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 مقدمة:

تعد اإلباضية عند مخالفيهم إحدى فرق الخوارج، إال أن العديد من ُكتَّاب اإلباضية         
عد ينكرون نسبة مذهبهم للخوارج، فهم يرون أن اإلباضية قد تبنت آراء معتدلة جعلتها أب

 ( 1الفرق اإلسالمية عن الخوارج.)

، وعلى الرغم من نسبة (2)وينسب المذهب اإلباضي إلى عبدهللا بن إباض التميمي
اإلباضية إليه؛ الشتقاقها من اسمه، إال أن جميع المصادر اإلباضية تجمع على عكس ذلك، 

وله: "إن ، بق«نشأة الحركة اإلباضية»وهذا ما أورده الدكتور عوض خليفات في مؤلفه 
المصادر اإلباضية تجمع على أن ابن إباض لم يكن إمامهم الحقيقي ومؤسس دعوتهم، وإن 

 (3)كان من علمائهم ورجالهم البارزين في التقوى والصالح".

ويعزى السبب في نسبة المذهب اإلباضي لعبدهللا إلى عاملين، أحدهما: يعود إلى أن 
ئل في البصرة في صدر اإلسالم، وأكثرها عددًا، عبدهللا بن إباض من بني تميم، أهم القبا

وهذا يعد مانعًا للوالة من التعرض له، وفي المقابل ال يتعرض اإلمام الفعلي لإلباضية جابر 
 . (5)الضطهاد األمويين  (4)بن زيد 

بينما يتمثل العامل الثاني في أن عبدهللا بن إباض قد عرف بكثرة اشتغاله في األمور 
ضه في مناقشة بني أمية ومراسالته لهم، وخاصة الخليفة األمور عبدالملك بن السياسية، وخو 

 (6)مروان؛ لذلك سميت الفرقة باسمه.

ومما تجدر اإلشارة إليه: أن مسمى اإلباضية ظهر في القرن الثالث الهجري، أما قبل 
ذلك كانوا يتسمون بأسماء أخرى، منها: الجماعة المسلمة، أو جماعة المسلمين، أو 

 المحكمة؛ ألنهم قالوا ال حكم إال هلل، كما كانوا يسمون أنفسهم بالشراة من قولهم:

)) إن هللا اشترى من "شرينا أنفسنا لدين هللا، فنحن الشراة" أو من اآلية القرآنية: 
 .(7) المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل هللا فيقتلون ويقتلون ((

باضي في البصرة في القرن األول الهجري، بعد تفرق الخوارج إلى ظهر المذهب اإل
عدة فرق، وذلك إثر معركة النهروان، فأخذوا يدعون لمذهبهم على نهج سري منظم، خوفًا 
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، وتزعم هذه -رضي هللا عنه  –من الدولة األموية التي قامت بعد مقتل علي بن أبي طالب 
ضم حوله الكثر، وعلى رأسهم الفقيه الُعماني جابر بن ، وان(8)الفرقة أبوبالل مرداس بن أبيه 

م( 680هـ = 61زيد، والذي تولى زعامة اإلباضية بعد أبوبالل بن مرداس، الذي قتل عام )
على يد والي البصرة عبيدهللا بن زياد بعد أن خرج من البصرة باحثًا عن مكان أكثر أمنًا 

 لنشر أفكاره.

إلى فريقين، فريق دعا إلى التطرف، والثاني دعا  ونتيجة لهذا انقسمت هذه الجماعة
، ثم انقسمت هذه الجماعة إلى فرقتين، (9)إلى االعتدال، وعرفوا بجماعة القعدة المحكمة 

 (10)األولى: الصفرية، والثانية: اإلباضية.

ومن خالل ما ذكر يتوجب اإلجابة على تساؤل مهم، وهو كيف ظهر المذهب 
أن العالقة بين ُعمان والدولة األموية لم تكن وثيقة، فقد ثار اإلباضي في ُعمان؟ فنقول 

حكام ُعمان: سعيد، وسليمان أبناء عباد بن الجلندي على الدولة األموية التي تركزت سلطتها 
 على الساحل، رافضين الخضوع لسيطرة الدولة األموية.

حجاج بن يوسف وعليه فقد كلَّف الخليفة األموي عبدالملك بن مروان والي العراق ال
الثقفي بإرسال الجيوش برًا وبحرًا، وعليه فقد تمكن الحجاج من إخضاع ُعمان للحكم األموي، 

 .(11)ففر ابنا الجلندي بعد هزيمتهما إلى بالد الزنج، وأقاما هناك إلى أن توفيا 

كما أن الحجاج عمد إلى مراقبة األزد في البصرة، ولم يغفل عن ذلك حتى ال يتحدوا 
، حيث أن جابر بن زيد برز على مسرح األحداث متخذًا (12)زد بُعمان ضد األمويين مع األ

من التحريض على الحكم األموي شريعًة ومنهاجًا، األمر الذي جعل الحجاج ينفيه من 
البصرة إلى ُعمان عمل على تأصيل عالقته بأهلها، حتى يتسنى له نشر مبادئه وأفكاره 

قة التي كانت تجمع ما بين البصرة وُعمان، وبالفعل نجح في بينهم، مستغاًل الرابطة الوثي
 (13)ذلك، وعليه فقد ظهر في ُعمان ما عرف باإلمامة اإلباضية األولى.

 م(:752-749هـ / 134-132اإلمامة اإلباضية األولى )

م(، وذلك عندما نجح 749هـ / 132كان ظهور اإلمامة اإلباضية األولى في عام )
ب ومبايعة أول إمام إباضي لهم، عرف باسم: الجلندي بن مسعود أهل ُعمان في انتخا
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، وذلك في ظل انتهازهم لألحداث المؤدية لسقوط الحكم (14)م(752-749هـ / 132-134)
 األموي وقيام الدولة العباسية. 

وبالتالي فإن هذه المبايعة تمثل إعالنًا لالستقالل عن الدولة العباسية، التي ما إن 
ا ورسخت أقدامها، حتى عملت على فرض سيطرتها على ُعمان، فقد رأت استقرت أوضاعه

، فوجود هذه القوة (15)أن قيام هذه اإلمامة يعد تهديدًا لزعامتها الدينية والدنيوية للمسلمين 
      المعادية في موقع متميز كهذا، يضر باقتصادهم المتمثل في التجارة البحرية إلى 

 . (16)الشرق 

؛ إلرسال قائده خازم بن -الخليفة العباسي  –أبا العباس السفاح  األمر الذي دفع
م(؛ للتصدي لإلباضية في ُعمان والقضاء عليها، وبالفعل تمكن 752هـ / 134خزيمة عام )

من ذلك، وقتل الجلندي بن مسعود، وبمقتله انتهت اإلمامة اإلباضية األولى في ُعمان، 
 (17)وأصبحت تحت سيطرة الدولة العباسية.

 م(:886-793هـ / 237-177اإلمامة اإلباضية الثانية )

بعد أن تدهورت األحوال، وساد البغي والظلم األرجاء عقب وفاة الجلندي بن مسعود، 
وسيطرت العباسيين على البالد مدة ال تقل عن األربعين سنة تقريبًا، ظهرت اإلمامة 

تمكنت بوالء الُعمانيين لإلباضية م(، تلك اإلمامة التي 886هـ / 177اإلباضية الثانية عام )
أن تجعل لها على مسرح األحداث كيانًا سياسيًا ودينيًا في ُعمان مستقاًل عن سلطة الدولة 

 العباسية.

كما تميزت عن األولى بطول فترتها وقوة أئمتها، إلى جانب استقرار أوضاع ُعمان 
سالمية، ولهذه األسباب مجتمعة خاللها، فأصبحت تشكل ثقاًل سياسيًا وحضاريًا في الدولة اإل

 (18)ُأطلق عليها إمامة الظهور.

/  177عقد فقهاء اإلباضية اإلمامة لمحمد بن عبدهللا بن عفان اليحمدي عام )
م( بعد أن اجتمعوا في نزوى بزعامة موسى بن أبي جابر األزكوي، 796/  794هـ = 179

ال أنه قد اختلف في صفته، فقيل: أنه وبذلك يعتبر محمد بن عبدهللا أول أئمة هذه اإلمامة، إ
 (19)كان إمام دفاع.
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وقيل: أنه كان أمير جيش سيء السيرة، فاستنكر الناس أخالقه، فعزل بعد مضي 
سنتين، رأى خاللها الفقهاء اإلباضية عدم أهليته للمنصب، فانتخبوا اإلمام الوارث بن كعب 

ن من أقوى األئمة، وقد م(، فكا808-796هـ/192-179الخروصي، وتم تنصيبه عام )
 (20)تجلى ذلك فيما اتسم به عهده من استقرار في ظل نفوذ اإلمامة.

بظهور قوة بحرية ُعمانية، تبلورت مهمتها في  –أيضًا  –وقد تميزت هذه اإلمامة 
هـ / 208-192حماية سواحل ُعمان من القراصنة، وذلك في عهد اإلمام غسان بن عبدهللا )

 (21)م(.808-824

توالي تنصيب األئمة اإلباضية على ُعمان، حتى جاء عهد اإلمام الصلت بن وهكذا 
، فحكم بين الناس بالعدل، وعمَّر (22)م(887-852هـ / 273-237مالك الخروصي )

 باإلمامة ما لم يعمره أحدًا قبله، حتى كبر وضعف. 

ن وبنهاية عهده معزواًل تكون نهاية اإلمامة اإلباضية الثانية، إذا سادت ُعما
االضطرابات والفتن الداخلية، مما أدى إلى قيام حرب أهلية كانت هي من رسم النهاية لهذه 

، األمر الذي (23)اإلمامة، وأفسحت المجال لعودة السيطرة العباسية وغيرها من القوى 
 سنعرض له بالتفصيل في الصفحات التالية.

 لت بن مالك:الصراعات الداخلية التي ترتبت على عزل اإلمام اإلباضي الص

-237حكم اإلمام اإلباضي الصلت بن مالك قرابة الخمس وثالثين عامًا من سنة )
م(، لم تكن خاللها على ُعمان أي سيطرة عباسية تذكر من عهد 885-852هـ / 273

 الخليفة العباسي الرشيد وحتى عهد المعتضد باهلل، ومما تجدر اإلشارة إليه: 

كن بوفاته، وإنما كانت باعتزاله عن الحكم، فقد أن نهاية عهد اإلمام الصلت لم ت
أصيب اإلمام الصلت بعجز في رجليه فقط مع احتفاظه بما وهبه هللا من عقل وسمع 
وبصر، وهذا ما أكده المؤرخون الُعمانيون بقولهم: "وأما العقل والسمع والبصر فال نعلم أن 

 (24)أحدًا قال بها ضعف".
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مجموعة من أهل ُعمان إال أن طالبوا بعزل ، و (25)فما كان من موسى بن موسى 
اإلمام الصلت لما أصابه من عجز، وبالفعل اعتزل اإلمام وبايع موسى بن موسى شخصًا 

 . (26)م(886هـ / 273عرف براشد بن النظر عام )

فاختلف العلماء من أهل الحل والعقد بهذا الشأن، فمنهم من كان مؤيدًا لما فعله 
النظر، وُعرفوا بفرقة النزوانية نسبة إلى نزوى، حيث أنهم رأوا  موسى بن موسى، وراشد بن

أن الصلت بن مالك قد وصل إلى مرحلة من الضعف ال تمكنه من اإلمامة فخشوا على 
 دولتهم. 

، كان بزعامة أبي (27)والفريق الثاني والذي ُعرف بفرقة الرستاقية نسبة إلى رستاق 
وا عكس ذلك، فكانوا يعتبرون أن ذلك باطل؛ ، رأ(28)المؤثر الصلت بن خميس الخروصي 

ألنه يعد خروجًا على إمام كانت بيعته صحيحة، وما تعرض له من عجز ال يستحق العزل 
 (29)بسببه.

، وعليه فقد كانت المحصلة قيام (30)فاستمر الخالف بين علماء اإلباضية فترة طويلة 
ال بين القبائل، فكانت موقعة حرب أهلية في ُعمان ساءت على إثرها األوضاع، وساد القت

م(، ثم موقعة 887هـ / 274م(، ثم تلتها موقعة الرستاق عام )887هـ / 273الروضة عام )
الطباقة، وكان النصر في جميعهم حليفًا لراشد بن النظر، وموسى بن موسى ضد من 

 ، وعم السلب والنهب سائر البالد. (31)خالفوهم

مما حل بالبالد من تدهور في األوضاع، وإنما  أما اإلمام راشد بن النظر فلم يكتف  
على أهل الرستاق، مما أدى إلى نقمة القبائل عليه، فما كان منهم إال أن  –أيضًا  –تشدد 

بوا بداًل منه عزان بن تميم الخروصي ) هـ / 280-277أسروه وعزلوه عن اإلمامة، ونصَّ
إلمام عزان بعزله من القضاء ، وذلك بموافقة موسى بن موسى، الذي قام ا(32)م(890-893

خوفًا من أن يغدر به كما فعل بسابقيه، ولم يكتف اإلمام عزان بذلك، وإنما أرسل له جيشًا 
 (33)قام بقتله وأكثر في األرض الفساد من قتل وسلب ونهب.

ونتيجة لذلك ازداد الوضع سوءًا، فطالبت النزاوية موسى بن موسى بدمه، فجمعت 
استعد اإلمام عزان بن تميم لمالقاتهم، فأرسل لهم قائده األهيف بن الحشود، وفي المقابل 
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، فكانت (34)م(891هـ / 278حمحام الهتائي، فالتحم الطرفان في موقع يسمى القاع عام )
الهزيمة الكبرى للنزارية، والتي لجأ على إثرها بنو سامة من النزارية لالستعانة بالدولة 

 (35)العباسية.

إلمامة اإلباضية الثانية، وأخذت القوى داخل ُعمان وخارجها وجراء ذلك انهارت ا
تعمل لسيطرة على هذه المنطقة، فقامت قبائل ُعمان باستغالل نفوذها، وانتخاب إمام يمثل 
وجهة نظرها، بينما سعت الدولة العباسية الستعادة نفوذها، وذلك بمساعدة حلفائها من بني 

 سامة. 

هـ 286امطة وتوسعاتهم في شرق الجزيرة العربية عام )وفي الوقت ذاته برزت قوة القر 
، وأخذوا يتطلعون لالستيالء على ُعمان، فأصبحت (36)م( بزعامة أبي سعيد الجنابي 899/ 

 ُعمان فريسة لعدد من القوى المختلفة مذهبيًا وسياسيًا.

عادت السيطرة العباسية على ُعمان بعد فترة طويلة من االستقالل، إثر لجوء بني 
سامة للخالفة العباسية، فخرج محمد بن القاسم وبشير بن المنذر إلى البحرين لمقابلة الوالي 

م( 901-892هـ / 289 – 279من قبل الخليفة المعتضد باهلل ) (37)العباسي محمد بن نور 
فشكوا إليه ما حدث وطلبا منه الخروج معهم لنصرتهم، فوافق وأشار عليهما بالذهاب للخليفة 

، فأبدى المعتضد باهلل موافقته، وأعطى عهدًا لمحمد بن نور (38)ببغداد ألخذ موافقته العباسي 
 على ُعمان.

وبالفعل أخذ محمد بن نور يعد العدة لدخول ُعمان بمساعدة النزارية، فعندما سمع أهل 
ُعمان بهذه العدة ازدادوا فرة وشتاتًا، فمنهم من فر بأهله وماله إلى شيراز في بالد فارس 

، وإلى البصرة في العراق، ومنهم من بقي بُعمان (40)، ومنهم من توجه إلى هرمز (39)
 (41)مستسلمًا لما سيصيبه.

في المقابل استعد اإلمام غزان وقائده األهيف بن حمحام الهنائي لمالقاة ابن نور، 
، باإلضافة إلى عدد (42)فتمكن ابن نور ومن معه من دخول ُعمان، فاستولى على جلفار 

لمدن الُعمانية، ثم سيطر على نزوى بعد أن قتل اإلمام عزان، وبعث برأسه إلى بغداد، من ا
فما كان من األهيف بن حمحام إال أن جمع شيوخ القبائل بُعمان، وحرضهم على طرد ابن 
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نور من ُعمان والقضاء عليه، وبالفعل طارده الُعمانيون إلى دما على الساحل، فكاد أن 
أرسل له مددًا تمكن من  –أحد رجال بنو سامة  –ة ابن محمد السامي ُيهزم، ولكن أبوعبيد

قلب الموازين، ثم عاد ابن نور بعد انتصاره إلى نزوى، فعاث في األرض فسادًا من دفن 
 (43)لألنهار، وقتل للناس، وحتى إحراقًا للكتب.

ين عليها لم يستمر ابن نور حاكمًا لُعمان فترة طويلة، فقد عاد إلى البحرين بعد أن ع
واليًا من قبل الدولة العباسية، وقد ُعثر على درهم في ُعمان  (44)أحمد بن هالل السامي 

-902/  295-289هـ، يوضح أنه في عهد الخليفة المكتفي باهلل )290يعود إلى سنة 
م( نقش عليه اسم أحمد دون ذكر النسب، ويبدو أن أحمد هذا هو: أحمد بن هالل 908

 (45)نور على ُعمان.الذي عينه محمد بن 

هـ، 290على ُعمان في عام  (46)ثم تحكي العمالت المعدنية، عن وجود سيطرة صفارية 
فقد عثر على مجموعة من نقود ُسكت في ُعمان باسم األمير الصفاري طاهر بن محمد بن 

 (47)( في عهد الخليفة المكتفي باهلل.م908-900هـ / 296-288عمرو بن الليث )

غالم  –تستقم لطاهر بن محمد، فقد نازعه على الحكم السبكري  إال أن األمور لم
الذي تمكن من القبض عليه وإرساله إلى  –جده عمرو بن الليث والذي أصبح فيما بعد قائده 

هـ / 320-295بغداد عاصمة الخالفة العباسية، فما كان من الخليفة العباسي المقتدر باهلل )
م( 901هـ / 297على فارس وُعمان وكرمان عام ) م(، إال أن عين السبكري وال  908-932

هـ، وقد نقش عليها اسم 298وذلك مكافأة له. ولدينا نقود تبرهن على ذلك يعود تاريخها لعام 
 (48)الوالي السبكري على وجه العملة، والخليفة المقتدر باهلل على ظهرها.

، فعاد (49)ن وفاقلم تستمر عالقة السبكري مع الخالفة العباسية على ما هي عليه م
م(، وهو 912-911هـ / 299أحمد بن هالل مرة أخرى، لتسلم مقاليد األمور بُعمان عام )
 –كما يذكر أحد الباحثين  –الحدث الذي ترويه نقود موجودة بالمتحف الوطني بالدوحة 

تحمل اسم أحمد بن هالل على وجه العملة، واسم الخليفة العباسي المقتدر باهلل على ظهرها، 
 (50)هـ، وينسبها دوران إلى أحمد بن هالل.300كما وجد في ُعمان نقود تعود لسنة 
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أقام أحمد بن هالل بداية بمدينة بهال على ساحل ُعمان، ثم اتجه إلى صحار متخذًا 
، وكان يحرص دائمًا على إرسال الهدايا الثمينة للخليفة العباسي لكسب (51)منها مقرًا له 

 (52)ل ابن الجوزي: "وردت هدايا لصاحب ُعمان إلى المقتدر".رضاه، ومما يبرهن على قو 

ومن الجدير بالذكر، أن الوالي العباسي أحمد بن هالل أبدى اهتمامًا واضحًا فيما 
يتعلق بالناحية االقتصادية، تمثل ذلك في عنايته بالتجار في صحار، مما ساهم في كسب 

 (53)ثقة التجار القادمين إليها.

م لبني سامة في ُعمان بمساعدة من الدولة العباسية، والتي تركز وهكذا استمر الحك
نفوذها على المناطق الساحلية؛ لوالء الًعمانيين بالداخل لإلباضية، ورفضهم لوالة العباسيين، 

 (54)الذين كانوا يفرضون عليهم خراجًا سنويًا يتولى جبايته الوالي من قبلهم.

، ويتجلى ذلك فيما أورده األزكوي في مؤلفه أما اإلمام اإلباضية فقد ازدادت ضعفاً 
)تاريخ ُعمان(، بقوله: "أنها لم تشمل جميع أنحاء ُعمان، وإنما كانت في بعض من البلدان 

، فمن تولى اإلمامة خالل هذه الفترة كان (55)دون بعض، وعلى أحد من القبائل دون أحد"
األئمة الضعفاء الذين لم  يطلق عليهم مسمى األئمة المستضعفون، وهو مصطلح أطلق على

يكن لهم من األمر شيء، وكانوا بحاجة إلى مشورة كبار العلماء وفقهائهم؛ لحل مشاكل 
 م(. 932-893هـ / 320-280الناس ومشاكلهم، وامتدت فترتهم من عام )

وقد كان تنصيب األئمة في هذه الفترة غير متتابعًا، إذ مرت اإلمامة بفترة فراغ لعدة 
، ولم يكن (56)، ونتيجة لذلك تمكن الوالة العباسيين من تشديد سيطرتهم على ُعمانسنوات

لإلمام القدرة على التصدي للخالفة العباسية، وخاصة عند جبايتهم لألموال من الناس، 
 (57)ويعزى ذلك لما تميزوا به من ضعف.

 ومن خالل ما ذكر نستنتج أن الخالفة العباسية كانت سيطرتها متمركزة على
الساحل، بينما لم تول اهتمامًا يذكر بالداخل، وذلك يتجلى في وجود اإلباضية على الرغم من 

 ضعفها.
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 الخاتمة
كشفت الدراسة من خالل البحث والتقصي فيما حوته الكتب أن ظهور اإلمامة 

هـ / 132اإلباضية في ُعمان كان إثر سقوط الدولة األموية، وقيام الدولة العباسية عام )
، وذلك عندما نجح أهل ُعمان في انتخاب ومبايعة أول إمام إباضي لهم، ُعرف م(749

 م(.752-749هـ / 134-132باسم: الجلندي بن مسعود )

وبالتالي فإن هذه المبايعة تمثل إعالنًا لالستقالل عن الدولة العباسية، إال أن الثانية لم 
لدنيوية للمسلمين، وأعادت سيطرتها تسلم لهذا الوضع الذي يعد تهديدًا لزعامتها الدينية وا

 هـ، وبالتالي قضي على اإلمامة اإلباضية األولى.134على ُعمان بقتل اإلمام الجلندي عام 

كما بيَّنت الدراسة أن الفتن الداخلية واالضطرابات التي سادت ُعمان إثر حادثة عزل 
لعودة التسلط العباسي  كانت سببًا رئيسياً  –أحد أئمة اإلباضية الثانية  –الصلت بن مالك 

عليها بمساعدة الُعمانيين أنفسهم من بني سامة وغيرها من القوى، كالقرامطة، ومن ثم 
 البوهيين.

وأوضحت الدراسة أن جميع القوى التي سيطرت على ُعمان كانت ترنو إلى الفائدة 
جهة نظرهم قوة االقتصادية، وبناءًا عليه فقد اهتموا وتواجدوا على ساحل ُعمان، وتعتبر من و 

 جبابرة متسلطة.
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 الحواشي
                                                           

عساف، ناجي: ُعمان تاريخ يتكلم/ محمد بن عبدهللا السالمي. دمشق: المطبعة العمومية، ( 1)
. الباروني، أبوالربيع سليمان: مختصر تاريخ اإلباضية. 115، 103م، ص1963هـ = 1383

 .3م، ص2003هـ = 1423للنشر والتوزيع، . سلطنة ُعمان: مكتبة الضامري 3ط
( هو: عبدهللا بن إباض، من بني صريم بن مقاعس بن تميم، عاصر معاوية بن أبي سفيان، 2)

 وتوفي أواخر حياة عبدالملك بن مروان، يعتبر من أتباع اإلمام جابر بن زيد، وأحد تالمذته. 
وتمييز الفرقة الناجية عن فرق الهالكين؛  هـ(: التبصر بالدين471انظر: اإلسفرايني، أبوالمظفر )ت. 

. 56م، ص1955هـ/1374تقديم وتعليق: محمد زاهد الكوثري. بغداد: منشورات مكتبة المثنى، 
هـ(: الملل والنحل؛ تحقيق: محمد سيد 548الشهرستاني، أبو الفتح محمد بن عبدالكريم )

سلمة بن مسلم )ت. (. العوتبي، 1/134م، )1975هـ/1395، بيروت: د.ن، 2كيالني. ط
 .84م، ص1981: وزارة التراث والثقافة، ُعمانهـ(: األنساب. سلطنة 5ق

: وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمان( خليفات، عوض محمد: نشأة الحركة اإلباضية. سلطنة 3)
 . 84م، ص1978

سألوا جابر بن ( هو اإلمام أبو الشعثاء، جابر بن زيد األزدي الجوفي، قال عنه ابن عباس: " ا4)
زيد، فلو سأله أهل المشرق والمغرب لوسعهم علمه". اختلفت الروايات في تاريخ وفاته، فقيل: 

 هـ، أو غيرها.96هـ، أو 93سنة 
 .74انظر: العوتبي: األنساب، ص

( السهيل، نايف: اإلباضية في الخليج العربي في القرنين الثالث والرابع الهجريين. مسقط: دار 5)
. خليفات، عوض محمد: األصول التاريخية للفرق اإلباضية. 15، 12م، ص1998، االستقامة

 .13م، ص1994هـ = 1415سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي والثقافة، 
هـ(: دراسة في تاريخ اإلباضية وعقيدتها؛ 810( البرادي، أبوالفضل أبي القاسم بن إبراهيم )ت 6)

. الباروني، أبي 54، 7: دار الفضيلة، د.ت، صتحقيق: محمد عزب، أحمد عوض. القاهرة
. فاروق، عمر: مقدمة في دراسة مصادر التاريخ 24الربيع: مختصر تاريخ اإلباضية، ص

 Ghubash, Oman-the. 35م، ص1979الُعماني. بغداد: اتحاد المؤرخين العرب، 
Islamic democratic. P42.43  

: سلطنة ُعمانفي التاريخ.  ُعمانلعزيز بن محمد: . الرواس، عبدا111( سورة التوبة، اآلية: 7)
 .209م، ص1995وزارة اإلعالم؛ لندن: دار إميل للنشر المحدودة، 
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( أبوبالل مرداس بن أبيه التميمي: شهد صفين مع علي بن أبي طالب رضي هللا عنه، والنهروان 8)
 اع.ضده، ثم انشق عن الخوارج مفضاًل نشر آراءه عن طريف المناقشة واإلقن

هـ(: 630انظر: ابن األثير، أبوالحسن عز الدين علي بن محمد بن عبدالكريم الشيباني الجزري )ت
 (.3/256م، )1965هـ = 1385الكامل. بيروت: دار صادر، 

 ( سماهم مخالفيهم بالقعدة، لقعودهم عن الجهاد.9)
رة التراث القومي : وزاُعمانانظر: خليفات، عوض: األصول التاريخية للفرق اإلباضية. سلطنة 

 .67، 12م، ص 1994والثقافة، 
 (.1/109( الشهرستاني: الملل والنحل، )10)
. العاني، عبدالرحمن عبدالكريم: تاريخ ُعمان في العصور 101( ُعمان تاريخ يتكلم، ص11)

 .121م، ص1999اإلسالمية األولى. لندن: دار الحكمة، 
: كشف الغمة الجامع ألخبار األمة؛ تحقيق: أحمد (10( األزكوي الُعماني، سرحان بن سعيد )ق12)

. مؤلف مجهول: تاريخ أهل ُعمان؛ تحقيق: د. 40م، ص1985هـ/1405العبيدلي. د.م: د.ن، 
م، 1980هـ = 1400: وزارة التراث القومي والثقافة، ُعمانسعيد عبدالفتاح عاشور. سلطنة 

. السيب: ُعمانعيان بسيرة أهل . السالمي، نورالدين عبدهللا بن سعيد: تحفة األ14، 11ص
. 32(. فاروق، عمر: المقدمة، ص73-1/71م، )2000مكتبة اإلمام نور الدين السالمي، 

م، 2003شاكر، محمود: موسوعة الخليج العربي. َعمان، األردن: دار أسامة للنشر والتوزيع، 
(1/102-103.) 

. العقيلي، محمد رشيد: 209. ُعمان في التاريخ، ص31( خليفات: األصول التاريخية، ص13)
 ,Ghubash. 129م، ص1983الخليج العربي في العصور اإلسالمية. عمان، األردن: د.ن، 

Oman-the Islamic democratic. P31 
( الجلندي بن مسعود: حكم ُعمان بعد أوالد مالك بن فهم، عرف عنه العدل في أيام ظهرت 14)

 فيها ُعمان بظهور رجال علم وصالح.
 Philips: Oman a. 45. موسوعة السلطان قابوس، ص211األزكوي: كشف الغمة، صانظر: 

history, 1971, p.5 
( الدباغ، مصطفى مراد: جزيرة العرب موطن ومهد اإلسالم. بيروت: منشورات دار الطليعة، 15)

 .115م، ص1963
هـ(: البداية 774:(. ابن كثير، عمادالدين إسماعيل بن عمر )ت5/448( ابن األثير، الكامل، )16)
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 (.10/56م، )1932هـ = 1351. القاهرة: مطبعة السعادة بمصر، 1والنهاية. ط
هـ(: الفتح 1291. ابن زريق، حميد بن محمد )ت: 43-42( األزكوي، كشف الغمة، ص17)

: ُعمانالمبين في سيرة السادة البوسعيديين؛ تحقيق: عبدالمنعم عامر، د. محمد مرسي. سلطنة 
. السالمي: تحفة األعيان، 195-194م، ص1977هـ = 1397ث القومي والثقافة، وزارة الترا

(. أو عزة، عبدهللا: الخليج العربي في العصر اإلسالمي: دراسة تاريخية حضارية. 1/94)
 .118م، ص2001الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، 

م، 1977جامعة بغداد، . بغداد: مطبعة 2( فوزي، فاروق عمر: العباسيون األوائل. ط18)
م، 1983هـ = 1403. الخليج العربي في العصور اإلسالمية. دبي: دار القلم، 166ص
. 1. فوزي، فاروق عمر: الوسيط في تاريخ الخليج العربي في العصر اإلسالمي. ط301ص

 .117، 96م، ص2000َعمان، األردن: دار الشروق للنشر والتوزيع، 
المنصب لمن يتوفر فيه مقومات القيادة والكفاءة في ظل ظروف ( إمامة الدفاع: يقلد هذا 19)

 صعبة تمر بها البالد، كأن تتعرض لالحتالل األجنبي.
انظر: أبوالمؤثر، الصلت بن خميس الخروصي من القرن الثالث الهجري: األحداث والصفات؛ 

هـ 1417ثقافة، ُعمان: وزارة التراث القومي والتحقيق: د. جاسم ياسين محمد الدرويش. سلطنة 
 .62م، ص1996= 

. السالمي: تحفة األعيان، 197. ابن زريق: الفتح المبين، ص44( األزكوي: كشف الغمة، ص20)
(1/109 ،112.) 

. السالمي: تحفة األعيان، 199. ابن زريق: الفتح المبين، ص46( األزكوي: كشف الغمة، ص21)
(1/121.) 

 ُعمان.ون األزد اليمانية في ( الصلت بن مالك: من بني خروص، أحد بط22)
انظر: السيابي، سالم: إسعاف األعيان في أنساب أهل ُعمان. بيروت: منشورات المكتب اإلسالمي، 

 .114-111د.ت. ص
( فوزي، فاروق عمر: الخليج العربي في العصور اإلسالمية. دبي، اإلمارات العربية المتحدة: 23)

 .117ط في تاريخ الخليج، ص. الوسي301م، ص1983هـ = 1403دار القلم، 
. ابن زريق: الشعاع الشائع 127ُعمان، ص. أخبار أهل 52( األزكوي: كشف الغمة، ص24)

باللمعان في ذكر أئمة ُعمان؛ تحقيق: عبدالمنعم عامر. سلطنة ُعمان: وزارة التراث القومي 
 .204. الفتح المبين، ص52م، ص1978هـ = 1398والثقافة، 
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هو ابن إمام العلماء موسى بن علي من بني سامة، وهم من القبائل ( موسى بن موسى: 25)
 النزارية، عاش في القرن الثالث الهجري، تقلد عددًا من المناصب، فكان وزير وقائد وقاض.

 .156. موسوعة السلطان قابوس، ص18-17انظر: السيابي: إسعاف األعيان، ص
. ابن زريق: الشعاع الشائع ، 127صُعمان، . أخبار أهل 52( األزكوي: كشف الغمة، ص26)

. يعد راشد بن النظر أحد أئمة القرن الثالث الهجري في ُعمان، 204. الفتح المبين، ص52ص
 استمر باإلمامة خمس سنوات حتى عزل من قبل موسى بن موسى.

 (.1/216انظر: السالمي: تحفة األعيان، )
عرض فيها منتجات الجبل األخضر، وقد ( رستاق: مدينة تعتبر من المراكز التجارية التي ت27)

 أخذها بعض األئمة عاصمة له.
 (.1/212انظر: السالمي: تحفة األعيان، )

ُعمان بعد ( يعد أبوالمؤثر من الفقهاء الُعمانيين وممن كان له دور في األحداث التي وقعت في 28)
 هـ.305عزل اإلمام الصلت بن مالك، توفي بعد عام 

 .10حداث والصفات، صانظر: أبوالمؤثر: األ
، 195-194. السالمي: تحفة األعيان، )94، 10، 8( أبوالمؤثر: األحداث والصفات، ص29)

242.) 
(. الحاج، عزيز: العالقات الُعمانية العراقية عبر التاريخ 1/310( السالمي: تحفة األعيان، )30)

 .98م، ص2003. لندن: دار الحكمة، 1من سومر وآكد حتى الحرب العالمية األولى. ط
. الشعاع، 206-204. ابن زريق: الفتح المبين، ص57-56( األزكوي: كشف الغمة، ص31)

، 1/215. السالمي: تحفة األعيان، )40، 33-31. أبوالمؤثر: األحداث والصفات، ص53ص
 (.2/454(. العوتبي: األنساب، )239، 231، 228

ُعمان، قتل على أيدي قوات الخالفة ( عزان بن تميم: هو آخر أئمة اإلباضية الثانية في 32)
 هـ(.280العباسية عام )

 (.1/243. السالمي: تحفة األعيان، )57-53انظر: ابن زريق: الشعاع، ص
. السالمي: تحفة األعيان، 205. ابن زريق: الفتح المبين، ص52( األزكوي: كشف الغمة، ص33)

(1/231 ،237 ،245.) 
ُعمان، . أخبار أهل 54-53زكوي: كشف الغمة، ص(. األ2/454( العوتبي: األنساب، )34)

 .206-204. ابن زريق: الفتح المبين، ص30، 27ص
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 (.252-1/251( السالمي: تحفة األعيان، )35)
( لقراءة مزيد من التفاصيل عن توسعات أبي سعيد الجنابي، انظر: الصابي، ثابت بن سنان: 36)

رامطة في األحساء والشام والعراق واليمن: تاريخ أخبار القرامطة منشور ضمن كتاب أخبار الق
 .17، 13م، ص1980سهيل زكار، دمشق: نشر عبدالهادي حرصوني، 

( محمد بن نور: تذكرة المصادر العامة ابن نور، بينما أطلق عليه السالمي تسمية ابن نور، 37)
م في أهل ُعمان حيث يذكر السالمي أنه ارتكب العديد من الجرائولعل ذلك لسوء ما صنعه في 

 ُعمان، فهلك الحرث والنسل، وجعل أعزة أهلها أذلة.
 (.1/256انظر: السالمي: تحفة األعيان، )

. بيروت: دار المسيرة، 1( معروف، نايف: أدبيات الخوارج في كتاب ديوان الخوارج. ط38)
-1/256. السالمي: تحفة األعيان، )58، 54. األزكوي: كشف الغمة، ص288م، ص1983

257.) 
 ( شيراز: تقع في وسط بالد فارس، ينزل بها العمال والوالة، شراب أهلها من اآلبار.39)

هـ(: معجم البلدان. تحقيق: فريد الجندي. 626انظر: الحموي ياقوت، شهاب الدين أبي عبدهللا )ت. 
 (.3/431بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت، )

 ة الهند إلى سجستان وخراسان.( هرمز: هي مدينة تقع على البحر، تنقل منها أمتع40)
 (.5/463انظر: الحموي: معجم البلدان، )

. أخبار أهل 56. األزكوي: مخطوطة كشف الغمة، ص394-393( خليفة: تاريخ خليفة، ص41)
 .58، 55. الشعاع، ص208، 206. ابن زريق: الفتح المبين، ص34، 31ُعمان، ص

ا كثيرة الغنم والسمن، يجلب منها إلى ما ، ُعرف عنها أنهُعمان( جلفار: مدينة في شمال 42)
 يجاورها من البلدان.

 (.2/179انظر: الحموي: معجم البلدان، )
هـ(: تاريخ خليفة ابن خياط؛ تحقيق: أكرم ضياء 240( ابن خياط، أبو عمرو خليفة )ت.43)

(. األزكوي: 2/396. العوتبي: األنساب، )394هـ. ص1397. دمشق: دار القلم، 2العمري. ط
 .208، 206. ابن زريق: الفتح المبين، ص58خطوطة كشف الغمة، صم

ُعمان المقتبس من كشف الغمة الجامع ألخبار األمة؛ ( األزكوي، سرحان بن سعيد: تاريخ 44)
. السالمي: تحفة األعيان، 61، ص2005تحقيق: عبدالمجيد حسيب القيسي. د.م: د.ن، 
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هـ / 320-295يفة العباسي المقتدر باهلل )(. أحمد بن هالل: عمل كاتبًا لدى الخل1/258)
 م(.908-932

 .395انظر: خليفة: تاريخ خليفة، ص
. الجابر، إبراهيم: النقود العربية اإلسالمية. 23ُعمان، ص( دوران: تاريخ النقود في سلطنة 45)

(. 2/203م، )2005هـ = 1425. الدوحة: المجلس الوطني للثقافة والفنون والتراث، 3ط
. سلطنة ُعمان: وزارة 3، أندرو: صحار عبر التاريخ؛ ترجمة: محمد أمين عبدهللا. طويليامسون 

 .37-36م، ص1994التراث القومي والثقافة، 
( قامت اإلمارة الصفارية على يد يعقوب بن الليث الصفاري في خراسان وفارس في القرن 46)

مرو بن الليث، حيث تولى الثالث الهجري، ثم آل الحكم فيما بعد لمحمد بن طاهر بعد جده ع
ُعمان، وقد رسم نهاية اإلمارة الصفارية شخص فارس في خالفة المكتفي باهلل، ومد نفوذه إلى 

 عرف بالسبكري كان غالم لعمرو بن الليث، تمكن من أسر طاهر بن محمد وإرساله إلى بغداد.
ت األعيان وأنباء أبناء انظر: ابن خلكان، أبوالعباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيا

(. حيدر، د. محمد 432-6/402ن، )1973الزمان؛ تحقيق: إحسان عباس. بيروت: د.ن، 
. 73 – 57م، 1973علي: الدويالت اإلسالمية في المشرق. القاهرة: منشورات عالم الكتب، 

للفنون المطيري، عبدهللا جاسم: مختصر تاريخ النقود اإلسالمية. الكويت: مركز الكويت الدولي 
 .48م، ص2008اإلسالمية، المسجد الكبير، 

. الفضلي، إبراهيم أحمد: قراءة عامة ألهم 22ُعمان، ص( دوران: تاريخ النقود في سلطنة 47)
المجموعات النقدية المحفوظة بوزارة التراث والثقافة، حصاد ندوة آثار شبه الجزيرة العربية عبر 

 .258م، ص2006مايو مسقط: مطابع النهضة،  907العصور، 
. 22ُعمان، ص(. دوران: تاريخ النقود في سلطنة 6/107( ابن األثير، الكامل في التاريخ، )48)

ه(: تجارب األمم وتعاقب الهمم؛ تحقيق: سيد 421مسكويه أبي على أحمد بن محمد )ت. 
 (.1/16م، )2003هـ = 1424. بيروت: دار الكتب العلمية، 1كسروي حسن. ط

 (.6/136(. ابن األثير: الكامل في التاريخ، )19 – 1/16رب األمم، )( مسكويه: تجا49)
 .23ُعمان، ص( دوران: تاريخ النقود في سلطنة 50)
 .37-36( ويليامسون: صحار عبر التاريخ، ص51)
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هـ(: المنتظم في تاريخ الملوك واألمم؛ دراسة 597( ابن الجوزي، أبي الفرج عبدالرحمن )ت. 52)
. بيروت: دار الكتب 1مصطفى عطا؛ راجعه وصححه: نعيم زرزور. طوتحقيق: محمد عطا، 

 (.176، 13/141م، )1993هـ = 1413العلمية، 
 .41-39( ويليامسون: صحار عبر التاريخ، ص53)
: وزارة اإلعالم؛ لندن: دار سلطنة ُعمانفي التاريخ.  ُعمان( الرواس، عبدالعزيز بن محمد: 54)

 .159صم ، 1995إميل للنشر المحدودة، 
 .63، صُعمان( األزكوي: تاريخ 55)
 .76. مؤلف مجهول: تاريخ أهل ُعمان، ص92السهيل: اإلباضية في الخليج، ص( 56)
 .60( األزكوي: كشف الغمة، ص57)


