َجَميَعا الكَ َ َلُه ُملذُك كافة  وله تعاىل" َرذَض  الّ ماواتُُلذ يَا َأيُـَّها ال كاُس َإْني َرُسوُل اللكَه َإَليذُك  ۖ  َواألذ

َيـي َويَُميـُ   َمُن بَاللكـَه وََيَلَماتَـَه َواتكَبُعـوُه فَـ  ۖ  اَل َإلَََٰه َإالك ُهَو ُيحذ ُْمـْي الـكَ َ يـُـ ذ َمُ وا بَاللكـَه َوَرُسـوَلَه ال كَبـْي األذ
 ََ ــُدو َت َذ تـَهذ ََ " .أماأ تته بعتتث إىل اجلتت  يف  ولتته تعتتاىل7"َلَعلكُكــ ــَتَمُعو ــَرا ْمــَن الذَجــْن َي ذ َ ا َإَليذــَك نـََف َوَإرذ َصــَرفـذ

ََ فَـَلمكا  َُاُلوا َأنَصُتوا الذُقرذآ َمَهَ مُّ َ رَينَ  ۖ  َعَضُروُه  ا إلىَٰ َُـوذ َُُضَي َولكوذ "فَـَلمكا 
8 

                                                             
  141-140اآلية , ُراَ يريَ : سورة األنعام1
 2ص   ,1ج, الصدر الساب , واال تالفالعدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه الوارجالين,  2
 33ص  1,ج,الصدر  فسه  العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  3
     3 -2,اآلية , ُراَ يريَ : سورة الز رف4

 48ص  ,  1ج,الصدر  فسه , العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  5
 56-51,ص ص   ,1ج ,الصدر  فسه,العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالوارجالين,  6
 158-157اآلية ُراَ يريَ : سورة األيراف7
العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  ,29اآلية ُراَ يريَ : سورة االعقاف8

 59-31 ,ص ص 1جواال تالف,
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باب يف ها كان الرسول عبيه السالم متعبتدا عارفتا بتان عتز وجتا ودينته ,  بتا بع تته  وهتا  ستخال  -
يبعتث, إلأتأن شريعة م   بله  با أن تيرع له صلى ان عليه وسلم   الال األشعرية أ ه علم ذل   با أن 

 1يف أ ه أمرأول وهلة بيريعة  وي عليه السالم.’جامله احل  يف اار ثرامل أما النس  فقد اختل  يف ذل  
بتتتاب األمتتتر التتترد العتتتاري متتت  القتتترا   هتتتا يقتضتتتي التكتتترار  وجتتتواب ذلتتت  ال يقتضتتتي التكتتترار عنتتتد  -

ب واإلباثتتة , فتتان   يكتت   اليتتافعية, وذكتتره التخيتتري يف األفعتتال ثكمهتتا واثتتد وهتتو الوجتتوب, ويف النتتد
 2ك ل  بقا التخيري.

باب ها يدخا الرسول صلى ان عليه وسلم م  أمته يف األمر التوارد مت  القترآن  هنتا  أوامتر  ت   -
 .3النا عليه السالم وهو ا اص, أمايأيها النا  و يا أولياأللباب فيدخا على وجه التعميم

األموال والزوجات والقلقتات ب تري القلقتات والنستا ب  باب اختالط احلالل واحلرام  وم اله اختالط -
  4والقرا ب والناج  بالقاهر

 . 5باب أثكام احلرام الهول العن اختل  فيه بن احلالل القل  واحلرام القل  الهول -
 6باب مناهي النا عليه السالم وهو ما لى عنه القرآن الكر   -
مت  الوجتوه الت  ييت ط فيهتا بيتان القترآن الكتر  ,  ربه , فالظتاهبتاب الظتاهر والبتام  وا،كتم والتيتا -

 7والبام  ما   يأت شرع أو عقا جيتم  فيه.
 .زمل ال اينتكتما هنا أبواب اجلزمل األول م  مؤل  العدل واإل صاف و نتقا إىل أبواب اجل

 
 
 

                                                             
-62 ,ص 1ج  ,,  الصدر الساب العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين, 1

99 
 73,ص 1ج ,  فسه,  الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  2
 78,ص  1ج  فسه ,,  الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفالين, أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارج 3
 92 ,ص 1ج ,  فسه,  الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  4
 95 ,ص 1ج ,  فسه,  الصدر الفقه واال تالفالعدل واإلنصاف في معرفة أصول أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  5
 97 ,ص 1ج ,  فسه,  الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  6
 99 ,ص 1ج .  فسه,  الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالفأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين,  7
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 1:الجزء الثاني
  المبتد ا بالصت ,القريقة  بتقسيم ه ا اجلزمل بنف لما  سم أبو يعقوب اجلزمل األول إىل أبواب فقد  ام م 

تتتترب عنتتتد التتت ي يع والستتتالم علتتتى الرستتتول صتتتلى ان عليتتته وستتتلم , مث تبعتتته باحلتتتديث عتتت  العتتتام وا تتتاص
 :  تابه فهيأما عند األشاعر  فهو العلوم , أماأهم األبواب يف ك ملال هب اإلباضي اليي

َُ اللكــُه َفــي يي  القتترآن باإل تتاع يف  ولتته تعتتاىل " بتتاب التخصتتي  باإل تتاع للقتترآن والستتنة و صتت وَصــيُك
َذ  ــيذَن  ۖ  أواَلدَُيــ ُنثـَيـَ ُْ األذ خ  اإل تتاع بتتالقرآن الكتتر  العبيتتد أمتتا الستتناة خصتتال هنتتا 2"ۖ  َللــ كَيَر َمثذــُل َعــ

   3الير 
باب االستدالل حبروف احلصتر , وألفتا  احلصتر أربعتة تتدل علتى  فتي احلكتم وهتي لإمنتا ,مث, ذلت ,  -

ــه  َواَعـــد  األلتت يف وم تتال ذلتت   ولتته تعتتاىل "  ََ لَــُه َوَلـــد  اُســبذحَ  ۖ  َإنكَمـــا اللكــُه َإلََٰ ـُه َمــا َفـــي  ۖ  نه أََ َيُكــو لـك
َرذَض اال كمَ   4"َيياَل وََيَفىَٰ بَاللكَه وَ  ۖ  واَت َوَما َفي األذ

تعل  هبا و وع ا رب مت  ثيتث صتد ه وك بته ويقتول األشتاعر  يف ثتد  اباب اإلخبار واالستخبار وم  -
 . 5ا رب هو الكالم البد أن يكون صد ا أو ك با 

بتتاب يف القتترآن الكتتر  و زولتته علتتى الرستتول صتتلى ان عليتته وستتلم , التت ي ا زلتته التتروي األمتتن , وهتتو  -
  6ا زله متواترمع ز بأ صر سور  منه 

باب الكالم على مرف األخبار وصتحيحها مت  فاستدها , وأ تواع األثاديتث مت  الصتحي  والفاستد  -
 .7والتواتر وخرب اآلثاد, ومر  اجلري والتعديا وكن الكفر أمر جيري به الراوي

 

                                                             
  2ج الساب ,, الصدر العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب1
 11 اآليةُرآ َ يريَ : سورة ال  اء2
 138ص 2ج ,, الصدر  فسهالعدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب 3

 171 اآليةيريَ : سورة ال  اء  ُرآ 4َ
 139 ص 2ج ,, الصدر  فسهالعدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب 5

 140 ص 2ج,, الصدر  فسه العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب 6

-142ص  ص 2ج,, الصدر  فسه العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب 7
145 
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 ست  باب الناس  والنسوخ وهنا  ثالثة أوجه إزالتة وإبقتال و قتا, ويتدخا هنتا  ست  القتران الكتر  و  -
 1السنة

 هبتتاب يف اإل تتاع واالجتهتتاد والتترأي واالختتتالف, و تتد عتترف اإل تتاع ودالالت جتتوازه وصتتحة و وعتت -
ــَر أو َأيُـَّهـا الـكَ يَن آَم ُـوا َأَعيُعـوا اللكـَه َوَأَعيُعـوا الركُسـوَل وَ يا .وذكتر م تال ذلت   ولته تعتاىل" 2ووجوهته َمذ لَـي األذ
َذ  ءش فَـــُردُّوُه  ۖ  َمــ ُك َذ َفــي َحــيذ َ ــاَتيذُت َ ــَر  إلــىَفــَنَ تـَ َم اآلذ ــوذ ََ بَاللكــَه َوالذيـَ َمُ ــو َذ تـُ ذ  ۖ  اللكــَه َوالركُســوَل َإَ ُي ــُت

َ ُن تَ  ر  َوَأعذ َلَك َ يـذ "ياَل َّو رََٰ   3..ا

 : الجزء الثالث
وأفترد  ,لتي وشترعي وأثكامته وأ ستامه بتن عق, متكلما ع  القيا  ا تصر على أهم عناصر علم األصول

 قة . قا الصفو بابا لعلم الكالم و واعده كما تناول  ضايا يف السياسة اليرعية م ا البيعة 
ختم كتابه باحلديث ع  اإلسالم واإلميان والدي , والكفر والنفا  والير  والبدعة والضتاللة وأ متة اهلتدى 

 4األصولية. وأ مة الضالل, متحدثا ع  بعا السا ا
 واإلنصاف(عدل ال)يتابه   له وآراؤه األصولية من  الوأسلوبــــــــــــــــ م هج الوارجالني 2-2

 هــــــــــــــــــــــــــــــــــم هج /1
يا ب ل  إىل   سبقوه, داعأبو يعقوب يف منه ه على القواعد األصولية ال  استوعبها م  ال ياعتمد     

 ته , رستله وأ بيا م عت  مريت والوازي  القستل يف القضتايا الت  وضتعها ان بتن عبتاده , وبع ته هلتالقسقا  
 والعما على إ امة العدل بن خلقه

و تد  ت  يف كتابته بتن النقتول والعقتول لبيتان متا هتو صتحي  ومتا هتو ختاما,وبن متا هتو بامتا ومتا هتتو 
ختر  ظتر, فأمتا ا ترب فقولته صتلى ان عليته وستلم " ث  , ثيث يرى أن الباما أمتران : اثتدما خترب واآل

حيمتتا هتت ا العلتتم النتتاف  , متت  كتتا خلتت  عدولتته, ينفتتون عنتته تأويتتا اجلتتاهلن, و ريتت  ال تتالن وا تحتتال 

                                                             
 184 ص 2ج, الصدر الساب  ,العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب1 1

 184-139ص  2جالصدر  فسه,, العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب2
 ,  59 اآليةُرآ َ يريَ : سورة ال  اء 3
 182ص ,مصقفى ب  صاحل باجو الرج  الساب  , 4ص  3ج كالصدر الساب  , الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب4
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, أمتتا النظتتر وهتتو استتتعمال األمتتة كتتا شتتيمل متت  العلتتوم , وإعقتتامل كتتا ذي ثتت  ثقتته والتعويتتا  1البقلتتن"
األمة , وجعلها منار  وا اذها معيارا , واضرب العلوم بعضها ببعا  على األصول , ال  اجتمعال عليها

 2خيل  ل  ال هب م  ا بيث.وهو منه ه يف التد ي  م  اجا البحث ع  احلقيقة التوخا .
ا متتاهو ز ومتتري كتتأيضتتا ستتل  أبتتو يعقتتوب يف منه تته مستتلكا وستتقيا يف مرثتته للقضايا,باستتتعماله اجلتتوا

 أي وسقي بن ال لو والتقصري . شاذ, وسلو  كا ما هو مستقيم
و تد اعتمتد أبتتو يعقتوب يف كتابتته علتى التتنهج ,القتارن, يف  ليلته للمتتاد  األصتولية ,ويعتتد مت  أهتتم رواده, 

جمتتتال علتتتم   ظتترا الزدثتتتام الستتتاثة األصتتتولية خاصتتتة يف القتتترن الرابتت  وا تتتام  اهل تتترين, بتتتأعالم كبتتتار يف
و اجلتتتتويين وأيب ثامتتتد متتتت  اليتتتتافعية ,وأيب زيتتتد الدبوستتتتي متتتت   أصتتتول الفقتتتته,أم ال البتتتتا الين متتت  الالكيتتتتة

األثنتتاف , وأيب يعلتتى الفتترامل متت  احلنابلتتة وأيب احلستت  البصتتري متت  العتزلتتة,ويأيت أبتتو يعقتتوب التتوارجالين 
 3معربا ع  تقور علم األصول اإلباضي. 

هلتتتى ذلتتت  يف  ضتتتايا اعتمتتتد متتتنهج إستتتقاط القضتتتايا األصتتتولية , يف اري الوا تتت  والتقبيتتت  , و  هكمتتتا أ تتت
االجتهاد والسا ا, خاصة يف الفقه السياسي, كما يؤخ  عليه اس ساله يف القضايا والسا ا  الكالمية , 

 .4لتأثره مبنهج التكلمن وهو اختصاصه العلمي
 وما ميك  أن منيز منه ه ع  اريه يف  وله "الينف  الريا ال  امل وال الصحي  الدوامل , فال  امل هو العلتم

الناف  العقول والتدوامل النتاف  هتو اليترع النقتول , ومت  أخلتل األصتول بالفصتول والفصتول باألصتول وهتو 
 5." ثال الك ريي  , فقد ا تك  وارتك

 أسلوبــــــــــــــــــــــــــه /2

                                                             
 4ص 1ج , الصدر  فسه صول الفقه واال تالف, واإلنصاف في معرفة أ العدل, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب1
 5ص1ج , المصدر نف هالوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب2
 واليؤون  افو األوزار   1ط  العدل واإلنصاف في معرفة أصول الفقه واال تالف , مأماتقد  حممد كمال الدي   كعبد ان السالي  3

 12م  ص2011هت/1432الدينية سلقنة عمان 
 183الرج  الساب  ص  كمصقفى ب  صاحل باجو 4
 8ص 1ج ال اب ،المصدر  , الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب5
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يف وصتتتتفه 1يقتتتتول مصتتتتقفى بتتتت  صتتتتاحل بتتتتاجو  قتتتتال عتتتت   قتتتتوط التتتتربادي "البحتتتتث الصتتتتاد " ج        
ألسلوب كتاب العدل  واإل صاف" د ي  العبار  مبين على تلوحيات ال يقدر ثلها إال فار , م  فرستان 

 1البالاة مربز باحل   والرباعة" 
تته لبيا يتة و در ا  الل تة اف للوارجالين,وتلتم  هنا يت لى األسلوب الرفي  الستوى لكتاب العتدل واإل صت

  تتر متت  عنايتتتهعتتاين أكعلتتى التتتحكم يف الصتتقلحات األصتتولية , فقتتد أوىل أبتتو يعقتتوب عنايتتته الكتتربى بال
 باأللفا .

كمتتتتا يتتتت كر أبتتتتو يعقتتتتوب يف كتابتتتته التتتتدليا والربهتتتتان " اعلتتتتم أن متتتت  أراد أن يتتتتو ظ الصتتتتواب, يف  فتتتتو  
, فعلتو األستلوب ود تة التعبتري أليب 2 كالمته ت يتا وتيتبيه وجمتاز الكتالم " الستمعن ال بد أن يكون , يف

يعقوب كان ديد ه يف كتابه العدل واإل صاف , لا فرضه على  فسته مت  د تة الكلمتات والعتاين والتتمك  
 م  الل ة م  اجا إيصاهلا للمستم  أو القارئ إضافة إىل سالسة العىن .

 األصولية لوارجالنيا أبو يعقوب آراء /3
يعقوب يف ميدان أصول الفقه , منهج التكلمن ول ل  افتت  علم األصول بالعلم والعرفة  ويساير أب    

ثتالث ثت  مقبتوع وعقتا جممتوع وشتري مستموع,وإىل أ ته هنتا  علتم ضتروري متعلت   , مقسما إياهتا إىل
هنا تتض  عال ة علتم األصتول بعلتم  ب ات اإل سان ووجوده, وعلوم الكسب وهو ما أدركته احلوا ,وم 

الكتتالم, وكيتت  يكتتون علتتم الكتتالم اثتتد مصتتادر علتتم أصتتول الفقتته,إىل جا تتب الل تتة وعلتتم الفقتته, وهتت ا 
التأثر بالدرسة الكالميتة للتورجالين ,بترزت عال تة علتم أصتول الفقته بتالنق  , الت ي يعتد القاستم اليت   

و يعقوب يف االثت اج أل ه يعترب  سبة صناعة النقت  إىل بن علم الكالم وأصول الفقه, فقد استعمله أب
 3العقا , يف العقوالت كنسبة صناعة النحو إىل اللسان يف القوالت.

                                                             
 187مصقفى ب  صاحل باجو الرج  الساب  ص  1
 4ص  3ج كالدليل والبرهاَ, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب2
 16ص 1ج صول الفقه واال تالف, العدل واإلنصاف في معرفة أ, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب3
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عنتتد  هتور األصتولين هتتي الواجتب والنتدوب وا،ترم والبتتاي والكتروه فقتد ستتل   األعكـام الخم ـة :-
بالصتتتتتال  يف األري ال صتتتتتوبة وشتتتتترعيتها زاد الصتتتتتحي  والفاستتتتتد وم تتتتتا  هأبتتتتتو يعقتتتتتوب مستتتتتلكهم إال أ تتتتت

 1وصحتها.
: يعرفه األصوليون بأ ه معرفتة أصتول الفقته إ تاال ,وكيفيتة االستتفاد  منهتا وثتال الدليل وتق يَ األدلة-

 الستتفيد ثيتتث يعتتترب التتدليا اليتترعي مت  صتتميم علتتم األصتتول, ومنتته  تام أبتتو يعقتتوب بتقستتيم األدلتتة إىل
, ويقستتتم التتتوارجالين 2بأ تتته كتتتا متتتا يتوصتتا بتتته إىل معرفتتتة األمتتور النظريتتتة عقليتتة و وضتتتعية, وعتتترف التتدليا

األدلتة اليترعية إىل متفت  عليهتا و تلت  فيهتا, مقستما اليترع إىل أصتا ومعقتول أصتا واستصتحاب ثتال 
األصتا, ويقستم األصتتا إىل ثتالث وهتتي : الكتتاب والستنة واإل اع,فتتاعترب أبتو يعقتتوب أن ب بتوت القتترآن 

ان تعتتاىل, دلا علتتى صتتد   بتتو  النتتا صتتلى ان عليتته وستتلم منكتترا متتا  التته األشتتاعر ,أ ه الكتتر  متت  عنتتد 
لي  بكالم ان.أما السناة ال  تعد عند أبو يعقوب م  مصادر التيتري , واعتمتاد ث يتهتا يعترب عت  رأي 

مت  رد التنزيتا اإلباضية ,ال ي  يقولون : م  رد ما اجتمعتال عليته األمتة كمت  رد الستناة, ومت  رد الستنة ك
,ومتتتت  رد التنزيتتتتا فقتتتتد أشتتتتر  وأورد مراتتتتتب الستتتتنة وأ تتتتواع اإلخبتتتتار يف أن ثتتتتد ا تتتترب متتتتا يتتتتدخا الصتتتتد  

 3والك ب.
جعلهتتا يف عيتتر مراتتتب منهتتا  تت  صتتحاي و تت   مراتــب ال ــ ة ي ــد أبــي يعقــوب الــوارجالني: -

 ربتار الراستيا أمتا األخبتاضعاف سا قة لفالصتحي  هتو ا ترب التتواتر وخترب اآلثتاد واألخبتار الستند  وأخ
 4الضعاف فهي ا رب الضعي  مث القامي  مث اليواذ مث الناكري مث الك ب 

: العتتتدل والتكليتتت  واإلستتتالم والضتتتبل و تتتد اجتمتتت  يف هتتت ه اليتتتروط  يتتت  حـــروط رواة الحـــديث -
 5األصولين وشدد أبو يعقوب يف شرط العدالة

                                                             
  29ص ,1ج، افالعدل واإلنص, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب. 80-36صري, الرج  الساب  , ص ص امحد احل 1
 51, الصدر الساب  ص ياو البيضالقاضي  اصر الدي  عبد ان ب  عمر  2
 15-14 1ج صول الفقه واال تالف, العدل واإلنصاف في معرفة أ, الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب3
 142ص  1ج فسه المصدر , الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب4

 155 فسه  المصدر , الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب5
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عليه األمة م  التهدي  يف عصر م  العصتور بعتد  فاإل اع عند الوارجالين هو ما أ عالاإلجماو: -
وفتتتا  الرستتتتول صتتتلى ان عليتتتته وستتتلم  علتتتتى القتتتول أو الفعتتتتا أو و تتتوع  ازلتتتتة ال  تتت  فيهتتتتا فعلتتتى العلمتتتتامل 

 1اليروط فيهم االجتهاد أن جيتهدوا يف الفتوى فيها.
ـــاس : - ثيتتتث ال يعتتتتربه التتتوارجالين دلتتتيال مستتتتقال ب اتتتته ختتتالف الكتتتتاب والستتتنة واإل تتتاع  امنتتتا  القي

تكمتت  أميتتته يف أ تته مصتتدرا أساستتيا لضتتمان استتتمرار اليتتريعة اإلستتالمية ومستتايرهتا تقتتور  ضتتايا الزمتتان 
أو والقيتتا  عنتتد أبتتو يعقتتوب التستتاوي والتقتتدير وهتتو محتتا اثتتد العلتتومن علتتى اآلختتر يف ثصتتول احلكتتم 

 2إسقامه بأمر جيمعهما.والقيا  هنا  العقلي وهنا  اليرعي.
: فتاألمر كمتا يعرفته التوارجالين هتو ملتب الفعتا وا تضتا ه علتى  األمر وال هي في األعكام العريية -

اتتري وجتته الستتالة وإذا ورد متت  ان عتتز وجتتا ا تضتتى الوجتتوب دون النتتدب وهتتو  تتول اإلباضتتية.أما النهتتي 
فقتال فيته أبتتو يعقتوب " بأ ته القتتول تتر  الكستب وصتتي ته ال تفعتا خالفتا لنشتتاعر  الت ي  ينكترون صتتب ة 

 3األمر والنهي.
يقول الوارجالين : اذا و   التعاري يف األمتور اليترعية يراعتى هنتا  التخصتي  أو  د الترجيح:ُواي -

 4النس  أو البيان.
: يتترد النستت  مبعتتىن اإلزالتتة واإلبقتتال والنقتتا  والنستت  عنتتد أيب يعقتتوب هتتو إزالتتة ثكتتم ثابتتال ال  ــ  -

جيتتتب ان يكتتتون احلكتتتم بيتتترع متقتتتدم بيتتترع متتتتأخر عنتتته لتتتواله لكتتتان ثابتتتتا وييتتت ط وجتتتود دليتتتا شتتترعي و 
الستتاب  يفيتتد التتدوام والنستت  هتتو إزالتتة احلكتتم الستتاب  ويكتتون بنستت  القتترآن للقتترآن و ستت  الستتنة بالستتنة 

 5والقرآن بالسنة و س  السنة بالقرآن وهو ما أجازه أبو يعقوب.
ل   يعرفه أبو يعقوب بأ ه " استفراغ الوس  يف ملب علم احلادثة " واليكون االجتهاد اال االجتهاد: -

ََ ال كـاُس أُمكــَة  ولته تعتاىل "  بلت  األمتر مت  اجلهتدك ويستتند التوارجالين يف إثبتات ميتروعية االجتهتاد يف َيـا

                                                             
 45ص  , مختصر العدل واإلنصاف يكأيب العبا  اليماخ. 10ص  2 فسه ج المصدر , الوارجالينيوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب1
 48.أيب العبا  اليماخي, الصدر  فسه ص 58ص  2أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم الوارجالين, الصدر  فسه ج2
 20 -25, ص ص يتاب مختصر العدل واإلنصافأيب العبا  اليماخي , 3
 524الرج  الساب  ص  ك صاحل باجو مصقفى ب . 56الصدر  فسه ص  كاليماخي 4
 161ص  1الساب  ج المصدر الوارجالين,يوس  ب  إبراهيم  أبو يعقوب. 43الصدر الساب  ص  كأيب العبا  اليماخي5
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ــيذنَ  ََ بـَ ُك َُ الذَكَتــاَب بَــالذَحْ  َلــَيحذ َعــَث اللكــُه ال كَبْيــيَن ُمَبْعــرَيَن َوُم ــَ رَيَن َوَأنــَزَل َمَعُهــ أمتتا 1"ال كــاسَ  َواَعــَدَة فَـبـَ
جتهتتاد عنتتده فهتتي : عارفتتا بوضتت  األدلتتة وأصتتول الفقتته وعالتتا باألثكتتام والل تتة والنحتتو والستتنة شتتروط اال

أمينتتا علتتى كتتا لفتتظ, واتفتت  التتوارجالين متت  بتتا ي فقهتتامل األصتتول يف أ تته ال اجتهتتاد يف وثدا يتتة ان تعتتاىل 
ََ َلُه َوَلد   نهاُسبذحَ  ۖ  َإنكَما اللكُه َإلََٰه  َواَعد   وله تعاىل "  َرذَض و الكُه َما َفي ال كـمَ  ۖ  أََ َيُكو اَت َوَمـا َفـي األذ

 ".وََيَفىَٰ بَاللكَه وََيياَل  ۖ  
آرامل أيب بعقتتتوب األصتتتولية فقتتتد عمتتتا علتتتى تأصتتتيا ك تتتري متتت  القضتتتايا االجتهاديتتتة يف الفقتتته  فمتتت  ختتتالل

م  كتتتب علتتوم األصتتول اإلستتالمي عامتتة والتت هب اإلباضتتي خاصتتة ويصتتن  كتابتته العتتدل واإل صتتاف ضتت
واإل صتتاف عنتتدما  لالقتارن  ظتترا لتتا يتتورده متت  األ تتوال واألدلتتة, فقتد أبتتدع مصتتقفى بتتاجو يف اعتبتتار العتتد

 2 ار ه بالستصفى لإلمام ال زا  بكولما منوذجا لتمازج علم األصول وعلم الكالم.
 الكالمية العقدية و آراؤه :الثانيالمبحث 

 فترو األمي تا اجلا تب  هوأصتالة أل تعمقتا  وأك رهتا,  اإلستالميةفروع الفلستفة  أهميعد علم الكالم م       
موضتوعاته ال ترج عت  الباثتث التقليديتة للفلستفة , الت  هتي عبتار   أن إضتافة إىل, اإلسالميم  ال اث 

لستا ا العويصتة  ا لتناوهلتاالعرفتة وذلت   أ تواع أر تىالت  تعتد 3,ع  لفظ معرب م  اليو ا ية يتراد بته احلكمتة
 األفترادبسلو   أساساثيث تكسب شخصها , جود  احلكم وثس  التصرف.وترتبل الفلسفة  ,والد يقة

 أجتا العلميتة , مت  العقلية وتل  القرا   األدلة, باعتمادها على واألخال والتمعات م  ثيث العقيد  
,  اإلستالميةالعقا تد  أصتولل  العلتم الت ي ي بتال ذعلم الكالم  أنبالقابا  رى  و, 4فكر  مقروثة تربير
علتى  صتر   اإل ستانملكتة يقتتدر هبتا  أ تهبالفتارايب"  هيعرفت5,لتدف  شتبهات ا صتماحل ج النققيتة ,  دب يرا

بت  خلتدون  أمتا, 6"باأل اويتاا،مود   ال  صري هبا واضت  اللتة وتزييت  كتا مت  خالفهتا  واألفعالاآلرامل, 
العقلية والرد علتى البتدعتة النحترفن  باألدلة,  اإلميا يةفيعرفه بقوله" هو علم يتضم  احل اج ع  العقا د 

                                                             
 213 اآليةسورة البقرة ،ُراَ يري1َ
 568الرج  الساب  ص   كمصقفى ب  صاحل باجو 2
 11م ص 1995مكتبة وهبه القاهر  سنة,  2, ط اإلسالميةالفرال عبد الفتاي ال ريب,  3
 1م القدمة ص1904, مقبعة حلية للتألي  وال  ة, القاهر   دروس في تاري  الفل فةإبراهيم بيومي , يوس  أفندي كرم ,  4
  50, الرج  الساب , ص المدارس الكالميةو  الوارجالين, أعوشالبكري سعيد  5
 131م ص  1968القاهر   أمن,ت ي ع مان  3ط العلوم إعصاء, ايبالفار 6
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 أن, ومتتتا ميكتتت  1", وستتتر هتتت ه العقا تتتد هتتتو التوثيتتتد الستتتنة وأهتتتايف االعتقتتتادات ,عتتت  متتت اهب الستتتل  
 إثبتات, علتى أساستايقتوم  2كما ذكتره مصتقفى بتاجو  الدي  أصول أوعلم الكالم  أن ستخلصه مما سب  

, وهنتتا يتتربز  باألدلتتةالعقيتتد  ,شتترثا وتتتدعيما  ألصتولالعقليتتة , موضتتحا  األدلتتةالعقيتد  الدينيتتة عتت  مريتت  
م تتا متتاهو عنتتد ابتتو يعقتتوب  3.رأيتتا معينتتاحل تتة والتتدليا عتت  كتتا متت  ختتال  بادوره االجيتتايب , يف التتدفاع 

 الوارجالين.
متت   العديتتد اضتتياإلبالتت هب  علتتى مستتتوىفقتتد بتترز ,ويف  تتا هتت ه الت اذبتتات الكالميتتة بتتن التت اهب 

يعقتتوب  يبأ ا العلتتم تضتتلعا يف هتت وأك تترهم أبتترزهمالتت ي  اهتمتتوا بعلتتم الكتتالم , ثيتتث كتتان متت   ,العلمتتامل
 مسي بتتتتتتتتتت :,ال ي تر  مؤلفه ال ي  الوارجالين
صـــدال رهـــاَ والبالبالعقـــول لبـــاري ال ـــبيل ب ـــور الـــدليل , وتحقيـــ  مـــ هب الحـــ   ألهـــل)الـــدليل 

 )الدليل والبرهاَ(باسمالعروف (
ك تري  فقتد   شتتات علتوم ,  ت  فيته واإل صتافبعتد كتابته العتدل  بتأليفته تام  أجتزاملال ي يتكون م  ثالثتة 

 ر  ر  مصت ر  لتتدا ابتة صتو ويعتد مب ,والقبيعيتات والفقته والنقت  والفلستتفة وآرامل الفتر  اإلهليتاتعلتى   جتوى
 لعصره. إسالميةمعارف  

 ال: آثاره الفل فية أو 
, الفلستتفية وعلتتم النقتت  واحلستتاب كتابتته لمتترج البحتتري  يف ,التت ي  التتوارجالينمتت  بتتن آثتتار أيب يعقتتوب   

 تد ابتتدأه بالبستملة والصتال   أ تهم  اجلزمل ال اين , م  كتابه الدليا والربهتان والالثتظ  األخريمي ا القسم 
وحبتتر العتتاين  األلفتا علتى الرستتول صتلى ان عليتته وستلم ,ذاكتترا عنتوان الكتتتاب وتعلقته بتتالنق , وهتو حبتتر 

 هإال أ تكتتاب مستتقا ب اتته   أ تهل علتى دمما ي  4,احلكم كاش  الظلم" مبدئواحلكم, بقوله " احلمد ن 
 5. والتل  م  كتاب الدليا والربهان  افة الضياع إدماجهمت 

                                                             
 580ب  خلدون , القدمة  الصدر الساب  ص  1
 154مصقفى باجو,الرج  الساب  ص  2
  73ص م  2015 سكندريةاإلوالنير  دار الوفامل لد يا القباعة 1,طؤهَ الكالميةار آاإلباضية و , اابي عبد احلي حممد 3
 , 85ص  2,  الصدر الساب  ج الوارجالين4
 155لرج  الساب  ص ا مصقفى باجو, 5
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 إىلكتابتا بعنتوان لمتتروج الت هبيف يف الفلستفة و تد تتترجم   التوارجالين إىلكمتا  ستب عبتد الرمحتان اجلتتيال  
يف ذكره لكتاب أيب يعقوب التدليا  أعوشالسعيد  إليهوهو ماذهب  1,ألميته,  ظرا رباأو ات  عدد م  ل

والتت ي  ,الكالميتة والفلستفية والرياضتية واهلندستية اآلراملوحيتتوي علتى  أجتزاملوالربهتان ,اليتتما علتى ثالثتة 
عبتتتتد الرمحتتتتان  يف النقتتت  متفقتتتتا متتت  التتتت هبيفج و متتتتر للتتتته كتتتتاب  أ تتتهمبتتت  مبعتتتتة ث ريتتتة مبصتتتتر , مضتتتتيفا 

امستتتته لمتتتتروج  التتتتوارجالينيعقتتتوب  أليبصتتتتادر كتابتتتتا ,لكتتتت  مصتتتتقفى بتتتاجو يقتتتتول بعتتتتدم ذكتتتر ال2اجلتتتيال 
 3. وو   التيابه بن االمسن يكون  ف  الكتاب مرج البحري  أنال هبيف,وميك  

 ةــــــــــــــــــالكالمي العقدية و راؤهآو اره ــــــــــــــــثانيا : آث
 ويتابه الدليل والبرهاَ الوارجالني أبو يعقوب /1
ل العقـول الـدليل ألهـ ليف علتم الكتالم كمتا ذكترت الصتادر كتابته  التوارجالينيعقوب  آثار أيب أهمم   

ب أصول   أهم كتويعترب م ,يفلبـاري ال ـبيل ب ــور الـدليل وتحقيـ  مــ هب الحـ  بالبرهـاَ والصــدال
  سبته أليب يعقوب. مؤكدي ك تكلم عنه جا الؤرخنك الدي  عند اإلباضية

  يعقتتتتتتتوب أليبالعبتتتتتتتا  بتتتتتتت  حممتتتتتتتد ان  يف متتتتتتتا ذكتتتتتتتر   ابتتتتتتتو" التتتتتتتدرجيين يف ستتتتتتتريه  ولتتتتتتته: هذكتتتتتتتر فقتتتتتتتد    
,  4  عليته الين كنتال يف وارجتالن" أ ت فلتم  أ ا وأما,  األصولالوارجالين,كتاب الدليا والربهان يف علم 

اليماخي بتالقول "  أيضا, وتكلم 5يعقوب له كتاب الدليا والربهان  باأ أنكما ذكر الربادي يف اجلواهر 
عبتتتد الرمحتتتان  أيضتتتا أ ه, كمتتتا تكلتتتم يف شتتت والكتتتالم لايتتتة " والنقتتت    واجلتتتدال كتتتان يف علتتتم النظتتتر   أ تتته

العقتول ,وهتو اثتد كتبته  ألهتااجليال   ا ال " وذكر ذل  بنفسه يف كتابته اجلليتا اجلتام  التدليا والربهتان 
زختر بته مت   يمتة علميتة , كبري   ظرا لا ي  أميةويكتسي ه ا الؤل  , 6ه.1306المتعة مب  مبصر سنة 

وموروثتتا علميتتا وثضتتاريا لنققتتة  اإلباضتتييف علتتم الكتتالم خاصتتة ويعتتد متت  ختتالل ذلتت  مرجعتتا للمتت هب 
بتد الرمحتان ع أم تالاب يعتنتون بدراستته , جعتا العديتد مت  التؤرخن والكتات األمتروعلما ها, ه ا  رجالناو 

                                                             
 416ص  1عبد الرمحان اجليال , الرج  الساب  , ج  1
 47, الرج  الساب  ص أعوشالبكري سعيد  2
 185مصقفى باجو , الرج   فسه ص  3
 ,  495ص  2الدرجيين ,الصدر الساب  , ج 4
 221-220الربادي ,الصدر الساب  ص  5

 416ص   1عبد الرمحان اجليال , الرج  الساب  , ج  6
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كمتا الثظنتا   أ ته,اتري 1خاصتة  وكتابه الدليا والربهان بدراسة الوارجالين أبو يعقوباجليال  ال ي خ  
الدليا والربهان  ألبواب عناوي الكالمية مكتفيا بأهم ما جامل م   آرا ه أهم إىل  يتقر  يف دراسته ه ه 

بكتري دراستة  إىل إضافة, عمودية, ومنه التعترب ثسب رأينا دراسة مستفيضة ليخصية أيب يعقوبوتر ة 
رامل العديتتتد متتت  اآل أدرجثيتتتث  , والتتتدار  الكالميتتة  التتتوارجالين أبتتو يعقتتتوب, يف كتابتتته  أعوشتتتالستتعيد 

 2.خرىعلى مقار تها بال اهب الكالمية األ امركز 
  أن" األختتريثيتتث يت كر هت ا وتتاديو  ليفتستكي  3بيتار كتتوبر كتابتات الستيتر ن علتتى اترار   إىل إضتافة

 اإلستتتتالميةة والفتتتتر  اإلباضتتتتيكتتتتتاب التتتتدليا والربهتتتتان حبتتتتث يف علتتتتم الكالم,يقتتتتارن فيتتتته أيب يعقتتتتوب بتتتتن 
دعتتتتة تيف جبتتتتا  فوستتتتة ويبحتتتتث خصوصتتتتا يف  ضتتتتية الب بتتتتاآلذانويهتتتتتم مبستتتتا ا البتتتتدع التعلقتتتتة  ,األختتتترى

 .4النكار,ومب  ه ا الؤل  مبصر 

 محتوى  يتاب الدليل والبرهاَ  /2
كاملة ,و د اعتمد ا على النسخة ال    أجزاملثالثة  إىل,كتابه الدليا والربهان  الوارجالين أبو يعقوب سم 
ال  ثققها سا  بت  محتد احلتارثي, يف مبعتهتا ال ا يتة عت  وزار  الت اث القتومي وال قافتة لستلقنة  أيدينابن 

 5م.1997ه/ 1417عمان سنة 
تدل على علو ك عقدية مص رةكالميتتتتة يعترب كتاب الدليا والربهان م  ثيث ا،توى موسوعة فلسفية 

والنتتتا ر  ثيتتتث ستتتا  فيتتته العديتتتد متتت  الستتتا ا التتت   لوالعقيتتتد  واجلتتتديف جمال الفكر يعقتتتوب  أيبكعب 
يتأيت  و تد اثتتوت األجتزامل علتى متا 6.اإلباضتيتتعل  بأصول الدي , صااها بقري  اجلدل ومبنظار م هبه 

 .ي او وعنم  أبواب 
 : لو األزء ــــــالج

                                                             
 170-162-ص ص 41,جملة االصالة , العدد , ويتابه الدليل والبرهاَ الوارجالني أبو يعقوب, مقال بعنوان, عبد الرمحان اجليال  1
 46, الرج  الساب  صأعوشالبكري سعيد  2

3, Introduction a l’étude de l’ibadisme et de sa théologie , composition PIERRE CUPERLY 

photogravure , impression , groupe m c.p. – phip – mame. office des publications universitaires alger  

p 40 .. 

 14/05/2019تاري  الزيار   https://www.adf.site   مصدر الكتاب م  مكتبة اجلمعية اجلربية بفر سا  سخة منه بالو 
 130,الرج  الساب  ص تاديو  ليفتسكي  4
 3ج 2ج 1م ج1997ه/1417وزار  ال اث القومي وال قافة سلقنة عمان  2ط الدليل والبرهاَ,الوارجالينيوس  ابراهيم  أبو يعقوب5
 162, ص  , ويتابه الدليل والبرهاَ الوارجالنيأبو يعقوب, مقال بعنوان, عبد الرمحان اجليال  6

https://www.adf.site/
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ومصتتليا علتتى النتتا  تعتتاىلثامتتدا ان  ل,و يف جز تته األ كتابتته التتدليا والربهتتان  لتتوارجالينا بتتو يعقتتوبا ابتتتدأ
وتفضتتيله علتتى اتتريه بنعمتتة العقتتا  التت ي هتتو منتتاط لإل سان,تييتتزه  إىلصتتلى ان عليتته وستتلم , مث تقتتر  

ختتري امتتة متتدرجا ثتتديث الرستتول صتتلى ان  أخرجتتالالتكليتت , متت  اجتتا  ضتتريه للرستتالة وتكليفتته, ومنتته 
النار,ما خال واثد   اجية , وكلهتم تتدعي  إىلعلى ثالث وسبعن فر ة كله   أم  ستف  عليه وسلم " 

كمتتا تكلتتم عتت  ,وآفاهتاوفضتتا لها  األمتتةالف النتتا  يف مفهتتوم تلتت  الواثتتد " , بعتتدها ختت  بابتتا يف اختتت
 ىلو األعلى    مبقات القبقة  أم  ول الرسول صلى ان عليه وسلم " ردأو فالدي  و روف الزمان  آفة

تدابر وتنافر,وا امسة  أهاتواصا وتراثم, والرابعة  أهابر وتقى ,وال ال ة  أهاعلم وهدى , وال ا ية  أها
العقتتتول بالتتتدليا , وبتتتاحل  والربهتتتان  أهتتتاصتتتميم كتابتتته  امبتتتا  إىل بعتتتد ذلتتت  منتتتتقال هتتترج ومتتترج", أهتتتا

واليتتة ا لفتتامل الراشتتدي  ومتتنهم ستتيد ا  إىلتقتتر  بعتتد ذلتت   احلكتتيم, اليتتارع والصتتد  مركتتزا علتتى خقتتاب
ذلت , مث أيب بكر الصدي  وعمر ب  ا قاب وع متان بت  عفتان وواليتة علتى رضتي ان عنه,والتدليا علتى 

جتاهلهم عتا  وعتالهم جاهتا , والتقتر   أنالنكار البتدعتة بقولته  أبرزهم, وذكر  وأمهاتكلم ع  الفر  
يف ,والترد علتى مت  خالفته  تعتاىلصتفات ان  عت  تكلتمو  تعتاىليف  ضية صفات ان  األشعريةالرد ع   إىل

رستتالة الفقيته عبتتد م تا  ,والتترأيمتدرجا بعتتا الرستا ا والستتا ا الت  تستتتوجب الترد  1ن,آ فتيهم خلت  القتتر 
فيها ع  بعا السا ا السنية يف الوعد  يسألهيت و االفقيه أيب عمار عبد الكايف التن إىل األ صاريالوهاب 

 2والوعيد وال واب والعقاب.
 كا تال  األتل ممتا يتد اباألبتو كتاب الدليا والربهان عدم ال تيتب يف   أبوابوما ميك  مالثظته م  خالل 

 يف كتاب واثد. هافكارا ميتتة و د  عأ
 ااية الصفحة الا ة. إىلم  كتاب الدليا والربهان  لو األاجلزمل  لايةهنا 

 :يانــــــــالجزء الث
بيننتا وبتن  األستا وهو  وتأصيلهاحل   إجياديف ه ا اجلزمل م  كتابه , على  الوارجالين يعقوب وأكد أب   

برهان واليرع بيان , وال بد م  حماسبة النف   بتا  أ هب,مث تكلم ع  العقا  3كما  الأ فسنا  وبن  األمة

                                                             
 69-13ص ص  1ج الصدر الساب , ,, الدليا والربهان الوارجالين1
 فما فو  88ص  1, الصدر  فسه , ج الوارجالين2
 2,ص  2ج فسه , الدليا والربهان , الصدر االوارجالين3
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واالعتقتاد والضتما ر  اإلميتاناالختتالف يف  إىلتقتر   أيضتاا اذ دي  ان هلوا ولعبا, يوال ينب حماسبة ال ري 
 ا قتتتأفتتترا  ,واعتقتتتاد التتت اهب,واعتقاد ناالعتقتتتاد  تتت  : التصتتتدي  بوجتتتود ان ,واعتقتتتاد ال أن, ذاكتتترا 

 أن, يف واإلميتتاناختتتالف النتا  بتتن الكفتتر  عتت  وتكلتم 1والبتاي,وان القتتول يف التتدي  هتو الستتم  والقاعتتة
صتال و رلتا , ذاكترا لتبعا ا اإلميتانالبد م  وجود  آخرون ورأىبعضهم  رأيالسلم م   ق  باليهاد  

كفتتتتر,   أ تتتتهبباالعتقتتتتاد , واختتتتتالف النتتتتا  يف الكفتتتتر والكبتتتتري  والعصتتتتية , واجتمتتتتاع النتتتتا  علتتتتى اليتتتتر  
 إىلقتتتر  ت,مث 2وا تتتوارج ةاإلباضتتي وأثبتتتتهالستتتنة والعتزلتتة ,  أهتتتا أبقلتته التتت ي األفعتتالواالختتتالف يف كفتتتر 

بالتوبتة" مصتوبا  إالالكبتا ر  روال ي فتقوله" تدي  بتان ان ي فتر الصت ا ر, باجتنتاب الكبتا ر كبعا الستا ا  
يف النتتتار ختتت  الرج تتتة والقدريتتتة  أصتتتحاهبافتتترا  وان , مث تكلتتتم عتتت  بعتتتا األ3آختتترلبعضتتتها ومستحستتتنا 

تالفهتتتتا ثالثتتتة وهتتتتم الرافضتتتتة والستتتتمة واليتتتبهة,معرجا علتتتتى التتتت اهب واخ إىلن و والار تتتة , و تتتت  الستتتتلم
, متكلمتا علتى  اإل ستان أفعتالرمحتة مت  ختالل  هاألمة بأ ت, واختالف 4وا تالفها واالجتهاد وصفة التهد

 5.تهكال شرومه فهو مقاثا ا إنأماوالباي ا اما االعتقاد 
 األرديهلتتم جتابر بت  زيتتد أو وكتان  موآرا هت متربزا يف آختر هتت ا اجلتزمل بعتا الستتا ا ا اصتة باأل متة العيتتر 

 6. وأرامله
 الث:ـــــــــــــالجزء الث

هتت ا اجلتتزمل بكتتتاب الرستتا ا التت ي ا قلتت  فيتته بعتتد احلمتتد والصتتال  علتتى الرستتول صتتلى ان عليتته  أبتتد     
دون  باأللفتتتا اختتتتالف التنتتتا ري  وتعلقهتتتم  إىلعلتتتى تلتتت  الرستتتا ا والستتتا ا, تقتتتر   واإلجابتتتةوستتتلم , 

خلتتتتتت  ا لتتتتتتت   أ هب,ستتتتتتبحا ه يف ان اعتقتتتتتتد ااحلتتتتتت  التتتتتت ي يقتتتتتتول كمتتتتتتا  إيضتتتتتتاي,مفتتتتتتردا بابتتتتتتا يف 7العتتتتتتاين
فتتو  النقتت   تعتتاىلان  وان صتتفة األمستتاملالتتدرجات وخلتت  ادم وعلمتته  أعلتتىواجلن ,وجعتتا هلتتم العقتتا يف 

                                                             
 5ص  2الدليا والربهان , الصدر  فسه ج ,الوارجالين1
 38-24-7ص ص ,  2, الدليا والربهان , الصدر  فسه جالوارجالين2
 55ص  2جالسابق, الدليا والربهان , الصدر الوارجالين3
 75-68-64ص ص , 2, الدليا والربهان , الصدر  فسه جالوارجالين4
 89-88ص ص  2, الدليا والربهان , الصدر  فسه جالوارجالين5
 95ص  2, الدليا والربهان , الصدر  فسه جالوارجالين6
 3ص  3ج الصدر  فسه, ,الوارجالين, الدليا والربهان7
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مث تكلتتتم عتتت  العلتتتم يف القتتتدر  ,  تعتتتاىلمتحتتتدثا علتتتى العرفتتتة والعلتتتم , وصتتتفة ان  ,وصتتتفاتنا  تتتال النقتتت 
ة يف العلتم مت  اجتا وجتود العلات باستوجا, ذاكرا 1يف دينها : الفر ة واللة والديا ة وال هب األمة وألفا ,

وتيتبيههم باليتركن, كمتا تكلتم علتى دور  اإلستالمفستقة  أها الديا ات ختالفالخالفن , م   أثكام
عتت  الفتنتتة  تكلتتم أيضتتا,2متتا بتته ضتتلوا  إىليتتدعوهم  أنتواجتتد ختتالف , والعمتتا علتتى  أثنتتاملالتتؤمنن  أمتتري

علتى العديتد مت   أيضتا فتارا, متكلمتا أو فيافيتا  األريولتو كا تال  ممتااأل إذنرضتن دون وال زو وعمار  األ
, وان ال  وب وجهن ذ ب بن العبد وربه وذ ب بتن العبتد  3كالصال  والزواج والقال   والفتاوىالسا ا 

والكفتتر , وتقتتر   اإلميتتانوالعبتتاد , ومبقتتات التتتا بن,وبعا الستتا ا التت   تت  الفتتر  كالرج تتة و تتوهلم يف 
 والعتتتتتتتداو  فوستتتتتتتة يف الواليتتتتتتتة  أهتتتتتتتامستتتتتتتا ا  أيضتتتتتتتا أدرج, 4تعتتتتتتتاىلان  إىلالتتتتتتتدعامل ال يكتتتتتتتون اال  أن إىل

,كمتتا تكلتتم 5اليتتر  ,ومتتا ثكتتم القتتاع  يف ديتت  الستتلمن إىلاليتتريعة متت  التوثيتتد   أيضتتا أستتاوالربامل ,
ستترد  صتة  تتا ان موستى متت  ا ضتتر أ ,و و ابتتالد الستتودان ومنققتة زا إىلرثلتته  ملاألستامري أثنتتاعت  بعتتا 

ل االستتتوامل واأل تتاليم  تتعتت  اكتيتتافه  و, ختتوان الصتتفا الفلستتفيةإ,كما تكلتتم عتت  رستتا ا عليهمتتا الستتالم
, وكالمتته علتتى تبليتت  الرستتول لرستتالته إليتتهد علتتى الفر تتة النكاريتتة ومتتا ذهبتتوا متتا كالمتته يف التترا متما  6الستتبعة,

 7و قي . إثبات في وترب ة  األيفبال اله اال ان لو ديد معىن  تعاىليف صميم العقيد  وتوثيد ان  وكالما
ة أن أبتا جزا ته ال الثتكتابته بأ  , و رى م  ختالل الدليا والربهان كتابه  كالمه يف اجلزمل ال الث م   ىألومنه 

 .ه. ي وفلسفتيعقوب يعتمد الدليا واحل ة بربهنة منققية جاد  مواكبا علمامل الفكر اإلسالم
 : م هجه وأسلوبه 2-1

عديتد القصت   ردفست ة التتارخييالهم يف الكتاب التارخيي والربهانالنهج الدليا يفكتابه أبويعقوب و  
يف عمليتتة التحليتتا واستتتنباط  ستتتقرا ياالو ,التت ي و فتته يف اإل نتتاع والتوضتتي   ستدال اإل والنهجوالو تتا  ,

                                                             
 34-15ص ص 3ج  فسهالصدر  ,الدليا والربهان ,الوارجالين1
 62ص,  3الصدر  فسه ج ,الدليا والربهان ,الوارجالين2
 97-72ص -ص 3الصدر  فسه ج الدليا والربهان, الوارجالين3

 122-102ص -ص 3الوارجالين, الدليا والربهان, الصدرالساب  ج4
 206-168ص -ص 3الوارجالين, الدليا والربهان, الصدر  فسه ج5
 291-216ص -ص 3الوارجالين, الدليا والربهان, الصدر  فسه ج6
 343ص  3الوارجالين, الدليا والربهان, الصدر  فسه ج7
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التتتتتتتت هب وفتتتتتتتت   ابالعقتتتتتتتتا والنقتتتتتتتتوو  النهجاجلد الكالميمستدال,األثكتتتتتتتتام متتتتتتتت  الصتتتتتتتتادر اليتتتتتتتترعية
 .الكالمية وآرا همخاصة أثنامل ذكره ألهم الفر  ,ياإلباض

 أن إالوالفصتتول  األبتواب  يلتتزم ال تيتتب يف  أ تهعلتتى الترام متت   يف كتتتاب التدليا والربهتان بأمتا األستلو 
يف القتتتري , و تتتو  احل تتتة والتتتدليا ورصتتتا ة التعبتتتري  يكتتتون متميتتتزا و متنوعتتتا أنمتتت   الكتتتتابذلتتت    مينتتت  

راست  ضتد مت  خترج ال وإميا همستعمال الدليا اليرعي القن  يف الرد على الخالفن , مدافعا ع  عقيدته 
, م تال ذلت   ولته الستب أو العقا تد الضتالة دون الت تري  أصحابع  العقيد ,متبعا مري  السخرية ضد 

 ولتتتته"...ان حياستتتتب  فستتتته يف  التتترد علتتتتى إخوا نتتتتا الناكتتتتار بأستتتتلوب را تتتت  مقيمتتتا علتتتتيهم اجل تتتتة والتتتتدليا 
 1الباما إذا  در,وحيس  األدب يف منا راته ويراعي الصد ..." دالنا رات,فيقبا احل  إذا  هر وير 

 من  الل يتابه الدليل والبرهاَ ـــةكالميـــال هآراؤ -3

العرفة احلسية والعرفة العقلية ,وان احل  : هي اجلم  بن المعرفة والعلَ ي د أبي يعقوب الوارجالني  
اىل العقتتتا ويؤكتتد علتتتى ان احلتت  بيتتتال العقتتا,وان كتتتا متت  احلتتت  والعقتتا متتت  األشتتيامل هتتو التت ي يوصتتتا 

َك َفــــي َ لذــــَ   بقولتتتته تعتتتتاىل" مستيتتتتهدا 2والعقليتتتتة الضتتتتروريات احلستتتتية أ كتتتتر أ كرمتتتتاالضتتتروريات ,فمتتتت   َإ
رََ َفي الذَبحذ  َتاَلَف اللكيذَل َوال ـكَهاَر َوالذُفلذَك الكَتي َتجذ َرذَض َوا ذ َر َبَما يَ َفُع ال كاَس َوَما َأنَزَل ال كَماَواَت َواألذ

ــرَيَف ال َتَهــا َوبَــثك َفيَهــا َمــن ُيــْل َدابـكـةش َوَتصذ َرذَض بـَعذــَد َموذ َيــا بَــَه األذ ــَماَء َمــن مكــاءش َفََّعذ ْريَــاَت اللكــُه َمــَن ال ك
َرذَض آَليَاتش ْلَقوذمش يـَعذقَ  ََ َوال كَحاَب الذُمَ خكَر بـَيذَن ال كَماَء َواألذ تصتور وتصتدي   بأ تهالعلم يعرفته  أما 3" ُلو

ويقتول ابتو يعقتوب  األعراي,وهو عري م  ,واعتقاد الييمل على ماهو به ي العلوم يف  ف  العليم وهلا 
توفر فيه عنصري  وما التصور  إذا إالعلى ماهو به, وان العلم ال يتحق   الييملعندي در   األثس  أن

 آخترعلمتا  وأضتافيقستم اىل  ضتري وضتروري  وإمنتا ,4العلتم عنتده لتي  كلته ضتروري أنوالتصتدي ,كما 
ان بتته متت  خصتته متت   استتتأثروالال كتتة وهتتو علتتم البتتام  الت ي  األتقيتاملالتت ي خيتت   5,وهتو العلتتم اللتتدين

                                                             
 333ص  3الوارجالين, الدليا والربهان, الصدر  فسه ج 1
 241,ص 3الوارجالين, الدليا والربهان,الصدر الساب  ,ج 2
 164 ُراَ يريَ ,سورة البقرة,االية 3
 90عبد اليد محد ,الرج  الساب ,ص  4
, رسالة ماجستري يف ية البي يعقوب الوارجالنياالراء الكالم, دليلة خبزي, 245,ص  3الوارجالين, الدليا والربهان,الصدر  فسه ,ج 5

 88م  ص 2001ه/1422اصول الدي  اشراف عمار جيدل جامعة اجلزا ر 
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ان سيد ا ا ضر عليه الستالم ,وهتو متا يستمى بعلتم الكاشتفة,ال ي  أتاهعباده, وم ال ذل  العلم ال ي 
,وهتتو ال ايتتتة بعتتد فتتان علتتتم الكاشتتفة متتتا يكتتون بتتن العبتتتد وربتته ال بواستتتقة  أمتتتايقتتول  تتد عرفتتته ال تتزا  " 

العرفتة بتان وال  أهتا إالالعلم الكنون ما يعلمته  إن ال رسول ان صلى ان عليه وسلم " القصوى للعباد 
 تتأثروهتو متا يتدل علتى , 1"أتتاه إذ   حيقتره ن ان فتأتتاه ان علمتا االا ار,فال  قروا عالتا  أها إالجيهله 

مث الظتتت  مث العلتتتم مث اليقتتتن مث  اإلميتتتانمراتتتتب الستتتبا  اىل ان  ستتتة وهتتتي  أنأيب يعقتتتوب ال تتتزا .واعلم 
َمـَة ْمـنذ َي ـَدنَا  بان وهو ما جسده  وله تعتاىل " 2العرفة َ ـاُه رَعذ َ ـاُه َمـن فَـَوَجَدا َيبذَدا ْمنذ َيَباَدنَا آتـَيـذ َوَيلكمذ

 .3" لكُدنكا َيلذَما
َوظَ ُّـوا تعاىل:"   ا علتى ذلت  بقولته ودلاتوجوده  إىلميتا التنف  بأ ه  يعرفته: يعقـوب يأبـالظن ي د  -

َذ َلَيُتوبُوا  َك تَاَب َيَليذَه َُ  ۖ  أََ الك َملذَجََّ َمَن اللكَه َإالك َإَليذَه ُث َك اللكَه ُهَو التـكوكاُب الركَعي  4.5"َإ
م تتتتلة إىل العلتتتتة الوصتتتتة القامعااحل ك وهتتتو مرق العرفة أثدهتتتوعند أيب يعقوب :البرهـــاَ الم طقـــي -

ُُـــــــــلذ َهـــــــــاتُوا مصدا ا لقوله تعاىل :"   6كوأن ث ج القرآن وبراهينه أعظم الرباهن,واحلقيقة الصاد ة 
َُيَن " َذ َصاَد َذ َإَ ُي ُت  .7بـُرذَهاَنُك

ـــــــــة - ـــــــــة الدي ي واألديان إمنا تكون بن أها  ,الدي  بأ ه السم  والقاعةويعرف أبو يعقوب : المعرف
َذ َوَلــــَي َديــــنَ " تعتتتاىل. تتتتال رك واللا تتتتاإلسالم وأها الي َذ َديــــُ ُك تتناول ك  عنتتتتدهالعرفة الدينية و 8" َلُكــــ

واليوم اآلخر وإن ه ه العرفة فقرية يف اإل سان  صتتتلى ان عليتتته وستتتلممعرفة ان واإلميان به وبالرسول 
َهـا  فِْطَرتََمصدا ا لقول ان تعاىل "  لَـَك الـْديُن  ۖ  اَل تـَبذـَديَل َلَخلذـَ  اللكـَه  ۖ  اللكَه الكَتي َفَطَر ال كـاَس َيَليـذ رََٰ

 ََ ثـََر ال كاَس اَل يـَعذَلُمو َُ َولَََٰكنك َأيذ  9"الذَقْي
                                                             

 56, ص 1الوارجالين, الدليا والربهان,الصدر  فسه ج 1
 246,ص 3الوارجالين, الدليا والربهان,الصدر  فسه ج 2
 .65, االية ُراَ يريَ ,سورة الكهف 3
 118, اآلية  التوبة ُراَ يريَ , سورة4
 228ص  3الوارجالين, الصدر الساب  ج5
 242ص  3الوارجالين, الصدر الساب  ج6
 111,اآلية  ُراَ يريَ ، سورة البقرة7
 6اآلية ُراَ يريَ ، سورة الكافرَو8
 30اآلية ُراَ يريَ ، سورة الروم9



 الوارجالني في الفكر االباضيدور أبي يعقوب يوسف                    الفصل الثالث                 

 

28 
 

 1ة الفكر .تالعلم بان واإلميان به ينال م  جه أن:ل  تقول م  العتزلة ا أبو يعقوبيتف  هنا 
ه م  في ما سواي هب أبو يعقوب إىل أن التوثيد هو إثبات الواثد و :عدانيتــــــــــــــــهوو  اهللد جوو -

  ما جاء به ثوك  ول :ال إله إال ان حممد رسول انسواه جيب الكفتر بته ,وهتو فكا ما يعبد ,شري  
  اتب وهي :يقول أبو يعقوب إن أبا ثامد ال زا   سم التوثيد إىل أربعة مر,و   عند ان تم

 أن اله , ويقول إالال اله  أن أشهدوهي القول باللسان 2  و ير القيرك وإىل  يرةك ولب اللبك لب
ن أفضاالتوثيد بالقلب  يف  قاط عد   تعاىلعلى وجود ان  أبو يعقوب.و د استدل 3م  التوثيد باللسا

لدليا العلوم العقلية,واومبىن ه ا الدليا , ستدالل على وجود اناإليف اعتمده  منها الدليا العقلي
 دليا القب  والفقر  وهو ذل  أيضاعلى  ي  ل اهتا, األلفا  انالل وي م  جهة اللفظ وذل  بتقسيم 

ىلاليعور اال رو  يف النف  بوجود ان  َوَإرذ " الكرمية  اآلية وهو ما ت كره,ويعرب عنه بال ريز  الدينية  4تعا
َذ وَ  ُه َذ ُررْيـكتـَ َذ أحهدَأَ َ  رَبَُّك َمن بََ ي آَدَم َمن ظُُهورََه ُ  َبَرْبُك َذ أََل ذ َذ َيَلىَٰ أَنُفَ َه  ۖ  َُاُلوا بـََلىَٰ  ۖ  ُه

نَا  َم الذَقَياَمَة َإنكا ُي كا ۖ  َحَهدذ َ ا َراَفَلينَ  أََ تـَُقوُلوا يـَوذ والدليا النقلي الوجود يف القران الكر  5"َينذ هََٰ
والدليا على  القرآن يقرملونال ي   وااليات الدالة على ذل  والنظر يف الكون ,وخي  السلمن فقل

م م  العقا والنق  والنعم ال  ا عم ان هبا على األ ف النظر يف  أيضا تعاىلوجود ان    6بين اد
 اري  ىنلي  هنا  مع تقول : أنعندي  واألثس يف صفات ان " أبو يعقوبيقول  :تعالىصفات اهلل 

والقول بالصفات إ ها زا دة أو هي عن  ,  يرد أبو يعقوب ا وض يف ه ه السا او 7" ان
سبحا ه هو  ملإن إخبارك ع  ذات الباري  :يقول أبو يعقوبر, والو وع يف ا،ظوم   تفادياكال ات

أبو ,ورد الت يريفلي  يف ذل  ما يقتضي  , إخبارك ع  شي يته وع  عينه ومعناه وإن اختلفال األلفا
لي يف مسا لهم مسألة معنوية إال كثيث يقول كيف مسألة األمساء والصفات8,على النكاريعقوب 

                                                             
 114الرج  الساب  ص  , دليلة خبزي241-240ص ص  4ج 6ص  1الوارجالين , الصدر الساب ك ج1

 -240ص ص  4, د ط, مكتبة كريامة اسارغ دت ج اعياء يلوم الديناالمام ال زا , 2
 246ص  3الوارجالين , الدليا و الربهانك ج3

 119دليلة خبزي المرجع السابق ص  4
 172قران كريم, سورة االعراف .االية , 5
 342ص  3الوارجالين, الصدر الساب  ج 6

 69ص  1الوارجالين, الصدر الساب  ج7
 334ص  3الوارجالين, الصدر الساب  ج8
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ب أفضا م  فاللباك وذهبنا إىلالعاين  ف هبوا إىل أن أمساء ان وصفاته إىل األلفا , ال القة يف األلفا
.تلا كان ن تعاىل فيها مدث  فلو كا ال األمساء والصفات هي األلفاك القير  1ه وال ثناء وال عظمة

وصفه ان عز وجا يف كتابه وجعله  رآ ا مبا يعرف أبو يعقوب القرآن : م َّلة  ل  القرآَ وأسما ه -
مكتوبا يف الصاث  ويف  لوب ال ي  أوتوا ك مقروءا باأللس ك باآلذان مسموعا جمعوال منزالعربيا 
يقول أبو يعقوب ,و 2 لو  مبعىن جمعول ومنزل  أ هجمعول ومنزل مما يؤكد  وله ب أ همركزا بوصفه ,العلم

وضيامل ثكيم ومهيم  و ور وفر ان وشفاء  وهيفلقبه بعيرة أمساء ك  رآ ا يتلى إن ان أ زل على حممد
مار شبه أبو يعقوب القرآن بأ هكي رة هلا عروق وأعضاء وأاصان وو,وهدى ورمحة ومبن وث 

رة تدورها إىل عيترع بتتتف  العروتو وه ه العروق واألعضاء واألاصان وال مار تنقسم إىل فروع,
والظاهر والبام  ,تنقسم ص ام  وا اوالنسوخ والتيابه ,والع والناس دين تي والتي الكتروع وهتف

والتصري   والققوع ك والقيد والفصا والكناية والقل   اتالم م وهياألعضاء إىل عيرة أعضاء 
ا تودليك  قابا وحل  كوفحوى ا قابكاحلدود  إىلوالقدم والؤخر وتتفرع األاصان كوالوصول

والوعد  والنهي وا رب واالستخبار ,األمرال مار أماالفعال وأمساء ,كتعاىل نا األمساء ال اتية تودلي ا قاب
ان َكلام وتكلم ويتكلم  أنولقد جاوز أبو يعقوب على ,واإل  ار واألع ارل واألم اوالوعيد والواعظ 

مسالة خل   أما,ن ل ة ان وثدي هآز  ول القر فه ه كلها بقرا   األثوال وال جيوك ومتكلم ومكلم
وذهبال ك ال األخرى بعدم ا ل تو الك رآنتفقا فة  الال دل  القك التكلمونالقران فقد اختل  فيها 

مييا إىل رأي بعا العلماء لكنه كان ,  يرد أبو يعقوب أن خيوض يف ه ه السألة بن ال ال ة إىل بن 
ب   وعبد الوهاب الزايتسليمان ب  خيل   م ا اليي  أيب الربي والربهان ال ي  ذكرهم يف كتابه الدليا 

يف مسألة خل  القرآن , واستدل على خل  القرآن بوص  ان تعاىل القرآن يف  عبد الرمحان ب  رستم
ََ كتابه"  َذ تـَعذَقُلو ُـُرذآنَا َيَربَي ا لكَعلكُك ك مسموعا باآلذانمنزال وجعله  رآ ا عربيا جمعوال 3"َإنكا َجَعلذَ اُه 

 4وا العلم.تيف  لوب ال ي  أوتمكتوبا يف الصاث  وك مقروءا باأللس 

                                                             
 95اجليد محد ك الرج  الساب  ص  ,عبد. 69-52ص ص   1الوارجالين, الصدر الساب  ج1
 72ص  1الوارجالين, الصدر الساب  ج2
  3اآلية ُراَ يريَ ، سورة الز رف3
 165يلة خبزي الرج  الساب  ص  ,دل 94الوارجالين , الدليا والربهان , ص 4
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 .1 ال أبو يعقوب إن  ضية خل  القرآن ا تقلال إليهم م  البصرة ال  ا تير فيها الكالم و 
فتان ان خلقهتم  :وصت  ابتو يعقتوب الال كتة بتالم عقتول بتال شتهو  امتا بنتو ادم واجلت المال كـــــــــــــــــة -

عقتول فتان العقتول تتدعو اىل كتا ختري واليتهوات تتدعو  ركب فيهم اليهوات,والعقول والبها م شهو  بال
,ويرى ابتتو يعقتتوب ان الال كتتة معصتتومة عتت  ارتكتتاب العاصتتي ولتتي  لليتتيقان ستتبيا علتتيهم اىل كتتا شتتر

 2ولي  يف مباعهم ما مين  القاعة وال ي قلها عليهم,وان افعاهلم وعلومهم منومة ,باالجتهاد واالهلام.
أيب يعقتتوب بتتان الكفتتر ثابتتال ل تتة وشتترعا كتابتتا وعقتتال, وان العتترب  : يتترىرأَ أبــي يعقــوب فــي الكفــر-

تقتتول لتت  ا كتتر  عمتتت  عليتته او لتت    يكاف تت  عليهتتا كفتتر بنعمتتت ,وكفر باثستتا كويعد ذلتت  جحتتودا 
 3والكفر عنده  قيا االميان  ول وعما, فاالميان ا رار والكفر ا كار.

فكفتتتتتتتر اجلحتتتتتتتود متعلتتتتتتت  بوثدا يتتتتتتتة ان  والكفتتتتتتتر عتتتتتتتتد االباضتتتتتتتية : وعتتتتتتتان كفتتتتتتتر  عمتتتتتتتة وكفتتتتتتتر جحتتتتتتتود,
وصفاته,ومستتتاوا  ان ب تتتتريه كمتتت  جحتتتتد وجتتتود الصتتتتا    افيتتتا وثدا يتتتتته وصتتتفاته,و اكرا شتتتتي ا متتت  افعالتتتته 
ال ابتة,كبعث الرسا م ال وا زال الكتب فم  تعدى ذات ان وصفاته صار كافرا,اما كفر النعمة يعرب عنه 

ان,وهتتو  قتتيا اليتتكر وهتتو ان تعتنتت  االستتالم وال تقبتت  متتا أيب يعقتتوب بكفتتر االفعتتال وهتتو ا كتتار  عتتم 
ثيتتث يقتتول  والترأيكفتر  عمتتة ,مستتدال بالكتتتاب والستنة والعقتتا   األفعتتالكفتر   أبتو يعقتتوبويرى جتامل بتته.

ــَبياَل " تعتتاىلان  ــَه َس ــَتطَاَو َإَليذ ــَ  َمــَن اسذ يذ ــى ال كــاَس َعــجُّ الذبـَ ــي  َيــَن  ۖ  َوَللكــَه َيَل َك اللكــَه َرَ  ــَن ــن َيَفــَر َف َوَم
بتت  ثتتاب   لن تترعة  تتول الرستتول صتتلى ان عليتته وستتلم متت  الستتنا  أمتتا5هتت ا دليلتته متت  الكتتتاب4"الذَعــاَلَميَن 

يارسول ان احلج علينا واجب يف كا عام   ف ضب رسول ان ثىت امحترت ":عندما سأله ع  احلج فقال
وجنتاه و ال :"وال ي  فسي بيده ,لو  لال  عم لوجبال ولو وجبال   تفعلوا ولو   تفعلوا لكفترمت,ولك  

 6فاتوا منه ما استقعتم" بييملم أمرتكوإذافا تهوا  شيملليتكم ع   إذا

                                                             
 72-71ص ص   1الوارجالين , , الصدر  فسه ج1

 197, دليلة خبزي الرج  الساب , ص,  78ص 1الوارجالين , , الصدر  فسه ج 2
 10ص , 2الوارجالين , , الصدر  فسه ,ج 3
 97,اآلية  ُراَ يريَ ,سورة ال يمرا4َ
 39-38  ص ص 2الوارجالين , الدليا والربهان , ج5
 221,دليلة خبزي الرج  الساب  ,ص, 41ص  2الوارجالين , الصدر  فسه ج6
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 وينكر وينفيككافر وإما مؤم  إما يعقوب أيب عند لكل ا إنقتول والعقتا في الترأيدليله مت  ختالل  أما
 ألن؛والكفر اإلميان منتتتزل بن عنداإلباضية منزلتتةأيالكبنال لتن النزلتتة هناك م أن العتزلة إليه ماذهبال
 لي  الكبرية مرتكب  القا لة  الرج ة دالف ك كافر الكبرية و مرتكتتتتب كتتتتافر اتتتتتوإم مؤم  إما الكل 

 1.فاسقا   فاعتربوه  القدرية أما, يةمعص اإلميان م  والتضركؤم تم ذل  م  وامسهكبكافر
 ولك كالتكليفا إباثة العصية الوالعقتاب كا ت ال واب أبقلنا :لتوأبتو يعقوبيقتول الثواب والعقاب: -

 2ـ الكافري  احلكمة واجب على ىيقتضمب والعقابك الؤمنن ىتعل ان اتفض  تم ال واب
ان مستالة عت اب القترب ليستال متت  مستا ا التديا ات,فم  جهلهتا ستتلم  :بأبتو يعقتتو  يقول:يـ اب القبـر

 .3وم  علمها انم وم  تورط فيها  دم ,وتناول مسالة ع اب القرب للرد على النكارية ال ي  أ كروه
 الصحابة كانيعلمالرستتتتتتتتتتتول صتتتتتتتتتتتلى ان عليتتتتتتتتتتته وستتتتتتتتتتتلم بأن القرب ع اب ثبوت على أبويعقوب يستيهد

 يعلمهم كما,الدعاء
وذب م فتنةالسي الدجاتتتتتتتتوأعكوأعوذب م ع ابجهنمكاللهمإينأعوذب م ع ابالقرب"السورةم القرآن

 أو ,روضتتتة متتت  ريتتتاي اجلنتتتة أمتتتا ولتتته صتتتلى ان عليتتته وستتتلم" القتتترب  أيضتتتا"لوأعوذب م فتنةا،ياوالمات
:  اتهلم يقال ملكن للقرب إنالنا صلى ان عليه وسلم ملكي القرب  ا ال"مسى كما شعلة م   ار جهنم "

 4". هماوحياك ميتحنا هك موته بعد  ربه يف إ سان كا يأتيانكو كري رتمنك
ن الستتلمن اختلفتتوا بعتتد رستتول ان صتتلى ان عليتته وستتلم أبتت أبتتو يعقتتوب: يتت كر فــي الخالفــة رأيــه -

ويقتول : "  ,واأل صتارفخالفتال اليتيعة وكنتا مت  الهتاجري  5فا عوا على أيب بكر الصدي  رضي ان عنه,
 ا لنتتتا علتتى التتوزن بالقستتتقا أو ا لنتتا  وثاستتتبناهم واتبعنتتاهم تقليتتدا فعولتتال أو اتبعنتتا  إ تتتا لنتتا وبتتان التوفيتت  

  تفت   فر تة بعتد الرستول صتلى  أ تهالستلمن وذلت   ورأيالستقيم والربهان القد  وهتو الكتتاب والستنة 

                                                             
 49-42ص ص   2الوارجالين , الصدر  فسه ج1
 79ص  1الوارجالين , الصدر  فسه ج2
 332ص  3الوارجالين , الصدر  فسه ج 3
 330-328ص ص  3ج الصدر  فسه الوارجالين , الدليا والربهان ,4
 40ص  1الصدر  فسه ج ,الدليا والربهان ,الوارجالين 5
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ة ا تتتتتوارج  تتتتتاف  بتتتتت  ويتتتتت كر زلاتتتتت 1"إلينتتتتتا األمتتتتترثتتتتتىت ا تهتتتتتى  أفضتتتتتلهاا لنتتتتتا يف أو كتتتتتان   إالان عليتتتتته وستتتتتلم 
ََ " تعتتتاىل تتتول ان  لواأوا تتتتوذويتته ثتتتن 2األزر  ـــرَُيو َذ َلُمعذ َذ َإنكُكـــ َذ َأَععذُتُمـــوُه  ألهتتتاهنتتتا اثبتتتتوا اليتتتر   3"َوَإ

ومنتته استتحلوا  تتتا  أشتر ن متت  عصتى ان ولتتو بصت ري  متت  الت  وب فقتتد الار تتة فقتد  تتالوا بتأ أماو ,التوثيتد
 أمت مت   إن أ استا"4 ولته صتلى ان عليته أبتو يعقتوبفحستبهم يقتول  ,العيتالوستا  األموالخ  أالرجال و 

نظتتر يف القتتدي فتتال تتترى تو يف النصتتا فتتال تتترى شتتي ا,  ,ة فتنظتترمتترو  الستتهم متت  الرميتتمير تتون متت  التتدي  
ال ميكت  ومنته  ماألمستامل واألثكتا لبتوا اليتريعة وبتدلوا  مألت أعوشتال" وذكر ب ل  الفر شي ا,وتتمارى يف 

 5اإلباضيال هب تنقب  كلمة ا وارج على  أن
 ألهتمومتوردا  م والعقيتد يف علتم الكتال اإلباضتيالراجت  يف الت هب  أهتمويعد كتتاب التدليا والربهتان مت  

 السابقة لعلمامل ال هب. اآلرامل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

 59بكري سعيد أعوشال , الرج  الساب  ,ص  1
 28ص  1ج فسه الصدر  ,الوارجالين , الدليا والربهان2
 121اآلية , ُرآَ يريَ ,سورة االنعام,3
 44ص  1ج  فسهالصدر   ,الدليا والربهان الوارجالين ,4
 59بكري سعيد أعوشال, الرج  الساب  ص  5
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 التف ير في يلمي الحديث و وآثاره الوارجالني أبو يعقوبالمبحث الثالث : 
 ثامحدّ  الوارجالني أبو يعقوب: أوال

 / مكانة ال ّ ة ي د اإلباضية يمصدر للتعريع 1
ا  لكتتتر , ويليهتتتاالقتتتران  يعتتتترب اإلباضتتتية الستتتناة متتت  الصتتتادر األساستتتية يف التيتتتري  ,جنبتتتا إىل جنتتتب متتت   

 اإل اع مث القيا .
 ثكام السورثد أصول الفقه علم يقتدر  .... به على استنباط أ     ثيث يقول السالي:   

 1وسنة الرسول واإل اع    .... ك ل  القيا  م   زاع                              
َذ ُهـَو و د استلهم اإلباضية  وص  الرسول صلى ان عليه وسلم م   وله تعاىل " َوَما يَ َطُ  َيَن الذَهَوى َإ

 2".ي  يُوَعىَإالك َوعذ 
ََُضـى اللكـُه كما ألم أجلاتوا  أ توال الرستول عليته الستالم مت   ولته تعتاىل " َمَ ـةش َإَرا  َمنش َواَل ُم ذ ََ َلُمـ ذ َوَمـا َيـا

َذ  َرُة َمنذ َأمذرََه َُ الذَخيـَ ََ َلُه و  3"َبيَ ـاَوَمن يـَعذَص اللكَه َوَرُسوَلُه فَـَقـدذ َضـلك َضـاَلاَل مُّ  ۖ  َوَرُسولُُه َأمذَرا أََ َيُكو
يقتتول أبتتو يعقتتوب التتوارجالين , عنتتدما زار  تترب الرستتول صتتلى ان عليتته وستتلم ال تقليتتد إال لصتتاثب هتت ا 

 .4القرب
ومت  ذلت  فقتتد لقيتال الستتنة النبويتة عنتد التت هب اإلباضتي , كتتا العنايتة واحلترص ثفظتتا وتبلي تا وتتتدوينا, 

االهتمام ملب احلديث وتتبعه  والرثلتة لتحقيت  ا تفامل بكا ما جامل به الرسول الكر  , وم  مظاهر ه ا 

                                                             
 27م ص  2012, اإلسكندريةم   مكتبة  1899سنة  ىلو األالقبعة  علعة حم  األصول ور الدي  عبد ان ب  محيد السالي,  1
 4-2 اآليةسورة ال جَ:َ يريَُرآ2
 36-35 اآلية, األعزابسورة :َ يريَُرآ3
 105ص  2, اليماخي الصدر الساب  ج 495الدرجيين الصدر الساب  ص  4
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,متت  عمتتتان إىل البصتتر  واستتتتقر هنتتا  لوجتتتود عتتدد كبتتتري متت  التتتروا  متتت  1ذلتت . فقتتتد رثتتا جتتتابر بتت  زيتتتد
 .2الصحابة والتابعن , إضافة إىل  رهبا م  مكة الكرمة والدينة النور 

ديث ب العلتم واحلتت يف ملتفتوالتال الترثال ا عك  ه ا االهتمام بالسنة النبوية م  األ مة إىل التالميت  ,
ربيتت  بتت  ألمتتام الاخاصتتة , فكتتان بعضتتهم متت  عمتتان والتتيم  وخراستتان وال تترب, ومتت  هتتؤالمل القلبتتة كتتان 

يب كرميتة , سلم بت  أثبيب الفراهيدي, ال ي رثا م  عمان إىل البصر  , ثيث تتلم  على أيب عبيد  م
 ي يف.ته, يف مسنده اليهري لمسند الربوبوفا  ه ا األخري  ام الربي  بتدوي  مرويا

 : كان منهاو و د ا ب   على ذل  العديد م  الؤلفات والكتب اإلباضية , خاصة يف الرواية 
, التتت ي أفتتترده ألثاديتتتث الرستتتول صتتتلى ان عليتتته وستتتلم , أيضتتتا 3مستتتند األمتتتام الربيتتت  بتتت  ثبيتتتب  -1

 أثاديث يف العقيد     فيه أثاديث ع  الرسول والصحابة.

                                                             
ميف  صد البصر  639ه/18بنزوى بعمان سنة ل ولد بقرية فر واليع امل هو اسم ابنته   يف:اليحمدَ األتدَ)ابو الععثاء جابر بن تيد1

الؤمنن رضي ان عنها, وعبد  أمم  اجا العلم ا تقا بينها وبن احل از ,روى احلديث ع  أكابر الصحابة رضوان ان عليهم,منهم عا ية 
 ال : " أدركال سبعن  أ هسفيان واريهم رضي ان عنهم ثىت  أيبية ب  أو عمر,وا   ب  مال ,ومع ان ب  عبا ,وعبد ان ب 

ة  يدريا,فحويال ما عندهم ,إال البحر الزاخر عبد ان ب  عبا " عاش  ا عا زاهدا مه الدعو , وك ر  السفر يف سبيا العلم,تر  آثارا علمي
ل م     احلديث يف أو ما يف التفسري واحلديث والفقه و أماسبعن م  الرجال,كان  كبري  كان مف  البصر  , فقد روى عنه ثوا 

م جابر ب  مافقه األو ة جبرب ان, م  أهم مؤلفاته :كتاب الصال وكتاب النكاي , موجودةاإلباضيديوان,ورواياته اختصال هبا الصادر 
رفا ثيث كان جري ا معه, ويعد م  ال ي  وضعوا أس  ال هب  أ هزيد,عاش ف   احل اج ب  يوس  وعري عليه منصب القضامل إال 

ه ال ي  ام عليه ال هب واسا  أصا"هو حبر العلوم الع اج,وسراج التقوى, رفقة عبد ان ب  أباي, فقد  ال فيه الدرجيين  اإلباضي
 ال فيه ا   ب  مال "مات اعلم م  على  ,ا صفه علمامل اها ال اهب االخرى ". بعد موتهأعالمه ظامه,ومنار الدي  ,ومنه ا تصبال به 

 ميف.ينظر:711ه/ 93شي  البخاري توفيسنة ل كرمية,وضمام ب  السا ب,و تاد   أيب هر األري" م  ابرز تالم ته:ابو عبيد  مسلم ب  
ص  1م ج 1996ه/1416دار العرفة بريوت لبنان 5مهناو علي ثس  فاعود ط, ت  أمري علي الملل وال حلاليهرستاين 

معجَ , جمموعة م  الباث ن, 110-109,إبراهيم حباز وآخرون الرج  الساب  ص ص  205ص  2,الدرجن الصدر الساب  ج 160
 12ص 1م ج2011ه/1432 اف واليؤون الدينية عمان و وزار  األ 2ط ةاإلباضيمصطلحات 

 1ط-دراسة تاريخية–ية وال ياسية ر في الحياة الفك وأثرهم( 711هـ/93)ت دَت األجابر بن تيد  ممااأل,داو دسامي صقر عيد ابو 2
 79-77ص ص   م2000,األردنمقاب  النهضة 

هو ابو عمرو الربي  ب  ثبيب ب  عمرو ب  الربي  ب  راشدب  عمرو الفراهيدي األزدي, العماين الولد البصري الربيع بن عبيب: ممااأل3
ة عاش يف الير  يف النص  ال اين م  القرن ال اين اهل ري اإلباضي بلها يف منققة البامنة , وهو اثد روا   أوه ت  80اإل امة ولد سنة 

ه ت م  أهم شيوخه كما ذكر اليماخي يف 90سنة  إىلالبصر  ثو  إىلال ام  اليالدي, تتلم  على يد والده اليي  ثبيب ب  عمرو , رثا 
 وي" كلهم شيوخ هلم باع يف احلديث والرواية , م  أهم  أيبعبيد  وضمام ب  السا ب و  أيبثالثة  وله  قال عليه "إمنا ثفظال الفقه ع  

ثدي ا, وييكا اجلزمل ال الث م  ترتيب 140ثدي ا ,وكتاب العقيد  ويضم  743عبيد  , وحيوي  أيبآثاره السند ال ي رواه ع  شيخه 
ا وما مييز منهج ب  ثبيب يف مسنده أن أبيصح 145د الصحابة ال  بل ال , لاجلام  الصحي يف ,دون األثاديث على مسا يالوارجالين
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 1مدو ة اإلمام أيب اامن ا راساين ويعترب كتاب فقه أك ر منه كتاب ثديث.  -2
بتو يعقتوب فيان حمبوب ب  الرثيا القرشي احلضرمي, رواها ع  بعا العلمامل ضتمها أسروايات أيب  -3

 الوارجالين إىل كتابه ترتيب اجلام  الصحي ,.
 2بي  , وروايات أيب سفيان ب  حمبوب.اجلام  الصحي  الوارجالين ال ي رتب فيه مسند ب  الر  -4
والتت ي يضتتم  ن الكتتر ويعتتترب مستتند الربيتت  بتت  ثبيتتب كتتتاب احلتتديث التت ي يعتمتتده اإلباضتتية ,بعتتد القتترا 

تتتي اإلباضتتتية الكبتتتريي  , جتتتابر بتتت  زيتتتد وأيب ومي تتتا هتتت ا  , عبيتتتد  ألفتتتا و ستتتما ة ثتتتديث, رواهتتتا عتتت  عَلمري
ضتية   عمتد  اإلبارب, وأصتبه, الوافتدون إلفريقيتة وبتالد ال تالسند م هب أيب عبيد  الت ي تنا لته تالم تت

ثتتدود اد يف لتته بتت  زيتتيف احلتديث , وهنتتا  متت  يتترى بدخولتته لتتبالد ال تترب  بتا مومتتأ األمتتام مالتت , وأدخ
 ميف767هت/150ل

 (  الجامع الصحيحترتيب الم  د) ويتابه الوارجالني أبو يعقوب /2
اهتتتم أبتتو يعقتتوب التتوارجالين بعلتتم احلتتديث ورجالتته, أيتتام دراستتته ورثلتتته إىل  رمبتتة باأل تتدل , وتقر تته    

للعديتد مت  كتتتب احلتديث, ثيتث وضتت  رستالة للتعريت  برجتتال مستند بت  الربيتت  وشتيوخه وتالم تته, و تتد 
صتتتتول واليتتتتعر أورد اليتتتتماخي يف ستتتتريه أن أليب يعقتتتتوب العديتتتتد متتتت  الكتتتتتب والؤلفتتتتات , يف الفقتتتته واأل

                                                                                                                                                                               

م الربي  ب  ثبيب الفراهيدي ,مقدمة ماص, اجلام  الصحي  مسند األ 1االب رواياته ثالثية السند.ينظر : اليماخي الصدر الساب  ج
 .4م ص2011ه/1432 اف واليؤون الدينية سلقنة عمان و وزار  األ 1السالي, ط

عبيد  ال ي أدركه  أيبة منهم اإلباضيالبصر  لتلقي العلم , على يد علمامل  إىلم  أها خراسان  دم ابو رانَ بعر بن رانَ الخراساني: 1
الير  ثيث كان  إىلال رب وبعدها رج   إىلمصر , مث  إىلالربي  رثا ابو اامن  أيبلكنه در  على تالم ته , وبوفا   كيف آخر عمره

أربعة عير  شيخا أمهم ابو عبيد  والربي  ب  ثبيب, وأيوب ب  أيوب وأبو سفيان ب  الرثيا  إىلب العلم , تتلم  على ثو ثريصا على مل
ن , اإلباضي, وم  أهم تالم ته ابو ثف  عمرو  ب  فت  الساكين, النفوسي وافل  ب  عبد الوهاب ب  رستم ثالث األ مة الرستمين 

ة ثىت أصبحال أرضية ل  بعده م  اإلباضياامن ا راساين, ال  دون فيها أ وال  ي  علمامل  أيبمدو ة  أو وم  أهم آثاره كتابه الدو ة
اامن أثاديث الرسول صلى ان عليه وسلم وأ وال الصحابة وفقهامل ال اهب  أيبالعلمامل ,أيضا له كتابه اختالف الفتوى , و د  عال مدو ة 

هت وبعا الصادر ت كر وفاته سنة 200ة ,  تويف سنة اإلباضيثدي ا ع  الرسول واالب رواهتا م   اإلسالمية , و د  عال م ة وأربعون
, عمر خليفة 192ص  1, اليماخي الصدر الساب  ج 325-323-320ص ص  2هت .ينظر: الدرجيين ,الصدر الساب , ج  220

 130ص  2012اإلسالمي تو   دار ال رب 2تر ماهر جرارو  ا يا خوري,ط ةاإلباضيدراسات ين النامي, 
 4الربي  ب  ثبيب الفراهيدي, مقدمة السالي الصدر الساب , ص  ممااألمسند  2
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والتفستتري فيقتتول: "رأيتتال لتته كتتتاب ال تيتتب يف علتتم احلتتديث, رتتتب كتتتاب الربيتت  بتت  ثبيتتب يف احلتتديث 
 1وزاده ما رواه اريه ع  ضمام ع  جابر واريما, وكراسة يف تسمية رجال الكتاب"

صتلى ان   ام أبو يعقوب الوارجالين ب عاد  ترتيب السند وتنظيمه, ثيث رتتب فيته أثاديتث الرستول    
 2عليته وستلم ,وروايتة الربيت  بت  ثبيتتب ترتيبتا منه يتا والت ي توجتد منتته مبعتتان كمتا ذكتر ذلت  ليفتستتكي

وأمل  عليه اسم اجلام  الصحي , و د اشتما السند على عتد  مواضتي   تلفتة تتعلت  أساستا , باألمامتة 
 4الرات., وهو معتمد ال هب اإلباضي يف احلديث و د مب  العديد م  3والعقيد 

ا  احلتتديث, أستتا  رو  فقتتد أعتتاد أبتتو يعقتتوب ترتيتتب الستتند وفتت  أبتتواب الفقتته , بعتتد أن كتتان ترتيبتته علتتى
ى  الفيتته, ثبيتتب علتت وكتان الستتند يف أصتتله يتتأل  متت  جتتزأي , وضتم لتته أبتتو يعقتتوب آثتارا اثتتتج هبتتا ابت 

  ألمتام افلت  بتاروايتات ي , و وجعلها جزملا ثال ا , مضيفا هلا روايات حممد ب  حمبتوب بت  الرثيتا احلضترم
ا أبتو يعقتوب  دي. جعلهتعبد الوهاب ع  أيب اامن بير ب  اامن ا راساين, ومراستالت جتابر يت  زيتد األز 

 ك زمل راب  يف اجلام  الصحي  ومنه أصب  لكتابه أربعة أجزامل : 
 األوالن يف أثكام اليريعة متبعا السند العا  ومساه اجلام  الصحي  -
بتأن لته يتدا يف علتم احلتديث  قوب  للعديد م  رجال اإلباضية ,ثيث ذكر الدرجيينترجم فيه أبو يع -

 5واألخبار ورواية السري.
لصتتتتال ,  اقهتتتار , رتتتتب الستتتند إىل أبتتتواب و ستتتتمه إىل  ستتتة عيتتتر  كتابتتتا وهتتتتي ل كتتتتاب األميتتتان, ال -

نت ور, ربة, الشتثكتام, األاأل الصوم ,الزكتا , الصتد ة, احلتج, اجلنتا ز, األذكتار , النكتاي, القتال , البيتوع,
 اآلدابيف

  سم كا كتاب إىل أبواب ووض   ال كا باب األثاديث ال   صه -

                                                             
 494ص 2, الدرجيين , الصدر الساب , ج105ص 2اليماخي الصدر الساب , ج 1
 130, الرج  الساب , ص وناإلباضيتاديو  ليفتسكي, الؤرخون  2

 114-139م ص ص,1986هت/1406مقبعة دار العرب ب  عرو  تو  , 1, ط بنفريقيةالمدارس الكالمية عبد اليد ب  محد  , 3
 .220, عمار ارا سه ,الرج  الساب , ص  21ب  بوهون ثاج احممد , الرج  الساب  , ص  4
 491ص  2الدرجيين , الصدر الساب  , ج 5
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بر وابت  أفلت  قتام  جتاوهب ا يكون أبو يعقوب,  د  ستم الستند بعتد ترتيبته إىل جتزأي  مضتيفا هلمتا م -
ث قتتل أمتتا ال التتال تتاين فوعليتته يكتتون كتتتاب "الستتند" للربيتت  بتت  ثبيتتب هتتو اجلتتزمل األول و ومستتاه ال تيتتب .

 والراب  فهو إضافة أبو يعقوب الوارجالين.
وما يؤكد تضلعه يف احلديث هو إجابته على رستالة األوزاعتي الت  ذكرهتا التوارجالين يف "التدليا والربهتان" 
ال ي جامل يف رسالة لزهر  العيون يف ,الب   تيبة أ ه عا  رواية ولي  أمام مت هب,  تا ال:" اعلتم أختي أن 

 1عا  رواية , ولي  بأمام عند أها م هبه, وال ثدي ه مما يكون ث ة على ال اهب" أبا  تيبة
فأمام أها م هبه وأها اليام  امبة ,التب عليهتا م هبته ثتىت ا تهتى إىل األ تدل , وعلتى  2أما األوزاعي

 م هبه كان أهلها ولي  يٌنتحا م هب األمام مال  يف األ دل  , إال خدمة للمرابقن .
الكي يف ز ال هب السبة لربو أيضا أن الرد بالنسبة أليب يعقوب البال عليه النظر  السياسية بالن وهنا  رى

 بالد األ دل .
 ثانيا:ابو يعقوب الوارجالني مفّ را

 هوصف يتابه في التف ير وم هج -1
استقاع أبو يعقوب بعلمه واتساع مداركه أن تكون له ملكة التأويا وتقدير األشيامل وبيان مقاصدها ,    

هتت ا األمتتتر جعلتتته يقتتتتحم علتتم التفستتتري آلي القتتتران الكتتتر  وفهمتتته الفهتتم التتتد ي  . ثيتتتث ألتتت  كتابتتته يف 
آن العظتيم ,كتان مت  التفسري, فيقول هتو عت   فسته " اعلتم أ ته مت  حيصتا مقاليتد أفعتال الكتتاب يف القتر 

                                                             
 133ص 3جالوارجالين , الدليا والربهان , الصدر الساب ,     1
ه وهو عبد الرمحان ب  عمرو ب  حممد ,األوزاعي السيأيب اليامي, الدميقي البريويت واألوزاعي  سبة إىل 88: ولد سنه األمام األوتايي2

 أوزاع وهم بقون م  العرب , زلوا بدمي , وهو عريب محريي وكان يكىن أبا عمرو , ولد ببعلب  ترىب يتيما, بعد وفا  أبيه اهه إىل دمي 
فر  ,  لقلب العلم مث إىل مكة الكرمة  فالدينة النور , على عهده ا تيرت العديد م  الفر  السياسية وال هبية, كالييعة وا وارج وبعا ال

كاجلهمية والقدرية والسمة, و   األمام األوزاعي  إىل بعضها يف ما حيا  ضد الصحابة , مس  احلديث وعمره اثنتا عير  سنة, عاش 
دا ثافظا , ثىت أصب  اثد األ مة ال ي  يدور عليهم اإلسناد, وعد إسناده م  أص  األسا يد, شهد عهده يف القرن ال اين اهل ري , جمته

ثور  فقهية كبري  ,  امال على الكتاب والسنة, وأ وال الصحابة , و هرت الدار  الفقهية .ل  جنمه يف الفقه والفتيا , م لما برز يف 
ه , و دمه األمام مال  يف الفقه ع  أيب ث يفة , وال وري.. عبد الستار  157زل متصدرا اإلفتامل ثىت توفاه األجا سنة احلديث, و  ي

 233-36م ص ص 2006ه/1432دار القلم دمي 1ط(157ه/88األمام األوتايي حي  اإلسالم ويالَ أهل العام )اليي  , 
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 1فقه القرآن مبعزل , و د بينا ه ه األفعال يف اري ه ا الوض  وشرثناها شرثا,  قت  عليته إن شتامل ان"
واصتتفا القتترآن بأ تته كاليتتت ر  هلتتا عتترو  وأعضتتتامل وأاصتتان وأمارلأمتتا عرو هتتا فهتتتي عيتتر : الكتتي والتتتدين 

, والعتتتام وا تتتاص واألعضتتتامل عيتتتر  وهتتتي: المتتتا والناستتت  والنستتتوخ ,وا،كتتتم والتيتتتابه والظتتتاهر والبتتتام 
والقيد والققوع والوصول والقدم والؤخر والكناية والتصري . أما األاصان فهي عيتر  :   والفسر والقل

احلدود وحل  ا قاب وفحوى ا قاب ,ودليا ا قتاب واألمستامل ال اتيتة ن تعتاىل, وأمستامل األبتدان وأمستامل 
ار فهتتي: األمتتر والنهتتي ,ا تترب واالستتتخبار ,الوعتتد والوعيتتد, التتواعظ واألم تتال, اإلعتت ار األفعتتال. أمتتا األمتت

ومؤلفتته هتت ا يف التفستتري كتتان, ع يبتتا كمتتا يقتتول التتربادي يف اجلتتواهر  :" ... ولتته يف التفستتري   2واإل تت اريف.
كتترب منتته , كتتتاب ع يتتب رأيتتال منتته يف بتتالد أريتت , ستتفرا كبتتريا ,   أر وال رأيتتال  تتل ستتفرا أضتتخم وال أ

وثزرت أ ه جيأوز سبعما ة ور ة , أو ا ا أو أك ر منه تفسري الفا ة والبقر  وال عمران ,وثزرت أ ه فسر 
القترآن يف ما يتة أستفار م لته   أر وال رأيتال ابلت  منتته , وال أشتفى للصتدر ل تة وإعرابتا أو ثكتم مبتتن ,أو 

علتتوم , فتت ذا ذكتتر أيتتة يقتتول  ولتته تعتتاىل...إىل  تترامل   تتاهر  أو شتتاذ  , أو  استت  ومنستتوخ , أو يف  يتت  ال
إنا  قا الربادي هل ا الوص  الد ي  لكتاب التفسري أليب يعقتوب يأخت  ا إلأأ ته اجتهتد يف  3آخره ....".

التفستتري لدرجتتة أ تته وضتت  منه تتا جديتتدا موضتتحا فيتته عديتتد العناصتتر التت  متتر عليهتتا تفستتريه ثتتىت يصتتا 
تل  ه ا الكتتاب, ويت كر عبتد الرمحتان اجلتيال  إن هت ا التفستري توجتد لقار ه ميسرا واض  العا  . و د ا

 سخة منه يف خزا   روما ب يقاليا,و د اعتمد الوارجالين منه تا د يقتا يف تفستريه كمتا أورد ذلت  التربادي  
 بنامل على ما يلي :  4بعد ذكره أ ه فسر القران يف ما ية أسفار 

 آلية..."اىل إىل آخر اية يقول تعف ذا ذكر آ".. لبداية إىل لايتها يقوم ب كر اآلية الراد تفسريها م  ا -
 ويستقصيه..." ب اآليةيقوم ب عراب اآلية بداية لتوضي  الدلول اإلعرايب "...فأول ما ي كر إعرا -

                                                             
احلدي ة سلقنة  األلوان  اليي  سا  ب  محد احلارثي , مقبعة , توالبرهاَالدليل , الوارجالين إبراهيميوس   أبو يعقوب1

 82ص  2عمان ,د ط ج
 47,بكري سعيد أعوشال أبو يعقوب يوس  الوارجالين الرج  الساب   ص 82-18الصدر الساب  ص ص  الوارجالين2
 238م ص  2014دار احلكمة لندن  1ط  أيب  امحد ب  سعيد السيت كالجواهر الم تقاةكالربادي إبراهيمبو القاسم ب  أ3
 238ص   كالصدر الساب  كالربادي إبراهيمبو القاسم ب  أ4
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  الفعتتا   تصتتارييقتتول الل تتة ويستقصتتي  يتت  تصتتاري  األفعتتال "... مث يقتتول الل تتة فيستقصتتي  يتت -
 م  الكلمة..."

ن القتتترامل  نتتتا وتبيتتتتبيتتتن ثكتتتم اآليتتتة التتتراد تفستتتريها ومتتتدلول احلكتتتم اليتتترعي فيهتتتا جا تتتب الفتتتتوى ه -
 الظاهر  م  الياذ  "..أو ثكم مبن و رامل   اهر  أو شاذ  ..."

 ي بيان الناس  م  النسوخ وترتيب اآليات يف النزول والتدرج يف احلكم اليرع -
تتتتاب أيب يتتتة متتت  كهتتو متتترداه يف ذلتتت  فكتتتان يستتتو  الروااعتمتتاد التفستتتري علتتتى متتتا جتتتاملت بتتته الستتتناة و  -

 ثبيب "السند" موردا السند ومواض  االختالف بن األمياف والفر  
 كما بن مواض  التفسري للعلوم العقلية أو النقلية . -

ؤل  ضياع ه ا ال ى, إال أنرجالين مميزا ع  با ي التفاسري األخر للو ويبقى ه ا التصور يف منهج التفسري 
هتان الدليا والرب ل وارجالينال, لك  كتاب اإلباضير  شرخا كبريا يف تفسري القران الكر  لعلمامل ال هب ت

 كما وردفسرات  آليات الخيل األما يف سرد العديد م  التفاسري والنماذج, م  ا اإلباضييف أبقى للفكر 
 بيرثها وتفسري آياهتا . يف بعا الرسا ا ال   ام أبو يعقوب

 
 
الــــدليل م لفه) فــــي تيمــــا ورد  الــــوارجالني للقــــرآَ الكــــريَمــــن تف ــــير نمــــارج  -2

 (والبرهاَ
لفقته اال ركهتا يف جمتتيتة الت  العلم ,مت  أهتم اآلثتار التوارجالينيعترب كتاب الدليا والربهان أليب يعقتوب    

النصتتتوص   احل تتتة, متتتبوالعقيتتتد  ,ثيتتتث وضتتت  فيتتته عقا تتتد أهتتتا االستتتتقامة , برصتتتا ة التعبتتتري , والاهبتتتة 
ل واليتتبه اب الظتتالاليترعية ,يف التترد علتتى متت  ختتال  اليتترع , بدفاعتته عتت  العقيتتد  , واهل تتوم عتت  أصتتح

 تضيه الرثلةتق بالعديد م  األساليب ثسب ما
 : لو األنمورج األ -
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ََ ل تعاىل وله     َمُ و بَاللكَه َوَماَلَ َكَتـَه وَُيتَُبـَه َوُرُسـَلَه ُيل  آَمَن   ۖ  آَمَن الركُسوُل َبَما أُنَزَل َإَليذَه َمن ركبَْه َوالذُم ذ
ــيذَن َأَعــدش ْمــن رُُّســَلَه  َرانَــَك رَبـكَ ــا َوَإَليذــَك الذَمَصــيرُ  ۖ  َوَُــاُلوا َســَمعذَ ا َوَأَععذَ ــا  ۖ  اَل نـَُفــْراُل بـَ فالرستتول  1يف ُرفذ

ن  , فلتتو  تتال حممتتد صتتلى ان عليتته وستتلم بتتدليا الم التعريتت  فهتتو تعريتت  العهتتد ,إذ لتتي  بتعريتت  اجلتت
 ا ا : أرأيال رجال   فقيا م  الرجا  لدل الم التعري  على إن الر تي هتو الستؤول عنته و  يكت  منكترا 

ـَرا ل تعاىل,بدليا  ول الرسول صلى ان عليه وسلم يف تفسري  وله  َر ُي ذ َك َمَع الذُع ذ تر اَفَن ترري يصسع  إرينَّ َمتَ  الععصسع
آَمَن اثنان فقال : ل أ هواثد ,وتكرار النكر  أ هو ال :" ل  ي لب العسر عسري " فدل تكرار العرف  2يف

امتت   تتوال وعمتتال  أ تتهم  فتتأمل  , و  يقيتتد فأثبتنتتاه آألتتختترب ان عليتته أ ,يفالركُســوُل َبَمــا أُنــَزَل َإَليذــَه َمــن ركبْــهَ 
 3واعتقادا . 

 األنمورج الثاني: -
ََ يل تعتتتاىل ولتتته  ـــُرو تـُ ََ يلكيذــــَل َويل ـكَهـــاَر اَل يـَفذ   العتتتزم متتت  الرستتتا, واأل بيتتتتامل أو هكتتت ا هتتتتو ثتتتال 4يف َ ـــْبُحو

 والصديقن والسابقن والقربن .
 :األنمورج الثالث -

يْـَ ـاَت َوالزُّبُـَر بل تعتاىل ولته  ََ َوَأنَزلذَ ـا َإَليذـَك  ۖ  الذبـَ ــُرو َفكك َذ يـَتـَ َذ َوَلَعلكُهـ ــْيَن َلل كـاَس َمـا نـُـْزَل َإلَـيذَه َر َلتُبـَ  5يفالـ ْيذ
يف فه ا ا قتاب يستت ر   يت  النتا  و يت  م واآياأيها ال ين ل  تعاىلو وله  ياأيها ال اس(ل  تعاىلو وله 

يستيقظ,وعم عموم ه ه الؤمنن ,فخصال السنة منه القفا ثىت يكرب , والنون ثىت يفي ,والنا م ثىت 
ََ ل تعتاىلاالي  ي  العقالمل البال ن مت  الرجتال والنستامل , فقتال  األمتر هنتا جلميت  6يف فَـاتـكُقوا اللكـَه َوَأَعيُعـو

 7  األلباب بالقاعة, فدخا النسامل يف ا قابأو 
 ع: ــــــاألنمورج الراب -

                                                             
 285-284 اآلية سورة البقرة1
 6-4 اآليةسورة العرت2
 151ص  3الصدر الساب  ج  الوارجالينك أبو يعقوب3
 20اآلية سورة االنبياء4
 44-43اآلية  سورة ال حل5
  150اآلية سورة الععراء6
 130ص  3أبو يعقوب لوارجالين الصدر  فسه ج 7

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura94-aya6.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/qortobi/sura94-aya6.html
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رََييَن َيافكَة َيَما  وله تعاىل ل َذ َيافكَة َوَُاتَُلوا الذُمعذ َك اللكَه َمَع الذُمتكَقينَ  ۖ  يـَُقاتَُلوَنُك فه ه عموم  1يفَوايذَلُموا َأ
َ ـَر حمتملة التبعيا فنس  ان تعاىل منهم أها ال مة فقتال ل َم اآلذ ََ بَاللكَه َواَل بَـالذيـَوذ َمُ و َُاتَُلوا الكَ يَن اَل يـُ ذ

ََ َما َعركَم اللكُه َوَرُسو  ََ َديَن الذَحْ  َمَن الكَ يَن أوتُـوا الذَكَتـاَب َواَل ُيَحْرُمو يـُعذطُـوا الذَجزذيَـَة  عتـىلُُه َواَل َيَديُ و
 ََ َذ َصاَرُرو  2يف .َين َيدش َوُه

 األنمورج الخام : -
اَت َوَما َّو َما َفي ال كمَ  لكهُ  ۖ  اَل تَّذُ ُ ُه َسَ ة  َواَل نـَوذم   ۖ  للكُه اَل َإلَََٰه َإالك ُهَو الذَحيُّ الذَقيُّوُم ال تعاىل وله     

َرذَض  ـــَفُع َي ـــَدُه َإالك بََنرذنَـــَه  ۖ  َفـــي األذ َذ  ۖ  َمـــن َرا الكـــَ َ َيعذ َذ َوَمـــا َ لذَفُهـــ ـــيذَن َأيذـــَديَه َُ َمـــا بـَ ـــ َواَل  ۖ  يـَعذَل
ءش ْمنذ َيلذَمَه َإالك َبَما َحاَء  ََ َبَعيذ َرذَض َّو َوَسَع ُيرذَسيُُّه ال كمَ  ۖ  ُيَحيطُو  ۖ  َواَل يـَُئوُدُه َعفذظُُهَمـا  ۖ  اَت َواألذ

 َُ  أ هذا دل  ولنا لانيف  والقيوم يتضم  التكلي  والتصرف ففاحلي يتضم  الصفات  3يفَوُهَو الذَعَليُّ الذَعَظي
ــَه َإالك ُهــَو افاعتا فهتت ه الستب  يقتضتتيها  ولته ل أ تتهشتامل و  أ تتهمريتد و  أ تته تادر و  أ تتهعتا  و  أ تته تد  و  للكــُه اَل َإلََٰ
يف ويقتضتتي  ولتته لالقيتتوميف الفعتتا وا لتت  والتكليتت  وهتتو األمتتر والنهتتي التت ي يقتضتتي القاعتتة الذَقيُّــومُ الذَحــيُّ 

والعصتتية وال تتواب والعقتتاب التت ي يقتضتتي اجلنتتة والنتتار ومتتا يقتضتتيان الصتتري فهتت ه الستتتة يتضتتمنها  ولتت  
 الفاعا.

  ميتان بته واإلميتان بالال كتة والكتتبفه ه ال الثة عير  خصلة ا تبستنا معرفتهتا مت  معرفتة ان عتز وجتا واإل
 4.أبو يعقوبكما يقول ذل  

 

 أديباحايرا و  م ر ا أبو يعقوب الوارجالنيالمبحث الرابع :
 أوال : أبو يعقوب الوارجالني م ر ا

إن اهتمام متؤلفي اإلباضتية بالكتابتة يف التتاري  اإلباضتي,   يكت  صتدفة إمنتا كتان ل تري أمستى وهتو      
وهتو مت  إ لتيم تتوزر بتاجلنوب  1إثيامل الفكتر اإلباضتي, وإبتراز تعاليمته, وتعتترب وثيقتة لبت  ستالام بت  عمتريف

                                                             
 36-35اآلية سورة التوبة1
 29-28اآلية  سورة التوبة,  131ص  3أبو يعقوب الوارجالين الصدر  فسه ج 2
 255-254اآلية سورة البقرة3
 153 الصدر الساب  ص الوارجالين أبو يعقوب4



 الوارجالني في الفكر االباضيدور أبي يعقوب يوسف                    الفصل الثالث                 

 

42 
 

يهتتتا كتاتتتاب الستتتري ,ومتتتنهم التو ستتي أ تتتدم وثيقتتتة إباضتتتية لتتتاري  بتتتالد ال تتترب اإلستتتالمي, ثيتتتث اعتمتتد عل
 2اليماخي يف سريه.

ا إليته ب  وأن تقر نت, الت ي ستالسري  وأخبار األ مة أبو زكريا حيي بت  أيب بكتر التوارجالين  كما يعترب مؤل
د ال تتترب خولتتته لتتتباليف أهتتتم علمتتتامل ورجتتتالن وأهتتتم آثتتتاره أ تتتدم متتت  ألاتتت  يف تتتتاري  التتت هب اإلباضتتتي ,ود

ين و يأم تتتتال التتتتدرج د متتتت  الصتتتتادر التتتت  اعتمتتتتد عليهتتتتا كتاتتتتاب الستتتتري ,العلتتتتم ويعتتتت ةاإلستتتتالمي ودور محلتتتت
 دوي  التتتاري كتابتتة وتتتاليتتماخي , واتتريهم متت  متتؤرخي الفكتتر اإلباضتتي. إىل اايتتة التحتتا  التالميتت  يف ال

  رب.اري  بالد التبريا يف كاإلباضي, تأثرا بعلما هم فكان منهم أبو يعقوب الوارجالين, ال ي تر  مؤلفا  
يتتث أ عتتال أهتتم الراجتت  التت  استتتقعنا االمتتالع عليهتتا, متتا ينستتب إىل اليتتي  أيب اليقظتتان يف  ولتته ث   

م بالدرستة ا لدو يتة "أن  1914 قال ع  أستاذه ثس  ثسين عبتد الوهتاب, الت ي التقتاه بتتو   ستنة 
علمتامل أوربتا أكترب عتا  رياضتي, يف فتال إفريقيتا, مث  دأبا يعقوب يوس  بت  إبتراهيم الستدرايت , يعتترب عنت

 ال إن له كتابا ,يسمى" فتوي ال رب" رأيال  سخة منه يف تركة الستير  الكبري الفر سي" مو تيسيكيو" 
 ال : ولوال  لة النقود عندي أل تنيه...  ال ويوجتد ذلت  الكتتاب" فتتوي ال ترب" اآلن, يف بعتا ختزا   

 . 3ألا يا.."
 4االسم أكاده أبو عمار يف سريهك أن أليب يعقوب كتابا يف التاري  يقال له" فتوي ال رب" ه ا 

أمتتتا صتتتاثب مع تتتم أعتتتالم اجلزا تتتر متتت  ختتتالل تر تتتته أليب يعقتتتوب ذكتتتر أن لتتته كتابتتتا يف التتتتاري  بعنتتتوان 
 5"ال رب يف تاري  ال رب" 

                                                                                                                                                                               
هت  وكان مازال على  يد احليا  ثىت سنة 240: مؤرخ يف بالد ال رب سك  توزر يف اجلنوب التو سي ثوا  عام  بن سالم بن يمر1

لال ه ه القتقفات مواضي  دخول أو فريقيا , دم له اليماخي بعا مقتقفاته يف سريه,تنإباضيي فال إهت ,له مؤل  تارخيي ع  260
باضية تيهرت م  إثامت اللزوزي و عال ات  وأبوبو ا قاب العافريأم ال أ ,ا او األن باضياإلمة وتاري  اال  جبا  فوسة إىل, اإلسالم

 أ هإالكه ا الؤل  كما ي كرالستير  ليفتسكي تألي , يف القريوان وجيها تاري   ةاإلباضي أعالمعبد الوهاب,وعدد م   مةأماالير  ف   
 123-121ص  صالساب  اليماخي, الصدر ,151-149ج  الساب  ص ص الر ر:تاديو  ليفتسكي,هت.ينظ 260يكون بعد عام 

 263عالل ب  عمر , الرج  الساب  ص  2
 48, الصدر الساب  ص  والمدارس الكالمية اإلسالمية الوارجالنييوسف  أبو يعقوب ,أعوشالبكري سعيد  3
 157الرج  الساب  ,ص , مصقفى ب  صاحل باجو ,  49بو عمار عبد الكايف , الصدر الساب  ص أ4
 453عادل  ويها , الرج  الساب  , ص  5
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ر, وكتان متنهم أبتو يعقتوب التوارجالين ,"أن وتقر  عبد الرمحان اجليال  يف سيا  ثدي ه ع  أعالم اجلزا ت
.وهتو متتا ميكتت  أن املتته علتتى أ تته 1أبتا يعقتتوب كتتان لتته كتابتتا يستمى" فتتتوي ال تترب" يوجتتد دتتزا   ألا يتتا "

اعتمد على تركة الستير  الفر ستي الستال  الت كر الت ي ذكتره أبتو اليقظتان أو اعتمتد أساستا علتى ذات 
 الرج .

النحتى, يف تواجتد ذات العنتوان يف أن أليب يعقتوب كتابتا يف التتاري ,  واى صاثب "اص  البتان"  فت 
  ي   شارد  وال وارد  يسمى لفتوي ال ربيف أو لتاري  ال ربيف, وذكر  ف  ما تقر  له ثست  ثستين 

 2وعبد الرمحان اجليال  , يف تواجده دزا   ألا يا.
 ام بيري سري م  سلفه م  العلمامل اإلباضية ,  وثسب ما أورده أبو عمار يف سريه ف ن أبا يعقوب     

ثيتث ذكتر بعتد تعرجيته علتى دور  3وكان منهم على األخ  سري حممد ب  حمبتوب بت  الرثيتا احلضترمي,
محلتتة العلتتم يف الفكتتر اإلباضتتي, واحلتتديث عتت  وصتتول بعتتا ستتري علمتتامل اإلباضتتية, إىل فتت   أيب يعقتتوب 

بتتوب احلضتترمي, رمحتته ان, وشتترثه شتترثا ع يبتتا " والقصتتد التتوارجالين  ولتته "وصتتا إليتته ستتري حممتتد بتت  حم
 .4هنا شرثه إىل تالمي  ثل  العزابة 

تقتر  لفحتوى يأ ته    و رى م  خالل الكالم ع  ه ا الؤل  أليب يعقوب الوارجالين, مت   بتا الصتادر
  قر ه فيه لفتت  ن اتماأما حيمله كتابه التارخيي ه ا, وميك  م  خالل عنوان الكتاب ل فتوي ال ربيف 
تكتترر , مل رثالتتته الآهتتا أثنتابتالد ال تترب , وأهتم التتدول الت   امتتال ,وأهتم الفتتا ن , وأهتم الستتال  الت  ر 

 مي.رب اإلسالإضافة إىل اثتمال كالمه ع  أهم الوال  احلكام ال ي  تداولوا على بالد ال 
ه ي  ضتري ترثالتب اإلباضتكبتري يف الت ه  وه ا ما جيعلنا   صن  أبا يعقوب م  العلمامل ال ي  كان دورهم

 ال ي جعله مؤرخا وشارثا لسري م  سلفه. 

                                                             
 416ص  1عبد الرمحان اجليال , الصدر الساب  ,ج  1
, مقبعة 1از و سليمان ب  حممد بومعقا ,  طبكري حبا  إبراهيمت   ك رصن الباَ في تاري  ورجالَك أعزامب  صاحل بابا محو  إبراهيم2

 220م, ص 2013ه/1434اجلزا ر,العالية ارداية 
, عاش يف القرن ال اين اهل ري ,م  عا لة علم , أبوه ابو سفيان ب   ةاإلباضيثد علمامل أ :محمد بن محبوب بن الرعيل الحضرمي3

وكتاب  ,يف التوثيد"الرض  "وكتاب  "البستان"عن سفرا,وله كتاب ب,الكون م  س"ا زا ة "الرثيا,وابنه بيري ب  حممد ,صاثب كتاب 
 49و عمار عبد الكايف, الصدر  فسه,ص أبا،اربة.ينظر :

 12الصدر  فسه, ص  كبو عمار عبد الكايفأ4
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 حايرا أديبا الوارجالني أبو يعقوبثانيا: 
عتالو  علتى العلتوم األخترى كالرياضتيات والفلستفة والنقتت  والتتاري  والفقته واألصتول , فقتد ا تتحم أبتتو    

ى ذلت   صتيدته احل ازيتة والقصتيد  البا يتة , الت  يعقوب الوارجالين علم األدب واليتعر ,وختري دليتا علت
ألفها يرثي فيها شيخه أيب سليمان أيوب ب  إمساعيتا , ثيتث ينستب التدرجيين أليب يعقتوب ديتوان شتعر 

,كما أكد اليتماخي تضتل  أبتو يعقتوب يف علتوم 1و د أورد فيه  صيد  الوارجالين البا ية كاملة يف مبقاته
العديتد مت  القصتا د منهتتا القصتيد  احل ازيتة الت  تتتدل علتى اتزار  علمته لتتا  اللستان , والنحتو والل تة ,ولتته

 2أودعها م  فنون العلم م  القرامل  والنحو والتصري .
ة التت  ستتتب  والبا يتتت ومتت  أهتتم مؤلفاتتتته التت  بقيتتتال كمتتوروث ثضتتتاري تتوارثتته األجيتتال,  صتتتيدته احل ازيتتة

 اإلشار  إليها 

 القصيدة البا ية  /1
تعتتد هتت ه القصتتيد  متت  متتا تبقتتى متت  ديتتوان شتتعر أبتتو يعقتتوب التتوارجالين الفقتتود ,التت  كا تتال يف رثتتامل     

 , ال ي توفاه األجا وثزا ك ريا يف  فسه ,وتأثر بفرا ه أميا تأثر . 3شيخه أيوب ب  إمساعيا
عد م  الصادر التارخيية ه ه القصيد  يف مبقاته كاملة ,و د بل  عدد أبياهتا ما ون بيتا ,وت أورد الدرجيين

,وتربعتته يف  لتتتوب 4اهلامتتة ,التت  تر تتتال أليب أيتتوب ودوره يف الفكتتتر اإلباضتتي خاصتتتة يف منققتتة ورجتتتالن 
تالم ته ,ال ي  اخ وا عنه  قي العلوم ,وكان م  بن هؤالمل التالميت  أبتو يعقتوب التوارجالين الت ي جستد 

                                                             
 460ص  2الدرجيين , الصدر الساب  ,ج  1
وزار  ال اث القومي وال قافة سلقنة عمان,  2,ط  أيب, ت  امحد ب  سعود السييتاب ال يراليماخي, امحد ب  سعيد عبد الواثد 2

 105ص  2م ,ج 1992هت/1412
يعترب أيوب ب  إمساعيا م  علمامل وارجالنك ومز  وصا يف سلسلة علمامل :أبو سليماَ المزاتي اليزماتي أيوب بن إسماييلترجمةَ 3

فيه " حبر تتقاذف يف اواربه السف ك وبر يقتدى به م  هتيف و ال  550-500ه ه احلاضر ك صنفه الدرجيين يف القبقة احلادية عير  ل
وتتلم  على يده العديد م  القلبةك يف القرن الساد   ا تفى م  القتفنكإن س ا يف العلم أجاب فأ ن ك وإن استسقى فيها ماملأروى فأ ف 

ؤاالتكواليي  أبو عمار عبد الكايف التيم اريكوأبو عمرو ع مان ب  خليفة السويفكصاثب كتاب الس اهل ريك منهم خيل  ب  خيل 
 2 فسه ك جالصدر الدرجيينك ., أيب يعقوب يوس  الوارجالينك ال ي رثاه يف  صيدته البا ية التناويتك صاثب كتاب الوجزكإضافةإىل

 459 فسه ص 
 460ص  2,ج  فسهالدرجيين , الصدر  4
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,راتم بستامة التعبتري فيهتا إال أن ذلت    مينعهتا  صد  عوامفه اهاه شيخه ,بنسج أبيات  صتيدته البا يتة
 1م  أن تكون ثاملة لصد  تل  الياعر , لا محلته م  عديد الصور اليعرية العرب .

 لوبردى الو د كان مقل  القصيد  :         أيوب ما أيوب ال أيوب .... أودي به  در ال
 ى تعقيبيه وللردوتصرامال  .... ثينا عل فتلوثال أيامه                                     

   مفعولفالقصيد  كا ال م  حبر الرجز  مستفعل  مستفعل  مستفعل  .... مستفعل  مستفعل
رثى أبو يعقوب يف مقل   صيدته شيخه أيوب ال ي  ال فيه الدرجيين" حبر تتقاذف يف اواربه السف     

لعلتتم ,أجتتاب فتتا ن  , وان أستتتيا ايتتث مسا تته يف ,وبتتدر يقتتتدى بتته متت  ا تفتتى متت  القتفتتن إن ستت ا يف ا
التتت ي كتتتان متتت  علمتتتامل ورجتتتالن و  2مساثتتتة صتتتاثب فأوستتت , وان استستتتقى فيهتتتا معتتتا أروى فتتتا ف ...".

فقها ها كما أورد ا ذل  يف شيوخ أبتو يعقتوب يف الفصتا ال تاين مت  البحتث , تيتز أيتوب بتالكرم والعقتامل 
لري به ألكه , وأ عده الفراش , كما ي كر ذلت  التدرجيين" واجلود , مباله وعلمه وجهده , لك  ثلول ا

 3أ ه أصيب مبري اجل ام ,على ما ثكي له والده ال ي زاره يف منزله بورجالن".
 مالحمه: فيقول أبو يعقوب يف  صيدته واصفا إياه وثال مرضه وما فعا جبسمه ,وكي  اريا 

 دبيب دب البالمل جبسمه بعد البلى .... فلله به مول احليا 
 ذهبال بياشته وشرت ما به ... وعاله م  بعد اليحوب شحوب         

 4وت ريت منه ا،اس  كلها    .... فتؤوب ثينا مث بعد تلوب      
 كما ذكر أن ه ا الري الزمه وأ ا به مد  السب  سنوات كاملة  ا ال:

 كيبال  الروي و با مات سب  سنن  با مماته .... و  يب  إال                    
 5مث يقوم ب كر يوم وفاته:        فا سا منه الروي عند وفاته ...  بايب وأمي القاهر السلوب

                                                             
 160مصقفى ب  صاحل باجو , الرج  الساب  ص 1
 459ص  2الدرجيين , الصدر  فسه ,ج  2
 461ص  2الدرجيين , الصدر  فسه ,ج  3
,ت  حيى ب  بو هون ثاج احممد د ت ط القباعة اليعبية لل ي   الوارجالنيرعلة , الوارجالينيوس  ب  ابراهيم السدرايت  أبو يعقوب4

 460,الدرجيين , الصدر  فسه ص  85م ص  2007
 463, الدرجيين الصدر الساب  , ص  85ص  فسه , الرج  الوارجالينيوس  ب  إبراهيم السدرايت  أبو يعقوب5
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 , ستا وإرشتادا أالتد يا  كما استيعر أبو يعقوب ذل  الدور ال ي لعبه أيوب,  يف تعليمه وتدريسته ومل ته
ال  نتتتابر والتتتعمتتتار تلتتت  الالستتتاجد وبكتتتال عليتتته الستتتماوات ,لتتت هاب عتتتا  كتتتان متتت   هثتتىت استوثيتتتت

 فقال:
 بكال السماوات العلى وجنومها .... ثز ا عليه والفال والراوب
 1واستوثيال منه الساجد كلها ..... لا خلال منه وث  النياب
 قال :فويص  أبو يعقوب ثالته وثز ه ودموعه على شيخه ثىت شبه دمعه النهمر بالقر 

 صوب.ا وتوترى العيون م  الدموع كألا .... د ا السمامل هتمي احلي              
 إىل أن يصا إىل الدعامل والتضرع إىل ان بان يرمحه وي فر له  ا ال:

 فعليه رمحة ربه وسالمه .... ثىت القيامة واإلله وهوب.
لصتتاد  متت  ختتالل متتا هلتتى متت  إن القصتتيد  البا يتتة أليب يعقتتوب التتوارجالين, كا تتال  تتد المستتال  لبتته ا

أبياهتتتا, التت  تعتتد متت  أهتتتم الصتتادر ,التت  جستتدت ثيتتا  أيتتتوب ودوره الريتتادي يف ميتتدان العلتتم والتتتال  
,وت ا خقو  هامة يف تعريب الرببر, وممارستتهم لل تة العربيتة ,علتى الترام مت  هتروب األلفتا  لديته وتعت ر 

 2األسلوب على ثد  وله:
 م .... علم اهلدى وتع ر األسلوبيا رمحة للعالن لفقده

ن ا ون بيتتتا كتتاستتلفنا متتو تتد أدرجنتتا أبيتتات هتت ه القصتتيد  ,يف ملحتت  البحتتث والتت  بلتت  عتتدد أبياهتتتا كمتتا أ
 آخر أبياهتا:

 3خل  اب  ادم عرضة لهال  .... إن النية يومها لعصيب
 ميف. 1129هت/  524إىل أن ألكه الري وتوفاه األجا سنة   ل

 الحجاتيةالقصيدة  /2

                                                             
 464, الدرجيين, الصدر  فسه ,ص  86, الرج   فسه ص  الوارجالينيوس  ب  إبراهيم السدرايت  أبو يعقوب1
 ةاإلباضي, صاحل باجيه, 90-89-88م ص ص  1970   وداد القاضي ط لبنان سنة ت رسالة افتتات الديوةالقاضي  عمان  2

 176م ص  1976هت/ 1396دار بوسالمة للقباعة والنير والتوزي  تو  ,  1, ط لىو بالجريد في العصور اإلسالمية األ
-467الصدر الساب  ص ص  ,الدرجن, 89-88-87, الرج  الساب  ص ص الوارجالينيوس  ب  إبراهيم السدرايت  أبو يعقوب3

468-469 
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ليتر ية , ثنامل رثلته ااهتا , أهي تل  القصيد  ال  ألفها أبو يعقوب الوارجالين و سج كلماهتا وأبي       
ال ب ,التت  تكلمتتيب يعقتتو ألالعلميتتة , الدينيتتة ألدامل مناستت  احلتتج , والتت  تعتتد متت  أهتتم الصتتادر التبقيتتة 

 صراثة على رثلته الير ية .
ا كتبتتال أبياهتتت    , التت يين متت  أ تتدم الؤلفتتات التت  أشتتارت إىل هتت ه القصتتيدويعتتترب كتتتاب القبقتتات للتتدرج

 رك  احلج .لناس  لابعدد أيام السنة , واصفا رثلته ذهابا وإيابا, م  وصفه الد ي  لكيفية أدامل 
يف رثلتة أبتو  او د كا ال  صيدته ه ه ذات أمية تارخييتة بال تة , كمتا أستلفنا احلتديث عنهتا يف حبتر تقر نت

قوب الير ية يف الفصا ال اين ال ي رأينا فيه رثالتته ال الثتة ومنهتا رثلتته احل ازيتة , ثيتث كا تال مت  يع
أهتتم مصتتادر الرثلتتة ,التت  اتستتمال بالستتتوى الرفيتت  , مقار تتة بالقصتتيد  البا يتتة التت  كتبهتتا يف رثتتامل شتتيخه 

 1أيوب ,ال   ظمها يف خري  عمره.
عوبة بعا كلماهتا , وإجياد معا يهتا , حبيتث أراد التدرجيين شترثها تيزت القصيد  بال رامل الل وي , م  ص

,  بإال أ تته   جيتتد متت  يرويهتتا عتت  أيب يعقتتوب ستتليمة الكتابتتة ,و تتد منعتتته الع لتتة يف تعليتت  هتت ا الكتتتا
 . 2ال ي كان فيه فوا د ك ري  

و يقه لؤل  أب  قد يفو د كان هل ه القصيد  مان  س   قومة  اعتمد عليها حيى ب  بوهون ثاج أحمم
 يعقوب رثلة أبو يعقوب الوارجالين, وميك  ذكرها كما أوردها 

 النسخة األوىل موجود  مبكتبة  قب األ مة ببين يس   -
 ارداية القرار النسخة ال ا ية عند عا لة آل فضا ببين يس   أجنز فهرستها  عية ال اث ب -
 ات خل  د  النسخة ال ال ة مبكتبة احلاج سعيد حممد ب رداية ذ -
 النسخة الرابعة حمفو ة يف خزا ة احلاج حممد ب  يوس  ببا و ببين يس   -
 ستت   متت  عتتد  النستتخة ا امستتة  ترجتت  لستتا  بتت  يعقتتوب أعارهتتا للمحقتت  يف جزيتتر  جربتتة أختت ها -

 بالقاهر  .
بعتتة ا تتة وأر مالنستتخة السادستتة وهتتي دتتل هبتتون علتتي ثتتاج ستتعيد بتت  ثتتاج علتتي عتتدد أبياهتتتا ثتتالث  -

 ن, موجود  مبكتبة دار أروان بالعق  لهنياليفوسبعو 
                                                             

 48, الرج  الساب  ص  أعوشال, بكري سعيد 130تاديو  ليفتسكي, الرج  الساب  ص  1
 495-494الدرجيين, الصدر  فسه , ص ص 2
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 النسخة السابعة دل عمر باحلاج يوس  عبد الرمحان ,مبكتبة الققب  -
النستتخة ال امنتتةدل احلتتاج ستتعيد ثتتاج حممتتد بتت  بتتا محتتد,موجود  مبكتبتتة دار أروان بتتالعق  وميكتت   -

 1اعتبارها آخر  سخة خقال باليد لكولا جاملت بتاري  متأخر.
الم , بتن تها األ تالقصيد  أللا أخت ت مت  عتد   ست  ومت  العديتد مت  النتام  وتتداول و د شاعال ه ه

 القاهر  وجربة بتو   والعق  وارداية .
و د تنوعال الفوا د م  القصيد  احل ازية ,منها التارخيية والدينية واالجتماعية , واجل رافية , ولعتا أمهتا  

مناس  احلج , ومكان اإلثرام واليقات , والسعي إىل ااية اجلا ب الديين ال ي ركز فيه أبو يعقوب ع  
الو وف بعرفات ,فكان تصتويرا بلي تا ,  هتر فيته إبداعته األديب ,يف توصتي  األشتيامل معتمتدا علتى اليتعر  
كوسيلة .ه ه القصيد  ال  وصفها الدرجيين بكولا  د  عال العديد م  األاراي , األدبية مت  البتدي  

رثتتامل واحلكمتتة ,وهتتي متت  الفنتتون التت  أبتتدع أبتتو يعقتتوب فيهتتا ممتتا شصتتهد لتته باتستتاع فنتته والوصتت  والتتدي وال
 كا ه ا اجتم  يف  صيدته ال  اثتوت ثالث ما ة وما ون بيتا.2.

د  عوامفه يات , وصولعا أهم ما ميك  أن  الثظه يف  صيدته ه ه البة القاب  اجلدي يف  س ه لنب
 هوا عتاكيتا فيهتا لهاليتة حمو تزلفه حلاكم ,أو أمري , فكا تال  صتيدته ار ,وال  الثظ م  خالل شعره تلقه أ
 أثنامل سفره ال ي امتقى فيه البحر. 

ومتا ميكت  أن  قتقعته متت  القصتيد  ومت  أبياهتتا ,زيتتاد  علتى متا تقر نتا اليتته يف رثلتته اليتر ية فقتد ابتتتدأها 
لتة ذاكترا فضتتا ورجتالن ودورهتا يف ركتتب بيتيمل مت  ال تتزل وإتبتاع خقتوات مريقتته , منتزال منتزال, و بيلتتة  بي

احلج ومتا ال توه مت  صتعاب بتن أمتواج البحتر ,واهتم متا ميكت  ذكتره وصتوهلم إىل أمتاك  اإلثترام ,و لتوهبم  
 3كلها ش   لزيار   رب الرسول صلى ان عليه وسلم بالدينة النور  ولقامل علما ها, وأدامل مناس  احلج .

 ال:اإلعرام رو الحليفة ُا  َبدأ بمكا
  رلضماافلما أتينا ذا احلليفة عود  ... جأر ا ولبينا بصد                     

                                                             
 35-31أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم السدرايت الوارجالين, الرج  الساب  ص ص 1
 263عمر , الرج  الساب , ص  , عالل ب  494الدرجن , الصدر الساب  ص 2
الرج  الساب  ص ص  ت ي حيى بوهون, القصيدة الحجاتية , رعلة الوارجالنيأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم السدرايت الوارجالين,3

52-78 
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ال :  راغ العصا فنبنا صيوكنا  د هرد ا هلا ع   يقنا ... عرا  وج                         ُو
 ورير ما ي بغي االبتعاد ي ه أث اء اإلعرام بقوله:

 عامري  الر ا  ومستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته ... وورسا وهاجوخفا وشم الزعفران 
 وثرم علينا القما والصيد وا نا ... وفعا الفسو  والعوان وا وادر

 ربالدموع البواد بكينا وجد ا تتتتا    ...تتتتتتتتولا ا تهينا او كعبة ربنتتتتتتتتتتتتتتت                     ُوله: إلى
وله:  لى كا عامر عة مييا ومفنا لدى البيال العتي  ثالثة  ...   وأربع                        ُو

 ه واردا بعد صادري..  إىل ركعت. تتتتتتا أتينا القام ثن مت موافنتتتتتتتتتتتتتتت                               
 ا والرو  رأ  الياعرلصف..   وج نا ا.تتزم   تتتتتتتتتتتتوصر ا إىل مامل احليا  زمتتتتتتت                              

 جرر الوثيد  ها تب  أثاو    مسيلتتتتتتة ...   ستتتتعينا وهرولنا ببق                                
نا علو   ويف عرفتتتتتتتات ما اع فنا ذ وبنا ...                                   كبا رى أرواثنا للاص

 َ رير رمي الجمرات والمبي  بم ى ُا ال:ث
 1بل نا النا لا ا تهينا إىل مىن ...   ورمي اجلمار باحلصى التقاير                                 

 وبعد االنتهاء من الم اسك جاء دور عل  الععر والتحلل بقوله: 
 2مناسكنا ما بن ذب  و اثر   وال  شعث الرو  لا تفراال    ...                           
 3وج نا إىل بيال احلرام  تتتتتتتتتتتتتزوره      ...     فيا ميب مزدار وخري زا ر                         

 ولما أيمل الم اسك ُال :
 وذا  حبمد ان ريب وخالقي ...  ضينا ووفينا  ي  الياعر

 رجتوع لتورجالنموعتا ,للري القتاهر  وامتتنت العيتون دمث تقر  بعد ذل  إىل التحضتري للعتود  وفترا  األ
 واألها .

أعمتتتال يف   ستتتان متتت و تتتد ألتتتي  صتتتيدته بنتتتوع متتت  التتتوعظ واإلرشتتتاد والتتتدعامل واحلستتتر  علتتتى متتتا يق فتتته اإل
 عية.ية البديثياته, مما أعقى هل ه القصيد  القيمة الضافة يف  عها لكا ا،سنات األدب

                                                             
 78-52الرج  الساب  ص ص  القصيدة الحجاتية , رعلة الوارجالنيأبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم السدرايت الوارجالين,1
 78-52أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم السدرايت الوارجالين, القصيد  احل ازية , الرج   فسه ص ص 2
 78-52أبو يعقوب يوس  ب  إبراهيم السدرايت الوارجالين, القصيد  احل ازية , الرج   فسه ص ص 3
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للحتت  يف ان ميتتات بتتاحل ازيتتة أليب يعقتتوب فستتوف  قتتوم ب دراجتته كتتامال  أمتتا بتتا ي متتا جتتامل يف القصتتيد 
 آخر حب نا ثىت ال   وص أك ر يف اجلا ب األديب أليب يعقوب الوارجالين.

وما ميكننا استتنتاجه مت  شتعر أيب يعقتوب هتو اهتمامته يف شتعره بتالعىن الت ي يالمت  القلتوب والعقتول , 
مقصتتتدها فيتتت كر أبتتتو يعقتتتوب يف كتابتتته التتتدليا والربهتتتان "..جعتتتا ان وان كتتتا كالمتتته وأبياتتتته هلتتتا معناهتتتا و 

الكتتالم خادمتتا للمعتتتاين , وثافظتتا هلتتا إىل ثتتتن تأديتهتتا إىل األ تتام,والكالم  يتتتر والعتتاين لبتتاب,فم   نتتت  
بالقير دون اللباب فقد خاب, وم  أحلت  كتال بأصتله فقتد أصتاب,وم  استت ىن عت  القيتر باللبتاب فقتد 

 1...".ماب وماب وماب.
اهتمامه بالعىن يف كالمه وألفا ه وتع ب به  وله يف الدليا والربهان " ..فم  تنا ر يف أمر    دوما جيس

يظهتتر معنتتاه و  يتبتتن ارضتته وم تتزاه, كتتان التنتتا ران كتتاألثولن كتتا يعمتتا علتتى شتتاكلته,ويكون يف اتتري 
 2ميرع صاثبه.."

  الصة الفصل:
 تل  اليخصية الوسوعية ال  تركال هلا يف كا علم اثر وكي  ال تعترب شخصية ابو يعقوب الوارجالين

وهو ال ي ابتدأ ثياته يف مسقل رأسه بوارجالن, بتعلمه لكتاب ان والل ة واألدب ورثلته ال  خلاد م  
تر  موروثا   ثيثراملا هلا دورها, وتعترب مرجعا مهما يف ال هب اإلباضي,آخالهلا اثأرا يف ااية األمية و 

ريا يف علم الكالم والعقيد  م  خالل كتابه لالدليا والربهانيف ال ي ثوى العديد م  السا ا كب
الكالمية والعقدية باحل ة والدليا والربهان , مقرو ة باألدلة العقلية والنقلية, إضافة اىل اكتيافاته 

ابه لمرج البحري يف  ال ي اجلفرافية والقبيعية كوصوله اىل خل االستوامل, أما يف اجلا ب الفلسفي فكان كت
هو جزمل م  كتاب الدليا والربهان,وال ي ترجم اىل العديد م  الل ات,أما آثاره الفقهية فكا ال تل  
الرسا ا ال  ثوت عديد األجوبة معتمدا على الكتاب والسنة, وم  أهم آثاره يف أصول الفقه كتابه 

مرجعا مهما للم هب ,فقد اختصر اىل ك ري لالعدل واال صافيف,ال ي يعترب عمد  الصادر اإلباضية و 
م  الكتب لتيسري فهمه,كما تر  آثارا يف علم التاري  ,وهو كتابه لفتوي ال ربيف,ال ي أراخ فيه لتاري  

منققة ال رب االوسل,وكان أليب يعقوب دوره األساسي يف علم احلديث ال ي يعترب الصدر ال اين بعد 
                                                             

 39ص  3أبو يعقوب يوس  ابراهيم الوارجالين, الدليا والربهان  الصدر الساب   ج 1
 14ص  3أبو يعقوب يوس  ابراهيم الوارجالين, الدليا والربهان  الصدر  فسه  ج 2
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الصحي  يف ترتيب مسند الربي  ب  ثبيب, و كان ابو يعقوب مفسرا القران الكر , فقد تر  اجلام  
آلي القران الكر  وكان له كتابا ع يبا يف التفسري, فسر فيه سور  الفا ة والبقر , ايضا وجل أبويعقوب 
عا  اليعر واألدب م  خالل   صا ده احل ازية ال  أورد فيها رثلته اىل احل از وبالد الير  ب ية 

ملبا للعلم,أيضا  صيدته البا ية يف رثامل شيخه أيوب ب  إمساعيا. لقد كان ابو يعقوب الوارجالين احلج و 
موسوعة علمية شاملة مسال  ي  الاالت وأصبحال مصدرا أساسيا للموروث العلمي للم هب 

 اإلباضي. 
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 المــــالحـــــــق : 

 1(01ملحق رقم :)

 

 

                                                           
 كتاب الدليل والبرهان البي  يعقوب يوسف الوارجالني ,تح الشيخ سالم بن حمد الحارثي واجهة 1
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 2(02ملحق رقم :)

 

 

 
 

                                                           
 في معرفة أصول الفقه واالختالف ألبي يعقوب يوسف الوارجالني  واإلنصافواجهة كتاب العدل  2
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 3(30ملحق رقم:) 

 

                                                           
وزارة الثقافة  تح حيي بن بوهون حاج حممد د ط رحلة الو رجالني،هـ(، 570أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت  3

 2007اجلزائر عاصمة الثقافة العربية سنة 
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 4(40ملحق رقم : )

 

 
 

 

 

 
                                                           

 المصدر السابق  رحلة الو رجالنيهـ(، 570أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت  4
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 5(50ملحق رقم: )

 

 

 

 

                                                           
 المصدر السابق رحلة الو رجالنيهـ(، 570أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت  5
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 6(60ملحق رقم :)

ـــ منزل العباد ـ9ــــ زرديج 8ــــ ماطر 7سهنا ـــــ 6ا ــــــ سبه5ــــ تبستو4ــــــ فزان) األراضي الليبية( 3ـــــ جرمة 2وارجالن -1
جلب ــــ بركة ا17ـــ مصر 16 ألواحـــ 15لوطية اـــ 14ـــــ سنرتيةاألراضي املصرية( 13زيدان  ـــــ12ــــ ازرقية 11ــــ جالو 10
نة ـــــ عينو 23ـــ ماء مدين 22ــ طور سيناء ــ21ـــــ عني موسى 20اليمو(  األمحرـــ حبر البقلزم )البحر 19بالد التيه  ـــ18

ـ العقيق ــ30ــــــ ذات السيال ـ29ـــ يليل 28ء ــــ الصفرا27ــــــ الينبوع )ينبع حاليا ( 26ــــ بلدة احلوراء 25ـــ التبك 24ـ
 كرمةــــــ مكة امل35ـــــ عسفان 34ـــــ اجلحفة 33ـــ ذو احلليفة ـ32ـــــ غائر ـ31

 

                                                           
 در السابقالمص رحلة الو رجالنيهـ(، 570أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت  6
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 7(70ملحق رقم :)

 

 

                                                           
 المصدر السابق رحلة الو رجالنيهـ(، 570أبو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت  7
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 القرآن الكريم

 قائمة المصادر والمراجع

 : المصادرأوال

نة ليدن مبطبع مدي 1ط  مسالك الممالك صطخرياألإسحاق إبراهيم بن حممد الفارسي ابو  .1
  .م  1870بريل املسيحية سنة 

تح عمر  لوسيانيسير ام( 12هـ/6الربيع سليمان بن عبد السالم بن حسان الوسياين)ت ق ابو .2
ة عمان سنة وزارة الرتاث والثقافة مسقط سلطن 1بن لقمان محو سليمان بو عصبانة ط 

 .م2009هـ/1430
 زائرجلامكتبة البعث د ط تح إبراهيم طالي , بالمغربطبقات المشايخ ،الدرجيين بو العباسا .3
، لثقافةومي واث الق,د ط , وزارة الرتاكتاب مختصر العدل واإلنصاف،العباس الشماخي ابو .4

 م1984سلطنة عمان 
ار احلكمة د 1 ط السيايب ، تح امحد بن سعودالجواهر المنتقاةالربادي،إبراهيم ابو القاسم بن  .5

 2014لندن 
بريوت  اإلسالميغرب تح بشري البكوش ,دار ال 2, ط رياض النفوسحممد املالكي ,بو بكر بن ا .6

 م 1994ه/1414لبنان , 
ريب ,دار الغرب اإلسالمي تح إمساعيل الع 2,ط ماألئمة وأخبارهسير و زكريا حيي بن أيب بكر اب .7

 م 1982ه/1402
 , دار الكتابوالمغربالمغرب في ذكر بالد افريقية هـ(,487ابو عبد اهلل البكري )ت  .8

 .القاهرة مصر د ت ط  اإلسالمي
لضامري سلطنة عمان امكتبة  1تح  مسعود مزهودي، ط  سير أبو عمار،بو عمار عبد الكايف، ا .9

 م1996سنة 
تح حيي  رجالني، رحلة الوهـ(، 570بو يعقوب يوسف بن إبراهيم السدرايت الو رجالين )ت ا .10

 2007سنة  الثقافة اجلزائر عاصمة الثقافة العربيةوزارة  بن بوهون حاج حممد د ط
 2ي ط احلارث محد تح سامل بن الدليل والبرهانبو يعقوب يوسف بن إبراهيم الو رجالين ا .11

 م 2006وزارة الرتاث والثقافة عمان سنة 
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لفقه صول اأالعدل واإلنصاف في معرفة و يعقوب يوسف بن إبراهيم الوارجالين, اب .12
 .م 1984ه/1404ارة الرتاث القومي والثقافة لسلطنة عمان وز  واالختالف, د ط 

 ., د ط, مكتبة كرياطة اسارغ دتعلوم الدين إحياءالغزايل, اإلمام .13
الك المس المغرب في ذكر بالد افريقية والمغرب , وهو جزء من كتابالبكري,  .14

 ك د ط مكتبة املثىن بغدادوالممال
 الغرب اصر دارحباز وحممد ن إبراهيمح  ,دط ت لرستميينااالئمة  أخبار،بن الصغري .15

 .م 1986ه/1406بريوت لبنان   اإلسالمي
ار املعارف د 5تح عبد السالم حممد هارون ط جمهرة انساب العرباالندلسي بن حزم  .16

 م 1982القاهرة 
 م 1996د ط منشورات دار مكتبة احلياة بريوت لبنان  األرضصورة بن حوقل  .17
 م.2001ن سنة تح سهيل زكار دار الفكر لبنا خلدونمقدمة بن هـ(  808بن خلدون )ت  .18
فكر ط دار ال دتح خليل شحادة ،سهيل زكار،  تاريخ بن خلدون،هـ(، 808بن خلدون )ت  .19

 م،2000هـ/1421بريوت لبنان سنة 
تح  1ط,  ربوالمغ األندلسملوك  أخبارالبيان المغرب في اختصار بن عذاري املراكشي ,  .20

 م 2013ه/1434تونس  اإلسالمي,دار الغرب , 1واد,ج,بشار عواد و حممود بشار ع
ليفي و كوالن   ج سي ,تح والمغرب األندلس أخبارالبيان المغرب في بن عذاري املراكشي , .21

 .1980لبنان  تالثقافة بريو دار  2بروفنسال ط

وزارة األوقاف  1ي, طاجلامع الصحيح مسند األمام الربيع,مقدمة الساملبن حبيب الفراهيدي  .22
 م2011ه/1432والشؤون الدينية سلطنة عمان 

ط مكتبـــة  ، ت ح عبـــد الـــرمحن محيـــدة ،دوصفففف إفريقيفففاهــــ( ،957حســـن الـــوزان الزيـــايت )ت  .23
 م. 2005األسرة  

السالمي ا,دار الغرب 2وحممد االخضر ,ط حسن الوزان, وصف افريقيا,تح حممد حجي .24
 م1983,بريوت لبنان 

علي عبريي ،لي اجلع،تح  فرحات بن  معرفة الردودالمسلك المحمود في سعيد بن تعاريت،  .25
 بن الشيخ سعيد بن تعاريت د ت د ن

 .ة ستقامإلاوقع مباضية،ملوك اإل أئمةالرياضية في  األزهارسليمان باشا الباروين، .26
 .دت ,دط  ,قصىالخبار دول المغرب األ اإلستقصاالسيالوي,  .27
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رة سنة ة القاهلدينيمكتبة الثقافة ا نزهة المشتاق في اختراق اآلفاقالشريف اإلدريسي  .28
 م  2002هـ/ 1422

ر املعرفة بريوت دا 5, تح أمري علي مهناو علي حسن فاعود طالملل والنحلالشهرستاين  .29
 م1996ه/1416لبنان

ح ابو صهيب  ، تتاريخ بن خلدونهـ(،808عبد الرمحن بن خلدون .تاريخ بن خلدون )ت  .30
 .االردنالكرمي بيت األفكار الدولية عمان 

 م 1968القاهرة  أمني,ت ح عثمان  3ط العلوم إحصاء, الفارايب .31
 .م 1970تح  وداد القاضي ط لبنان سنة  رسالة افتتاح الدعوةالقاضي نعمان  .32
 1906طبعة بريل سنة طبع مدينة ليدن م 2طأحسن التنقاسيم في معرفة األقاليم املقدسي  .33

 م  
ن ليمان باج س، ت ح احلوروايات أهل الدعوةكتاب المعلقات في أخبار مؤلف جمهول، .34

 م2009/ه1430مان والثقافة مسقط سلطنة ع وزارة الرتاث 1إبراهيم بابزيز الوارجالين، ط 
ثقافية والت التؤسسة .د ط تح,عياد الشقروين,مسير مشايخ نفوسةنقرين بن حممد البغطوري,  .35

 م  2009
   م 1899 سنة ىلاألو الطبعة  األصولطلعة شمس نور الدين عبد اهلل بن محيد الساملي,  .36

 م 2012, اإلسكندريةمكتبة 
طبعة النجاح دط م لدينا أئمةرسالة سلم العامة والمبتدئين,إلى معرفة الباروين النفوس حيي .37

 مصر د ت
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 ثانيا:المراجع

عصر الل الخندلس مباحث في التاريخ االجتماعي للمغرب واأل ابراهيم القادري بوتشيش .1
 د ط دار الطليعة للنشر بريوت د   المرابطي

 1998نة سدار الرشاد القاهرة  2ط  معالم تاريخ المغرب واالندلسحسني مؤنس  .2
لصوامع في نساك اة الالعزابة حلقة الشيخ محمد بن بكر وثيقة عن حياروبريتو روبيناتشي، .3

  .م 2006، تر مليس الشجين مؤسسة توالت الثقافية اإلسالم
 م2013د ط ، د ش، سنة  تاريخ جربة وعلمائها،، سامل يعقوب .4
في الحياة  أثرهو م( 711هف/93)ت األزديجابر بن زيد  األمام,داودسامي صقر عيد ابو  .5

  م2000,األردنمطابع النهضة  1طية والسياسية دراسة تاريخيةر الفك
نفي مفدرار وب سفميينوالر غالبفة تفاريخ المغفرب الكبيفر تفاريخ دولفة األسعد زغلول عبد احلميد  .6

 املعارف نشأة،دار واألدارسة حتى قيام الفاطميين
ار بوسالمة للطباعة د 1, ط بالجريد في العصور اإلسالمية األولى اإلباضيةصاحل باجيه,  .7

 م 1976هـ/ 1396والنشر والتوزيع تونس, 
والنشر  دنيا الطباعةلدار الوفاء  1,طؤهم الكالميةار آاإلباضية و , قابيلعبد احلي حممد  .8

 م 2015 اإلسكندرية
ركة اجلزائرية ،مكتبة احلياة مكتبة الش2، طتاريخ الجزائر العامعبد الرمحان بن حممد اجلياليل،  .9

 م1965هـ/1384بريوت سنة 
ي إلفريقاشمال تطور الفكر التربوي اإلباضي في العبد الرمحان عثمان حجازي,  .10

 عصرية صيدا بريوت كتبة الامل 1ط,,من القرن األول الهجري حتى القرن العاشر الهجري
م الشا األمام األوزاعي شيخ اإلسالم وعالم أهلعبد الستار الشيخ ,  .11

 م2006ه/1432دار القلم دمشق1ط(157ه/88)
ؤسسة الوطنية امل 1طبكري حباز,الدولة الرستمية دراسة يف اجملتمع والنظم,  براهيما .12

 م2019ه/1440للفنون املطبعية اجلزائر 
 .م1995رة سنة, مكتبة وهبه القاه 2, ط اإلسالميةالفرق عبد الفتاح املغريب,  .13
ار العرب بن عروس دمطبعة  1, ط بإفريقيةالمدارس الكالمية عبد اجمليد بن محدة , .14

 م1986هـ/1406تونس,
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دار بن حزم  1,ط عبد احملسن سامل الكاتب,اخلالف الفقهي بني املالكية واإلباضية .15
 م2013هـ/1434

لنشر والتوزيع مكتبة الظامري ل 3ط الفكر السياسي عند اإلباضيةن جهالن عدو  .16
  م2010هـ/1431سلطنة عمان 

 د ط د د ش   باضية في ليبيااإلعلي حيي معمر, .17
  2ي, ط خور  و خمائيل عمر خليفة النامي, دراسات عن اإلباضية , تر ماهر جرار .18

 م2012دار الغرب اإلسالمي تونس 
ائيل خوري دار تر ماهر جرار و خم 2, ط دراسات عن االباضيةعمر خليفة النامي, .19

 م2012تونس  اإلسالميالغرب 
 3يوم,طحىت ال عريبل,من الفتح ا فريقيفي الشمال األ اإلسالميةالفرق الفرد بل , .20

  م1987,بريوت لبنان  اإلسالميدار الغرب 
ى علم إل األصول, منهاج البيضاويالقاضي ناصر الدين عبد اهلل بن عمر  .21

 م 2008هـ/1429ت ح شعبان حممد امساعيل ,دار بن حزم بريوت لبنان ,   1,طاألصول
اآلداب والفنون  كلية1ط  باضية جزيرة جربة خالل العصر الحديثإ، حممد املرميي .22

 م2005مبنوبة ،دار اجلنوب للنشر تونس سنة 
ري كب بن إبراهيم تحغصن البان يف تاريخ وارجالن , أعزامبن صاحل بابا محو  إبراهيم .23

 م 2013ه/1434مطبعة العاملية غرداية  1حباز وسليمان بن حممد بو معقل ,ط
ألربع الرياح ادار  د ط القبائل واألرياف المغربية في العصر الوسطحممد بن حسن  .24

 ، بن خلدون109ص 1986للنشر والتوزيع تونس سنة 
 لتوزيع اجلزائر سنةنشر واعامل املعرفة لل 1ط تاريخ المغرب الكبيرحممد علي دبوز. .25

 م 2013
 القتهاها وعالدولة الرستمية بالمغرب االسالمي حضارتحممد عيسى احلريري  .26

دار القلم للنشر والتوزيع الكويت  3 طهف  296-160 واألندلسالحارجية بالمغرب 
 م  1987هـ/1408

        بنو  ىل هجرةاتمية منذ سقوط الدولة الرس األوسطباضية يف املغرب مسعود مزهودي,اإل .27
 م 1996ه/1417هالل اىل بالد املغرب ,د ط املطبعة العربية غرداية ,
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فكره و عصره ارجالني اصوليا ,دراسة لالواابو يعقوب مصطفى بن صاحل باجو , .28
 .طنة عمانوزارة الرتاث والثقافة سل 2,ط االصولي مقارنا بابي حامد الغزالي

 م 2007ه/1428
اجلزائر ,لتوزيع الشركة الوطنية للنشر وا 2,ط  , المغرب اإلسالميموسى لقبال  .29

 م1981

لتأليف حلية ل طبعة, م دروس في تاريخ الفلسفةبراهيم بيومي , يوسف أفندي كرم , ا .30
 م1904والرتمجة, القاهرة 

مري للنشر مكتبة الضا 1،ط اإلباضية في المغرب العربيامحد الياس حسني ، .31
 م 1996هـ/  1416        والتوزيع عمان، 

 .املطبعة العربية ،د ت  كتاب الجزائرامحد توفيق املدين.  .32
 ميةاإلسال ميةرجالني والمدارس الكال اابو يعقوب يوسف الو  بكري سعيد اعوشت .33

 د تد ط املطبعة العربية غرداية 
رميا و جرار  ماهر ,ترالشمالية إفريقياباضيون في المؤرخون اإلتاديوس ليفتسكي, .34

 م  200 اإلسالميدار الغرب  1جرار,ط 
ة الوطني ؤسسةد ط امل العالقات الخارجية للدولة الرستميةجودت عبد الكرمي  .35

  1984للكتاب اجلزائر 
 ثالثا:الرسائل الجامعية

لدين ا أصول يفتري , رسالة ماجسيعقوب الوارجالني بيأالالكالمية  اآلراءدليلة خبزي, .1
 م2001ه/1422سنة عمار جيدل جامعة اجلزائر  إشراف

رنين ين القب, مياإلسالباضية بالمغرب التربية والتعليم عند اإلصالح الدين شعبان ,  .2
جامعة  اإلنسانيةخمتار حساين, قسم العلوم  شرافإ م11-9الثالث والخامس الهجري 

 م2003/2004اجلزائر 
اله من وانتق لمغرباالفكر اإلباضي في الحواضر الصحراوية لبالد  إنتاجعالل بن عمر,  .3

سنة  جامعة غردايةاز, إشراف إبراهيم بكري حبرسالة دكتوراه،م15هف/ 9م إلى 9هف/ 3القرن 
2018. 
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 رسالة  م1229-909هف/ 626-296معالم الحضارة بوارجالن عمر سليمان بوعصبانة  .4
 م 1992ه/ 1412الدين جامعة اجلزائر سنة  أصولمعهد ناصر , إشراف حممدماجستري  .5
يل نلمذكرة مقدمة , ذجاالمدينة الدولة في المغرب االوسط , وارجالن انمو عمار غرائسة ,  .6

يز بد العز ع شرافإ,تاريخ وسيط ,  اإلسالمييف العصر  األوسطماجستري يف حضارة املغرب 
 م.  2008ه/1429عبد القادر قسنطينة اجلزائر,  األمريفياليل جامعة 

 ترابعا:الدوريا

الى  رستميةلة الالتعليم عند اإلباضية في بالد المغرب من سقوط الدو سامية مقري,  .1
ة ماجستري يف التاريخ الوسيط (, رسالم1018-909هف/409-296تأسيس نظام العزابة )

 م 15/02/2006, إشراف بوبة جماين,جامعة منتوري قسنطينة , 
 ,جملةالبرهاندليل و به الأبو يعقوب الوارجالني , وكتا, مقال بعنوان, عبد الرمحان اجلياليل .2

 .41االصالة , العدد 
م إلى 8/هف2رن الق من ومكانتها في الفكر اإلباضي ريغأو  أسوفحاضرة عالل بن عمر, .3

در تص كمةحمرية دولية دو  لةوالدراسات التارخيية ,جم جملة املعارف للبحوث،م12هف/ 6القرن 
  2017ديسمرب  17ع ، عن قسم العلوم اإلنسانية جبامعة الشهيد محه خلضر بالوادي، اجلزائر

,جملة ةييولوجة سوس,قراء األوسطانتشار المذهب المالكي ببالد المغرب عالوة عماره ,  .4
جد للثقافة عة املاز مجالثقافة والرتاث ,تصدر عن دائرة البحث العلمي والدراسات ,مرك آفاق

 .م 2007ه/جانفي 1427ذو احلجة  56والرتاث , عدد 
ة الرستمية ء الدولنتهامالمح الحركة العلمية بوارجالن ونواحيها منذ اعمر خليفة النامي  .5

  42دد ,جملة االصالة , املرجع السابق ع حتى اواخر القرن السادس الهجري
أثير ة في تقراء بعنوان من وارجالن الى قرطبة’حممد ناجي,جامعة قابس تونس, مداخلة  .6

لثقايف تواصل اع ال,مللتقى الدويل الراب المجال في فكر أبي يعقوب يوسف الوارجالني
محة  جامعة الشهيد ,اهلجريني 3/4واالجتماعي بني املغرب األوسط واألندلس بني القرنني 

 .2019فيفري /11/12خلضر الوادي 
يخ ر امن قضايا الت موسى لقبال ,معهد العلوم االجتماعية دائرة التاريخ,جامعة اجلزائر, .7

ه جوار سدرات ا الىهل احرقت؟او نقلت عيونه’الرستمي الكبرى,مكتبة المعصومة بتهرت 
 م.1977ه/1397حمرم  41,جملة االصالة العدد وارجالن

 



 قائمة المصادر والمراجع

 

 
145 

 
 

 والمعاجم خامسا:القواميس

ة العصفر ري إلى غايالهج األولباضية من القرن اإل أعالممعجم , وآخرونبكري حباز  ابراهيم .1
 م1999ه/1420,بريوت اإلسالميدار الغرب  2,ط اإلسالميالحاضر قسم المغرب 

 .بد مطبعة بوالق ،مطابع كوتساتسوماس  لسان العربهـ( 630بن منظور)ت  .2
مؤسسة   2ط  رأعالم الجزائر من صدر اإلسالم إلى العصر الحاضعادل نويهض معجم  .3

 .م1980نويهض الثقافية للتأليف والرتمجة والنشر بريوت لبنان سنة  
 .م    2008ه/ 1429, دط دار احلديث القاهرة  القاموس المحيط,  الفريوزبادي .4
لشؤون الدينية عمان وزارة األوقاف وا 2ط معجم مصطلحات اإلباضيةجمموعة من الباحثني,  .5

 .م2011ه/1432
 .م 1977هـ/1397دار صابر  معجم البلدان.ياقوت احلموي البغدادي، .6
تب يضون دار الكت ح حممد أمني ضناوي منشورات حممد بالبلدان  هـ( 684اليعقويب ) ت  .7

 .العلمية بريوت لبنان د ت 
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 https://www.adf.site4  مكتبة اجلمعية اجلربية بفرنسا نسخة منه باملوقع
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 فهرس اآليات القرآنية

 الصفحة اسم السورة ــةـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاآل رقم اآلية
 الشكر سورة ابراهيم "..ۖ  ُكْم َدنَّ زِيَتَأذََّن َربُُّكْم َلِئن َشَكْرُُتْ َلَ "ِإْذ  07
 53 سورة يونس . " .وال في السماء األرضوما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في "  61

مَ :" 164 َهاِر..."لَّْيِل وَ  الََلفِ واِت َواْلَْرِض َواْختِ اإنَّ ِف َخْلِق السَّ  100 سورة البقرة الن َّ
َناُه َرْحَ " 65 ْن ِعَباِدنَا آتَ ي ْ  101 سورة الكهف ا ...."ْن ِعنِدنَ  مِّ ةً فَ َوَجَدا َعْبًدا مِّ

 101 سورة التوبة .. "...هِ لَيْ إِ َوظَنُّوا َأن َّلَّ َمْلَجَأ ِمَن اللَِّه ِإَّلَّ "  118
 101 البقرةسورة  "....ُقْل َهاُتوا بُ ْرَهاَنُكْم ِإن ُكنُتْم َصاِدِقيَ  " 111

 101 سورةالكافرون "َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَ ِدينِ " 06
هَ  ِفْطَرتَ  " 30  101 سورة الروم .."ْلِق اللَّهِ ْبِديَل لَِ  ت َ ََّل  ۖ  ا اللَِّه الَِِّت َفَطَر النَّاَس َعَلي ْ

 102 اَّلعرافسورة  ..."ي َّتَ ُهمْ ُذرِّ  ِهمْ َوِإْذ َأَخَذ َربَُّك ِمن َبِِن آَدَم ِمن ظُُهورِ " 172
 103 سورة الزخرف "... ُلونَ ْعقِ ْم ت َ ِإنَّا َجَعْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَّكُ "  03
 104 سورة ال عمران ِبيًَل لَْيِه سَ إِ اَع َتطَ َولِلَِّه َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلبَ ْيِت َمِن اسْ " 97

 106 سورة اَّلنعام ...."َأَطْعُتُموُهْم إِنَُّكْم َلُمْشرُِكونَ َوِإْن  121
َن اِلِْ " 178 نِس  وَ نِّ َوَلَقْد َذَرأْنَا ِلََِهنََّم َكِثريًا مِّ  78 سورة اَّلعراف "...ََلُْم قُ ُلوٌب  ۖ  اْْلِ
ْعُروَشاٍت َوغَ " 140 رَ َوُهَو الَِّذي أَنَشَأ َجنَّاٍت مَّ  85 سورة اَّلنعام ..."ْعُروَشاتٍ  مَ ي ْ

 85 سورة الزخرف " ُلونَ ْعقِ ْم ت َ قُ ْرآنًا َعَربِيًّا لََّعلَّكُ ِإنَّا َجَعْلَناُه " 02
يعً ْيكُ ِإلَ  ُقْل يَا أَي َُّها النَّاُس ِإِّنِّ َرُسوُل اللَّهِ " 157  85 سورة اَّلعراف اْم َجَِ

َن اِلِْنِّ "  29 ا حَ ُعوَن اْلقُ َتمِ َيسْ  َوِإْذ َصَرفْ َنا ِإلَْيَك نَ َفًرا مِّ  85 سورة اَّلحقاف  ..."َضُروهُ ْرآَن فَ َلمَّ
 87 سورة النساء .."ْلُنثَ يَ ْيِ اظِّ ْثُل حَ لِلذََّكِر مِ  ۖ  دُِكْم أوَّلوِصيُكُم اللَُّه ِف ي"  11

َا اللَُّه ِإلٌََٰه َواِحٌد "  171  87 سورة النساء ۖ  ..".ُه َوَلٌد  لَ ُكونَ يَ نه َأن اُسْبحَ  ۖ  ِإَّنَّ
ِر ِمنُكْم َل َوأوِل اْلَمْ الرَُّسو  ُعواَأِطيَأِطيُعوا اللََّه وَ أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا يا"  59

  ۖ"... 
 88 سورة النساء

 107 سورة الكهف ..."اَمهُ َأقَ فَ َوَجَدا ِفيَها ِجَداًرا يُرِيُد َأن يَنَقضَّ فَ "  77
 107 سورة التوبة ..."ِخرِ ْوِم اْل اْلي َ بِ  قَاتُِلوا الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوََّل  29

 107 سورة املائدة ُلوا ُوُجوَهُكمْ ِة فَاْغسِ ََل  الصَّ يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا ُقْمُتْم إىل"  6
رِينَ يَِّي ُمبَ بِ  النَّ َكاَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اللَّهُ "  123  92 سورة البقرة ..."شِّ

 107 سورة النجم ..."وَحى يُ اَْلََوى ِإْن ُهَو ِإَّلَّ َوْحيٌ َوَما يَنِطُق َعِن " 2
 107 سورة اَّلحزاب ..." لُُه أَْمًراُه َوَرُسو للَّ ى اَوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َوََّل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقضَ " 35
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 113 البقرةسورة  ..."ُمْؤِمُنونَ الْ وَ ِه آَمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنزَِل ِإلَْيِه ِمن رَّبِّ " 284
 113 سورة الشرح "نَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًراإِ فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا " 06
 113 سورة اَّلنبياء ."..َوٱلن ََّهاَر ََّل يَ ْفتُ ُرونَ  ْيلَ َسبُِّحوَن ٱلَّ ي" 20
َناِت َوالزُّبُِر ب" 43 َ كْ  الذِّ َوأَنَزْلَنا ِإلَْيكَ  ۖ  اْلبَ ي ِّ  113 سورة النحل ..." لِلنَّاسِ َر لِتُبَ يِّ

 114 سورة الشعراء ...."فَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ " 150
 114 سورة التوبة ..."َكافَّةً   ُكمْ ونَ َوقَاتُِلوا اْلُمْشرِِكَي َكافًَّة َكَما يُ َقاتِلُ " 35
 114 سورة التوبة ..."ُمونِخِر َوََّل ُُيَرِّ يَ ْوِم اْل الْ  بِ قَاتُِلوا الَِّذيَن ََّل يُ ْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوََّل " 28

 114 سورة البقرة ..." ِسَنةٌ تَْأُخُذهُ  ََّل  ۖ  ُم للَُّه ََّل ِإلَََٰه ِإَّلَّ ُهَو اْلَْيُّ اْلَقيُّو ا" 254
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  اكنـــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس األم

   

 الصفحة اسم المكان الصفحة اسم المكان
-21-20-19-18-17-16 البصرة

22-25 
 30-29 ورقلة

 32-30-29 واركَل 38-31-23-22-18 القريوان
 57-29 وادي مصعب 45-40-39-32-19-17 نفوسة

 29 اغادس 38-24-23-20-17 طرابلس 
  كرمية 29-17-16 افريقية
 30 حاسي بغلة 23-17 سرت

 80 يفرن 23-18 ورفجومة
 30 جبل العباد 57-21-18 تونس

 63-31 تلمسان 38-32-20-19 غدامس
  غدامس  20-18 ليبيا

-48-33-32-30-19-18 سدراته
50-53-55-58 

 32 السوس اَّلقصى

-33-29-28-25-19-18 اريغ
43-46-47-50-51-52-
53-54-55-57 

 32 اَّلغواط

 32 برقة 57-46-41-29-19-18 اسوف
-31-30-29-25-19-18 وارجَلن

32-33-37-40-41-42-
43-44-45-46-47-50-
51-52-53-54-55-57-
58-59-60-63-68-70-
76 

 

 33 اليمن 
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-38-37-32-29-19-18 اَّلوراس
40 

 33 اسوان

-30-28-25-24-32-20 تيهرت
31-34-35-36-37-40-
41-44-47-56 

 33 بيت املقدس

 46-40 جربة 33-21-18 نفزاوة
 37 تيارت 23 صياد
 40-38 قصر مانو 23 مصر

  وغَلنة 34-24-23 تاورغا
 62-45 تيمجار 24 سوفجج

 65-63-58-53-52-25 اَّلندلس 63-55-36-32-25 بَلد الزاب
-42-41-33-32-29-25 بَلد اِلريد

43-45-46 
 55 جباية

-52-33-30-29-28-25 بَلد السودان
54-55 

 57 متولست

 33 اْلجاز 37-36 رقادة
 59-38 حامة قابس  تناوت

 63-52 قرطبة  توزر
 64 مورون 64 قرمونة 

 70 يلل 4 سبتة
 64 مرسى وهران 64 مزغنة

 64 ميناء تنس 64 مرسى الدجاج
 65-64-55 سجلماسة 64 ميناء فروخ

 66 اْلضنة 66 مليانة
 66 املسيلة 66-32 بسكرة

 67 كامن 67 زغاوة
 45-43 درجي 67 جادو

 67 زويلة 67 ادورف
 70 جرمة 70 تنوفة
 70 سبها 20 فزان

 70 حبر القلزم 70 منزل العباد
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 70 ذو اْلليفة 70 طور سيناء
 70 مكة املكرمة 70 اِلحفة

  غرداية 62 قسطيلية
 70 القاهرة 70 املدينة املنورة
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 رقـــــــــالففهـــــــــــرس  

 الصفحة اسم الفرقة
-29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18-17-16-15-14 اَّلباضية

30-31-32-33-34-36-37-39-41-42-43-46-49-53-55-57-
59-63-64-76-78-91-114 

 105-97-15 الوارج
 105-17-16-15 الصفرية

 107-28 السنة
 47-41-37-36-28 الشيعة

 40-37 الواصلية
 89-65-40-37 املالكية

 105-90-38-37-31 النكارية
 44 الفرثية

 93-90-89-80-69-45 الكَلمية
 76 املبتدعة

 92-91-87-85-76 اَّلشعرية
 105-101-85-20 املعتزلة
 97 املرجئة

 97-85 القدرية
 106 املارقة

 97 الرافضة
 97 اجملسمة
 97 الصوفية
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 فهــــرس األعـــــــــــــــــالم

 الصفحة اسم العلم الصفحة اسم العلم
-33-29-28-14 ابويعقوب يوسف الوارجَلِّن

41-50-51-52-
57-71 

أبو الربيع بن علي بن 
خيلف التيمجاري 

 النفطي

45-61 

 56-44 خزر يغلى بن زلتاف 14 يزيد بن مسلم الثقفي
حممد بن بكر  14 عبيد اهلل بن اْلبحاب

 الفرسطائي
28-41-42-44 

-23-17-16-14 الرحان بن رستمعبد 
24-25-37-43 

ُيي بن أيب  زكرياء أبو
 زكريا الوارجَلِّن

56 

 57-51-28 عمار عبد الكاِف وأبو 22-20-18-17-16 سلمة َّلبن سعيد اْلضرمي
-20-18-17-16 ابو عبيدة مسلم بن أيب كرمية

22- 
 59-57-28 عمرو السوِف وأبو

 43-29 صاحل جنون بن ميريان 16 عكرمة
 44 بن سهلول  ابو يوسف 16 أيب الشعثاء

 44-29 ابو نوح بن زنغيل 17-16 بن مغطري اِلناوي النفوسي
 36 بكر بن افلح أيب 17 بن اليسع املصري

 36 حممد بن عرفة 17 املصري قوأيب إسحا

 36 اليقظان يقظان بن أيب 17 عيسى بن علقمة املصري

بن صوَّلت  دواس 108 اَّلمام الربيع بن حبيب
 اللهيصي

37 

أيب الطاب عبد العلى بن 
 السمح املعافري

بن حممد  وإبراهيم 17-21-22-24-35
 اليماِّن

37 

 38-327 يزيد بن فندين 33-24-18-17 بن درار الغدامسي

 38 بن الغلب إبراهيم 29-18-17 عاصم السدرايت

 39 ابو القاسم البغطوري 21-18-17 داود القبلي النفزاوي

 39 عبد اهلل بن الري 61 وأيوب بن العباس
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 40 أفلحيعقوب بن  21-20 حممد بن يانس الدركلي  

 41 أبو زكريا فصيل بن  21 خليل الدركلي

يعقوب بن سيلوس  23 وعمر بن ميكنت
 الطرِف السدرايت

43 

 62 أيوب بن إمساعيل 23 حممد بن الشعث الزاعي
 54 تومرتاملهدي بن   أبو جعفر املنصور
 54 العيرتوسي 115 ايب حاُت امللزوزي

  بن إسحاقىيُي 44 علي الياجراِّن أيبعلي بن 
 امليورقي

55 

ابن الربيع عبد السَلم  45 بكر أبا زكريا ُيي بن أيب
 الوسياِّن

44 

احد بن سعيد بن علي بن 
 خيلف الدر جيِن

 أيوب بن إمساعيل 45
 اليزمايت

54 

ي بوينكال حممد  بأيب 61 وز بن جناياملع
 الالربز 

64 

 65 ابو بكر بن العريب 110 أبا قتيبة
وابو بكر بن حممد بن  61 أيوب بن نوح أبو سليمان

 باجة
65 

   107-16 جابر بن زيد الزدي
حممد بن حمبوب بن  115 بن سَّلم بن عمر

 الرحيل
116 

 111-110 الوزاعي 108 أيب غامن الراساِّن
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 رس المحتوياتــــــــــــــفه

 ةــــالصفحــــــــــــــــ المحتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
   ـداءــــاإلهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  انـــــــــــالشكر والعرف
  قائمة المختصـــــــرات

 ي-أ ةالمقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13 َلمياْلباضي ِف بَلد املغرب اْلس الوجود الفصل التمهيدي:

 14 دـــــــــــــــــــــــــــــــتمهيــــــــــــــــــــــــــــــ
 18-15 غرببَلد امل اْلباضي إىلاملذهب  دخول  :األولالمبحث 

 ملغربا اءباضية حبواضر صحر حلة العلم ينشرون اْل :المبحث الثاني
 اْلسَلمي

18-21 

رب وسة عالدولة الرستمية من تيهرت اىل جبل نف :المبحث الثالث
 وارجَلن

22-25 

 26-25 خالصة الفصل 
 27 ِّنجَلر او ال يوسف البيئة العلمية ليب يعقوب :األولالفصـــــل 

 27 تمهيــــــــــــــــــــــــــد

 34-29 حاضرة وارجَلن املوقع والتسمية :األولالمبحث 
 30-29 املوقع والتسمية :أوال
 34-31 وارجَلن وقبائل              ها سكان :ثانيا

 42-35 رجَلناو  اْلباضي إىل املذهب دخول المبحث الثاني:
 39-35 سقوط العاصمة الرستمية تيهرت :أوال
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 42-40 فرار اْلباضية من تيهرت اىل وارجَلن ثانيا:
 46-43 رجَلنابو  اْلباضي املذهبرواد  المبحث الثالث:

 خالصة الفصل
 

47 

 مه()حياته وتعل أبو يعقوب يوسف الوارجَلِّن الفصل الثاني:
 م(1170 -1100ه / 500-570) 

48 

 49 ـدتمهيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 50 مولده ونشأت          ه :األولالمبحث 

 52-50 ترَجته ونسبه :أوال
 56-52 عصره و نشأته ثانيا:

 56 هصرو ومعا شيوخه وتَلمذته :انيــــــــــــــــالمبحث الث
 59-56 شي       وخ       ه :أوال

 60-59 معاصروه ثانيا:
 62-61 تَلم ي              ذه ثالثا:

 62 الوارجَلِّنرحلة : الثالثالمبحث 
 65-63 الندلس رحلته إىل :أوال

 68-66 رحلته إىل بَلد السودان ثانيا:
 71-68 (جازيةاْل رحلت         ه إىل ال          مشرق ) الرحلة ثالثا:

 72 خالصة الفصل
 75 يباضكر اْلدور أيب يعقوب يوسف الوارجَلِّن ِف الف الفصل الثالث:

 77-76 دــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمهي
 78 آثاره الفقهية والصولية :األولالمبحث 

 79-78 آثاره الفقهية :والأ
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 92-80 يعقوب الوارجَلِّن ِف أصول الفقه وآثار أب ثانيا:
 93 آراؤه الكَلمية و العقدية: المبجث الثاني

 94 الفلسفيةآثاره  :أوال
 105-95 ة                  الكَلمي وآراؤهاره                 آث ثانيا:

 106 والتفسري: آثاره ِف علمي اْلديث المبحث الثالث
 110-106 حمدثاأبو يعقوب الوارجَلِّن  :أوال

 113-110 مفسراأبو يعقوب الوارجَلِّن  ثانيا:
 114 يباوشاعرا أد مؤرخا: أبو يعقوب الوارجَلِّن المبحث الرابع

 116-114 مؤرخاالوارجَلِّن  :أوال
 122-116 أبو يعقوب الوارجَلِّن شاعرا أديبا ثانيا:

 122 خالصة الفصل
 128-125 ـــةالخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 136-129 لمالحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــقا
 145-137 قائمة المصادر والمراجع

 158-147 ـــــارســــــــــــــــــــــالفهــــــــــــــــــــــــــــــ
 



  

 

 

 


