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 مستخلص:

ظهرت الخوارج على مسرح التاررخ  الساريال لللةلال الير اال ايياومال ةا ياارم  يال مير ال 

ل  ن ا ل يفارن فرعتزلت فر ل من جاش صفان التل دارت  ان ايمرم علل رضل هللا عنه ةميرةخ

ايمرم علل رضل هللا عنه فل منطقل حرةراء  رب الكوفل يموا  رلخوارج ةانقسا  الخاوارج الاى 

ار ياال فااري رةاسااال  نرةلاات فاال  دىاال  اافا احااله  اافا الفااري اي ة اال اي رضااال ةانت اارر ر فاال 

 المغرب اليرخل ة يض  يرلامه .

ارج  صرفرم  ل ان مف بهر  رخب من مف ب ا ل السانل   مار ان  يتبر اي رضال ا ل فري الخو

انت رر اي رضال فل المغرب الير ل  رن نتاجل للمضارخقرت التال  لقو ار مان الخوفال الير اال فال 

اليصر ايموي ةاليبريل  فكرن لها  جهال  باار فال المغارب الير ال  فات  مالار  لتيلاا  القار ن 

 لقر ن ةالدضررة الير ال اييومال.الكرخ  ةن ر اللغل الير ال لغل ا

 

Abstract 
A2-Kliawarej phenomenon (dissidents) emerges pragmatically upon 

the theatre of the political history of the Islamic Arab state, after the 

Sefeen battle between Caliph Au and Maaweiha Bin Abi Sufian. A group 

of Au’s army stand against him in Harwraa near Kufa is named 

AlKhawarej. Al-Khawarej is divided into four main parts and one of them 

(Al-Abadhia) is the core of this study and how it spread Arab Maghreb. 
Al-Abadhia is regarded, as a lesser group in conduct and it is closer to 

Ahl-Al-Sunna. The prevailing of Al-Abadhia in Arab Maghreb is due to 

the disturbances caused by the Arab Caliphate in Umayyad and Abbasid 

ages. They played a great role in establishing schools to teach Holy 

Koran and Arabic language in Arab Maghreb, 
 

 :المقدمة
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 الدمل هلل رب اليرلمان ةالصوة ةالسوم على يال المريلان امر يل :

ظهرت الخوارج على مسرح التاررخ  الساريال لللةلال الير اال ايياومال ةا ياار  يال مير ال 

صفان التل دارت  ان ايمرم علل )رض( ةميرةخل  ن أ ل يفارن فرعتزلت فر ه من جاش ايمارم 

فاال منطقاال حاارةراء  اارب الكوفاال يااموا  اارلخوارج  انقساا  الخااوارج  لااى أ ىاار ماان علااى )رض( 

ع اارخن فر اال أ اا   اافا الفااري أر ياال.  نرةلاات فاال  دىاال  اافا  حااله  اافا الفااري  ي ة اال فر ااه 

اي رضال ةانت رر ر فل المغرب الير ل.  يل انفصرل اي رضال عن الخوارج فال الم اري أتافت 

ير ل نتاجل التدلي الفي  رن خواجهه  فال الم اري حااا حارر ته  أنظرر    تجه ندو المغرب ال

اللةلال امموخاال ةاليبريااال علااى مااله  وخاال فاارأت  اافا الفر اال  ن ماان امنسااب لهاار أن  جاال مكاارن 

منريب ممكن فاه  دقاق  مدو هر فر جهت  لى المغرب الير ل فرتف دعر هر خن رةن مف به  فال 

ن من غو فل الصراعرت القبلال  ان الامنال ةالقاسال  مر  ن المغرب الير ل ييامر  ن المغرب  ر

أ ل المغرب من البر ار أة ياار    ارنوا خيارنون مان  يساة الاوية الافخن أبا اوا البر ار اممارخن 

 سبب يوء ياريته  فل ظل  فا اييتبلاد اتف البر ار ختطلياون  لاى الدرخال ةالمسارةاة ةفال  لا  

خن رةن  يرلامه   اان البر ار الافخن ةجالةا ضارلته  فال  افا الماف ب امثنرء  رن اللعرة اي رضال 

الفي يوف خخلصه  من  فا الظل  الفي خيرنون منه فريتطرع المف ب اي رضل أن خجل له ماو   

 لم ة دقاق  مدو رة  إ رمل ايمرمل فل المغرب الير ال  واياطل اللةلال الرياتمال التال أصابدت 

اياتطرع حملال الماف ب اي رضال مان فات  مالار  فال المغارب  الراعاال لهافا الماف ب اي رضال 

الير ل لتلرخس القران الكرخ  ةن ر اللخن اييومل ةاللغل الير ال لغل القران ةالدضررة الير ال 

اييومال.  نرةلت فل البدا  سامال الخاوارج ةا ا  فار ه  ة افل  أ ا  فاري اي رضاال ةاليوامال 

الير اال  ة اافل   نرةلاات ظهااور  اافا الفر اال فاال المغاارب التاال أدت  لااى ظهااور   فاال المغاارب 

 ة نرةلت أخضر  يرلا  اي رضال فل الم ري ةالمغرب ةدةر   فل ن ر اييوم.

 -تسمية الخوارج : -2

الخوارج  ل مان تارج علاى ايمارم الداق الافي ا فقات علااه أيماه خسامى تررجار ياواء  ارن 

أة  اارن  ياال   علااى التاار يان ةامةماال فاال  اال الخاارةج فاال أخاارم الصاادر ل علااى امةماال الرا االخن 

زمرن
(1)

  ة فل  منه  من خ تق اي  الخوارج من الخرةج فل يبال هللا أتفا من  وله  يرلى )ةمن 

خخرج من  اته مهرجرا  لى هللا ةريوله ث  خلر ه الموت فقل ة ع أجرا على هللا( ةيمات الخوارج 

تنردا لقوله  يرلى )ةمن النار  مان خ اتري نفساه ا تغارء أخضر  رل راة أي الفخن  رعوا أنفسه  هلل اي

مرضرة هللا(
 (2)

. 

ةيموا  رلدرةرخل نسبل  لى  رخل حرةراء التل ترجوا  لاهر من الكوفل ة ال موضاع  ارلنهر 

ةان
(3)

. ةيااموا أخضاار  رلمدكماال منهاا  ي خجااوز الياالةل عاان حكاا  هللا  لااى حكاا  الرجاارل ة مىلااوا 

هللا( رلنص التارلل )ي حكا   ي 
(4)

. فظهار الخاوارج علاى مسارح التاررخ  الساريال لللةلال الير اال 

اييومال فل توفه ايمرم علل  ن أ ل  رلب )رض(  يل مير ال صافان التال حالثت  اان ايمارم 

علل )رض( ةميرةخل  ن أ ل يفارن فبيل أن رجيات  فات ايمارم علال )رض( فال الدارب  لاب 

ميرةخل  دكا   تارب هللا  انهمار
(5)

فبيال أن  بال ايمارم علال )رض( التدكاا  انقسا  أصادر ل  لاى    

 سمان احل مر خقبال التدكاا  ةامتار خيتارض علااه. فرلفر ال التال رفضات التدكاا  اعتزلات عان 

ايمرم علل ةأ لق علااه  ايا  الخاوارج
(6)

. لقال  طاورت فكارة الخاوارج  لاى  ن ةصالت  لاى حال 

لل )رض( جهود  بارة فل يبال   نرع  افا الجمرعال الخرةج عن نظرم الخوفل ة ل  فل الخلافل ع

التل  رنت فل صفل ث  ان اقت علااه ةاتاف خفرةضاه   لكانه  أ او الرجاوع عان أفكارر    فدارر ه  

ايمرم علل )رض( فل مير ل النهرةان ة زمه   زخمل منكرة
(7)

  لكنه ل  خستطع أن خبال فكر ه  

ل)رض( ةنجدوا فل  نفاف ر اممر الافي أده  لاى حاا ايتطرعوا أن خل رةا مكالة لقتل ايمرم عل

 ايت هردا )رض(. 

ةظلت الخوارج  او ل فال جناب اللةلال الير اال ايياومال حااا دارت مياررب  ىاارة  اانه  

ة ان الخوفل ةعلى مله  وخل من  ررخخهر
(8)

 . 
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انقس  الخوارج فاهمر  انه   لى ع رخن فر ل  ل ةاحل  خرلة امتره فل  ياض  يرلامهار
(9)

 .

  ي  ن أ    فا الفري  ل أر يل ينف ر ر فل  فا البدا. 

 

 أهم فرق الخوارج : -1

     برع نرفع  ن امزري الدنفل المكنل  ر ل را ل  ة  رنت  فا الفر ال مان ا اوي  االزارقه: - أ

فري الخوارج ةأ ل    و ل ةأ ىر   علدا
(11)

. ة لقت  فا الفر ل الضر رت امةلى من الز ار 

ان  حاا  ر ل ايزار ل  قاردة نرفع  اواد عبال هللا  ان الز اار ةامماوخان لمالة  ساع ع ار ةامموخ

ينل ة ل  تل نرفع  ن امزري فل القترل  ث  تلفه  طري  ن الفجرءة
(11)

. ة ارن نارفع  ان امزري 

من ا بر فقهرةه  ة ل  فر جماع المسلمان مر عالا   ة ارل )اناه ي خدال ي صادر ل الماإمنان  ن 

بوا أحلا من يار    لى الصوة  با دعر    لاهار ةي  ن خال لوا مان ب ارةده  ةي  ن ختزةجاوا خجا

ماانه  ةي ختااوارخ الخااررجل ةيااارة ة اا  مىاال  فاارر الياارب ةعباالا امةثاارن ي خقباال ماانه   ي 

اييوم أة الساة ةدار   دار حرب ةخدل  تل أ فرله  ةنسرةه  ةي  دل التقال  ةايتدل الغلر 

رلفه ة فر القيلة أي الفخن خقيلةن عن القترل مع  لر ه  علاه ةلو  رن  إيء القيلة علاى  من ت

مف به (
 (12)

 . 

أمر نظرخته  للخوفل فكرنت  نص على أن  كون الخوفل  رتتارر حر من جماع المسالمان  فاإبا  ا  

 ارخش  ال  اتتارر الخلافل فو خص   ن ختنرزل أة خدكا  ةلااس  ضارةري  ن خكاون الخلافال مان

خص   ن خكون من  بالل  رخش أة يار ر ةلو  رن عبالا حب ال  ة با  ا  اتتاارر الخلافال أصاب  

رةاسر للمسلمان ةخجب أن خخضع تضوعر  رمر ممر هللا  ة ي ةجب عزله
(13)

   . 

     برع نجلة  ن عرمر الدنفل  ايتقلوا عن ايزار ه ةالسابب فال بلا   او  عاون النجدات:  - ب

زري البراءة من القيلة عنه  يل أن  رنوا على راخال ةيامر   م ار ان ةاياتدل  تال نرفع  ن ام

أ فرل مخرلفااه ةنسارةه 
(14)

. ة افا خينال أن النجالات لا  خكوناوا راضاان عان  افا القارار الافي 

ا خفا نرفع  ن امزري   رن أ برع نجلة  ن عرمر فل امصل  رلامرمل مع أ ل  رلوت  الخررجل 

 ااف فقااوي أماار   ةعظاا  حتااى ايااتولوا علااى البداارخن  66رخيوا نجاالة ياانل ةلكاانه   ر ااوا ة اا

ةحضرموت ةالامن ةالطرةة
(15)

 . 

 ن من أ ا   يارلا  نجالة  ان عارمر  او ) ن المخطا   يال أن خجتهال ميافةر ةان الالخن أماران 

ميرفه هللا ةميرفل ريوله ةمر علا بل  فرلنر  ميفةرةن  جهله  لى أن  قوم علاه  الدجل ةمن 

اة اجتهردا  لى ايتدول حرام أة  درخ  حول فهاو ميافةر ةعظاا  جرخمال الكافب علاى الزنار أد

ة رب الخمر(
(16)

.  مر نظرخته  حول الخوفل فتنص على  ن   رمل  مرم أة تلافل لاسات ةاجاب 

 رعر  ل  ل ةاجب ةجو ر مصلدار  مينى انه  با أمكن المسلمان أن ختواصوا  رلدق فامر  انه  

فو حرجه  لى أ رمل  مرم.ةخنففةا 
(17)

 

 ا  أ بارع زخارد  ان امصافر الصفرية: -جـ 
(18)

  ةخاف ر  ياض الماإرتان  ن  ساماته   رلصافرخل 

نتاجل لصفرة ةجو ه  من  ىرة اليبردة  أة نسبل  لى  وم من الدرةرخال نسابوا  لاى عبال هللا  ان 

صفرر  ن  كترن أة  لى زخرد  ن امصفر
(19)

ر ل فل  يض  يرلامه  حاا . ترلة الصفرخل ايزا

 نه  )ل  خكفرةا القيلة عن القترل  با  رنوا موافقان فل الالخن ةايعتقارد ةلا  خساقطوا الارج  ةلا  

خدكموا  قتل أ فرل الم ر ان ة كفار   ة خلال   فل النرر. ة رلوا التقال جرةزة فال القاول دةن 

له  ل لاه اييا  الافي لزماه  اه الدال اليمل ة رلوا : مر  رن من ايعمارل علااه حال ةا اع فاو ختيا

 رلزنر ةالسر ل ةالقفف فاسمى زانار يرر ر  ربفر ي  رفرا م ر ر(
(21)

 . 

انت را صدرب  فا المف ب أخضر فل المغرب الير ل  لى جرنب اي رضال فقل ةجلةا له  أةل 

خل مطغارة مو    لم فل القارةان ث  امتالةا ير ار فكارن مان  برةال البر ار الالاتلان فال الصافر

ةمكنرياال ثاا   يااله امماار  لااى الينرصاار امتااره.  ماار امتاالت  ياارلا  الصاافرخل  لااى جمرعاارت 

السودان القر نان جنوب الصدراء  ة رن بل   ل     وايطل احل دعر ه  ة و أ و القري  يمكو 

 ن ةايول فل ةاحل )يجلمريل( الفي ا خف ر مقرا لن ر دعو ه 
(21)

. لقل رحاب ياكرن المغارب 
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 ل  لعوات الخوارج ةالتل نردت  رلمسرةاة دةن  مااز للينصر أة اللونالير
(22)

  ة كفا  غلغال 

المف ب الصفري فل يرةر أرجارء المغارب ام صاى ة ياض ناواحل افرخقاال ةالمغارب امدناى 

 ان البر ر ةاليرب ةالسودان
(23)

 . 

   أصدرب عبل هللا  ن أ رض التمامل االباضية: –د 
(24)

أخارم مارةان  ان مدمال . الافي تارج فال 

أتاار تلفاارء اللةلاال امموخاال  فوجااه  لاااه ماارةان  اان مدماال عباال هللا  اان مدماال  اان عطااال فقر لااه 

 تبرلل
(25)

. جرء اي  اي رضال نسبل  لى عبل هللا  ن أ رض زعا   فا المف ب
(26)

. ة ل عارف عان 

للبر اال عاان عباال هللا  اان أ اارض  لنااه  اارن )ماالافير عاان الدااق منرضااو م اال السااوء  ميترضاار 

اينت رر ةاي رعل فل  ود المسلمان مدرمار عان أ ال الداق منرصارا لها  ياافر مرضاار ي خىناى 

عن رد البر ل ةي خقصر فل منرصرة حق حل ايتطرعته(
(27)

.أمر فقااه اي رضاال فهاو جار ر  ان 

ة ضاى  زخل من  برر التر يان  تلمف على خل عبل هللا  ن عبر    يمق فل درايل اليلوم ال رعال

ميظاا  حار ااه اليلمااال فاال البصاارة   اارن خدااض  و ااه علااى  ااارم ايمرمااه اليردلاال المبنااال علااى 

امصول الصدادل لإليوم
(28)

 . 

 رناات البصاارة مر اازا للاالعوة اي رضااال ةمنهاار انت اار  اافا المااف ب فاال اممصاارر حاااا  اارن 

اب ن ار ر  ةلالخه  خريل اللعرة  لاى اممصارر  يال  لقااه  أصاول الالعوة ة الرخبه  علاى أيارل

 نظامرت يرخل  ةمجرلس التيلا   يقال فال السارادخب أة فال  ااوت  ياض النساوة اليجارةز منيار 

لل اابهل
(29)

. ةيرلباار ماار  اارن الاارةاد علااى  اافا المجاارلس ختنكاارةن  مو ااس النسااوة أثناارء عقاال 

ايجتمرعرت
(31)

سارخل فكارن .  ب  رنت اللعوة اي رضال فل  ل  المرحلل  مر  مرحلل الكتمرن ةال

 ا  اي رضال أ و عباالة  ان مسال  مساتخفار متخوفار مان  ياض أماراء البصارة فغرلبار مار خالتل 

 و ااه فاال ياارداب ةخوضااع يلساالل داتاال الساارداب متصاالل  لااى تررجااه ةخو ااة  ااخص فاال 

الخررج خيمل على  درخ   فا السلسلل عنلمر خره  خص يرخاب  اردم لكال ي خفتضا  أمار   

ل عزمه فإبا يردر ايتمرةا ف
(31)

. ة كفا ايتطرع أ او عباال  ان مسال  أن خيال عالدا مان الطلبال 

 القردرخن على حمل راخل اليل  على أصول  فا المف ب فل اممصرر اييومال. 

 أهم فرق االباضية :-3

   أصدرب حفص  ن أ ل المقلام الحفصية : - أ
(32)

. ة او الافي زعا   ن  اان ال ارب ةايخمارن 

رفااه ثاا   فاار  ماار يااواا )ماان ريااول أة جنااه أة ناارر أة عماال  جماااع ميرفاال هللا ةحاالا فماان ع

المدرمرت من  تال الانفس ةاياتدول الزنار ةيارةر المدرمارت فهاو  ارفر  اريء مان ال ارب. 

ةماان جهاال  اارهلل  ياارلى ةأنكاارا فهااو م اارب ة االةل  ااإيء فاال عىماارن  اان عفاارن مىاال  لةخاال 

الرافضل فل أ ل  كر ةعمر(
(33)

 . 

داران الفي ب را هللا فل القران ةان أصدر ه الفخن خلعونه  لاى الهاله ةزع   ن علار  و ال

أ ل النهر ةان  ةزع   ن عبل الرحمن  ن ملج   و الفي انازل هللا فااه
(34)

. )ةمان النار  مان 

خ تري نفسه ا تغارء مرضارة هللا(
(35)

. ثا   ارلوا  يال بلا  ) ن ايخمارن  رلكتاب ةالريال متصال 

ر  فل  فقل أ رب  رهلل عز ةجل ة فا نقاض  توحال هللا عز ةجل  توحال هللا عز ةجل فمن  ف

فمن  فر  فل  فقل أ رب  رهلل عاز ةجال ة افا نقااض  اوله   ن الفصال  اان ال ارب ةايخمارن 

ميرفل هللا ةحلا ةان من عرفه فقل  ريء من ال رب ةان  فر  مر يواا من ريول أة جنال أة 

نرر(  فصرر  وله  فل  فا البرب متنر ضر
(36)

. 

 

     برع حررخ  ن خزخل اي رضلالحارثية :  - ب
(37)

   ةمن  يرلا   فا الفر ل :

 رل فل القلر  مىل  ول الميتزلل ةان اييتطرعل  بل الفيل -1
(38)

. 

ةمن زنى أة يري أة  فف فرنه خقرم علاه الدل ةخستترب ممر فيل فرن  رب  ارب ةان أ اى  -2

التو ل  تل على الردة 
(39)

. 

انه ل  خكن له   مرم  يل )المدكمل امةلى(  ي )عبل هللا  ن أ ارض( ة يالا ة زع  الدررثال  -3

)حررخ  ن زخل(
(41)

. 
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   أصادرب خزخال  ان أناسال اليزيدية : -جـ 
(41)

.  ارن مان )البصارة( ثا  انتقال  لاى )جاور( مان 

 ارض )فرر ( ة رن على رأي )اي رضال( ة و من الغوة ةمن أ واله :

علاهر انر احل مر ةامتر ي ادري من  و ةي متى  و ن فل  فا أيمه  ر لخن  -1
(42)

. 

زع  ) ن هللا يابيا ريوي من اليج  ةخنزل علاه  تر ر من السمرء خكتب فل السمرء ةخنزل  -2

علاه جملل ةاحلا(
(43)

. 

ة ولى خزخل من  هل لمدمل صلى هللا علاه ةيل  من أ ال الكتارب  ارلنبوة ةان لا  خالتل فال  -3

ب الدلةد من موافقاه ةيار    فرر م ر ون ة ل بنب صغار أة  بار دخنه ة رل ) ن أصدر

فهو  رب(
(44)

. 

التل ي خراد  هر هللا  يرلى -أصحاب الطاعة : -د
(45)

. ةزعموا  انه خصا  ةجاود  رعارت  ىاارة 

ممن ي خرخل هللا  يرلى  هر.  ي  ن بل  ي خص   ي فل  رعل ةاحلة
(46)

. 

 

 االباضية في المغرب العربي : العوامل التي ادت الى ظهور-4

 ار بط ظهور مف ب الخوارج ةانت ررا فل  ود المغرب الير ل  يرملان  مر :

التطور الساريل الفي حلخ للخوارج فل الم ري اييومل فل اةاتر القرن ايةل الهجاري  -1

  يل ف ل ثورا ه  ةاضاطرار   الاى ا بارع ايالوب الالعوا ةالتنظاا  الساريال ةاتتاارر ا اراف

اليرل  اييومل مالانر لن ر ه   يل ان  يرضوا للمطرردة ةايضطهرد
(47)

. 

موةماال ايحااوال الساريااال ةايجتمرعااال فاال  ااود المغاارب فاال اةاتاار القاارن ايةل الهجااري  -2

ةةاةل القرن الىرنل لتقبل  فا المف ب ةانت ررة  ةلاس من    فل ان مار اصارب الخاوارج مان 

برب منهر  طرف عقرةل   ة صور فكر   الساريل من الىاورات ف ل فل الم ري خيزه الى اي

التاال  اارموا  هاار  ااوال اليصاار ايمااوي ثاا  خقظاال الخوفاال ةرجرلهاار فاال منر ضاال  اافا الىااورات 

ةمواجهتهاار فاال ياارعل ةحاازم
(48)

. فبياال  اافا الف اال الاافي اصاار ه  فاال الم ااري اتااف الخااوارج 

رنات  اود المغارب مهاالة لتقبال الماف ب خوجهون انظرر   الاى ا اراف اليارل  ايياومل. لقال  

اي رضل اب  رنت  ود المغرب  غار ر من البود ايياومال  يارنل مان الفاتن السارياال النرجمال 

عاان الخصااومرت القبلااال  ااان القاسااال ةالامنااال
(49)

.  ريضاارفل الااى ان ااغرل الااوية  رلخصااومرت 

خوفل من جهل ة سبر لونصرر ةا برعر القبلال فقل  نرفسوا على جمع ايموال من اجل ارضرء ال

لريبر ه  من جهه اتره فرريلوا الدموت الى ا راف المغرب من اجل الدصول على الغنرة  

فكاارن البر اار خ ااكلون اييلبااال فاال  لاا  الجاااول   اافل  عاارنى البر اار ماان يااوء ميرملاال عماارل 

ه   ود المغرب دار حرب ايموخان له  ةار ر ه   رلمغررم ةالجبرخرت الى درجل ان اعتبر  يض

حتى  يل اعتنر ه  اييوم
(51)

 اف( اياتبل  افا الاولل 112. ففل ةيخال خزخال  ان ا ال مسال  يانل )

 رلبر ر فرعرد فرض الجزخل عمن ايل  من الموالل لكال  ساتطاع الخوفال الدصاول علاى مزخال 

ة  االد فاال  ماان ايمااوال ةالتنصاال ماان دفااع مزخاال ماان ايعطااارت للجناال المساالمان ماان المااوالل

ميرملل البر ر حتى ا رن  رامته  اينسرنال للرجل انه  رن خو   حريه من البر ر علاى اخالخه  

ممر اده الى ايتارء البر ر من  فا الميرملل السائل
(51)

. لقل  رن خزخل  ن ا ل مسل  يالء الساارة 

حاااا عماال  ر باار لااه ةصاارحب ةالصااات لااله البر اار فهااو صاارحب الدجاارج  اان خويااة الىقفاال 

 اار ته ةعناالمر  ااولى افرخقااال  بااق نفااس السارياال التاال ا بيهاار الدجاارج مااع ا اال اليااراي  اب 

ايتخة  رلبر ر ةا تل علاه  فل جمع امواله  ةيبى نسرةه  ةايرف فل بل  حتاى اةيار علااه 

صلةر  
(52)

مرل فت  . ة رن  لبر ر البتر ةعلى ايتص  وارة ةزنر ه الفضل ايعظ  فل ايتك

المغارب ةايناللس ة اارنوا ختو ياون مان الياارب ان خيارملو   ميرملاه ايناالاد لجهاود   الكبااارة 

لكنه  صلموا ييتفيل الوية له 
(53)

. ة كفا  سبب الوية ايموخون فل المغرب  رثررة م ارعر 

الدقل ةالكرا ال عنل البر ر على الوية ةالخلفرء علاى الساواء
(54)

ف  ىار ةفال ظال  لا  الظارة 

ةفود الخاوارج الاى  اود المغارب لبيال ر عان مر از الخوفاه ة ساللوا  اان البر ار ةاتاف خبىاون 

 يرلامه   انه   فتقبل البر ر  فا التيرلا  المنردخل  رلمسرةاة  انه  ة ان اليرب ةفتداوا للخاوارج 
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صلةر   ةاحتظنو  
(55)

عاه . ةترصتر المف ب اي رضل الفي ختفق فل  ىار مان اصاوله ةفرة

مع مفا ب ا ل السنل ة و ا رب الى ا ل السنل من  قال الفري ايتره
(56)

 . 

 

 ظهور االباضية في المغرب العربي :  -5

ان الميرمله السائل التال  لقر ار البر ار علاى خال الاوية ايماوخان جيلها  ختطلياون الاى الدرخال 

ليلل ةالمسرةاة ةحبه  للدرخال  ان فرثرت اللعوة اي رضال  رثارا  بارا فل البر ر ةبل  لتيلقه   ر

اةل من ادتل المف ب اي رضل الى افرخقاه يلمه  ن ييل  ن علل  ن ايال الدضارمل ةبلا  فال 

اةاةاال المرةااه الىرنااال ماان الهجاارة ة اارن ياالمل  االخل التمساا   رلمااف ب اي رضاال فاااإثر عنااه  ولااه 

ااال فماار ا اارلل ان خضاارب )ةددت ان خظهاار  اافا ايماار  اارلمغرب خوماار ةاحاالا ماان ياالةة الااى الل

عنقل(
(57)

. 

ة ل  رف  يلمه  ن ييل جماع  ود المغرب الير ل ة رن خقتصر عمله على نرحاتان ايةلاى 

ان خبان للنر  ان مر خرةن فل يلوب ايفاراد الدار مان لااس  او مار جارء فال دخان هللا ةان  اإيء 

ناه خجاب علاى افاراد ايماه ان ختمساكوا الدكرم  ل ترلفوا امر هللا فل عبرد هللا ةاماواله  ةدمارةه  ةا

 لخن هللا ةان خيملوا  ه امر النرحاه ايتره فكرن ختخار ال برب الفخن ختوي  فااه  الصافرء ةالاف رء 

ةالنبوغ ةخلعو   للسفر الى الم ري ييتكمرل درايته  على خل  برر التار يان الافخن  متلالء  ها  

اليواص  اييومال فل الم ري
(58)

 ن ييل  يىه من ار يل  وب للسفر الاى البصارة  .  ون يلمه

يموا فامر  يل  دمله اليل  ة    ل من )ايمرعال  ان درار الغلامسال  ا او داةد القبلال النفازاةي  

عرص  السلرانل  عبل الرحمن  ن ريت ( ث  انضا  الاى  افا المجموعاه  رلاب خمنال خالعى )عبال 

وا  دملاه اليلا  الخمساهايعلى  ن السم  ا و الخطرب الدمااري( ة ال عرفا
(59)

. مكاا حملاه اليلا  

الخمسااه فاال صاادبه ا اال عبااالة تمااس ياانوات ةعناال عااود ه  الااى  ود اا  ا اارر علاااه  ان ختااولى 

امرمته  ا و الخطرب عبل ايعلى  مر انه  رن  ل اعلن ايمرعال  ن درار الغلامسال لتاولل القضارء 

ل  ه  ةايتفترةه فامار خيان لها  مان مسارةل ة فيلمه اصول الفقه ةايفترء ةاةصر    ملاةمه اي صر

اتبرر    ن ر ه  اةي  رةل
(61)

. ةاتف حملل اليل  خسيون من اجل  دقاق ايمرمل اي اناه لا   وفاق 

 اف حااا  161اي رضال فل  دقاق  لفهر  رعون ايمرمل اي فل زمن عبل الرحمن  ن ريت  يانل 

ةعبل الرحمن  ان ريات   او احال  لبال اليلا  الافخن ا خف من منطقل  ر رت مر زا لللةلل النر ئل  

 لقوا  يلامه  فل البصرة على خل ال ا  ا و عبالة مسل   ن ا ال  رخمال
(61)

. لقال  ارن عبال الارحمن 

 ن ريت  عنل حسن ظن اي رضال فاه فقل  ارن حسان الساارة عاردي حصال علاى اعتاراف ا رضاال 

عاالة  اارة  خرا اار اي رضااال ضاارةرخل  المغاارب ةالم ااري  رلدصااول علااى ايمرماال لتااوفر فاااه

يتتارر ايمرم منهر لفضله ة ونه من حمله اليل  ة ونه عرمل ا ل الخطرب علاى افرخقاال ةيناه ي 

 بالاال لااه  منيااه ابا  غااار عاان  رخااق الياالل
(62)

.  رناات ايمرماال اي رضااال فاال المغاارب  تلقااى دعاا  

لتر رت ةاصب  خخرفهر  ال مان خدااط مينوي ةمرلل من البصرة يرعل  ر بل  على  دقاق ايمن 

 هر من القبرةل   فا القوة يرعلت عبل الرحمن  ن ريت  من  دقاق ايتقول المف ب اي رضل فال 

 ر رت  مر  رن للخه  موح من  درخر اي رضال فل الم ري من الدك  اليبريل
(63)

لقل اصبدت   

ع عاان حاالةد ر ةالو ااوف فاال ةجااه اللةلاال الريااتمال  متلاا  ماان اياابرب القااوة ماار خمكنهاار ماان الاالفر

 ف حاا يقطت  297اعلاةهر  فضل الجهود التل  فلهر ا ن ريت  فريتمرت اللةلل  رةمل حتى ينل 

على خل ا ل عبل هللا ال ايل الفي  مكن من دتول  ر رت ة تل اتر اةمال اللةلال اي رضاال خقظارن 

 ن ا ل خقظرن ة ل من ظفر  ه من  نل ريت 
(64)

  . 

 

 الباضية في المشرق والمغرب :تعاليم ا-6

ا تلا الخوارج  ومه  فل امور  تيلق  رلخوفه فر رةا  صدل توفل  ال مان ا ال  كار ةعمار 

)رض( لصدل انتخر همر  ة صدل توفل عىمرن فل ياناه ايةلاى فلمار ياار فال ياار ه ةلا  خسار 

ةلكانه   ارلوا  يارة ا ل  كر ةعمر )رض( ةا ى  مر ا ى ةجب عزله  ة ارلوا  صادل توفال علاى
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انه اتطر فل التدكا 
(65)

. لفل  اجمع الخوارج على افتراي مفا بهر )ا فرر على ةعىمرن ةالدكمان 

ةاصدرب الجمل ة ل من رضل  تدكا  ةاي فرر  رر كرب الفنوب ةةجوب الخرةج علاى ايمارم 

الجرةر(
(66)

 فا النظرخل فل . امر نظرخته  حول الخوفه فهل متطر قل مع فري الخوارج ة ل ب رنر 

موضااوع فر اال ايزار اال فاال  لاخاال البدااا. اماار اراا اا  اللخنااال فكرناات  تساا   ريعتاالال ة اا  يااار 

مت لدخن  بقال فري الخوارج ايتره حتى ان البيض خقول  رن المف ب اي رضل ختفق  فل  ىار 

تارهمن اصوله ةفرةعه مع مف ب ا ل السنل ة و ا رب الى ا ل السنل مان  قاال الفاري اي
(67)

 .

ةا   اراء   اللخنال  رلوا فاهر )ان مخرلفانر من ا ل القبلل  فرر ياار م ار ان ةمنار  داته  جارةزة 

ةموارثه  حول  ةينامل امواله  من السوح ةالكراع عنل الدرب حول ةمر يواا حارام. ةحارام 

 تله  ةيباه  فل السريلال اي  يل نصب القترل ةا رمل الدجل(
(68)

خضار )ان دار مخارفاه  . ة ارلوا ا

ماان ا اال اييااوم دار  وحااال اي ميسااكر الساالطرن فرنااه دار  غاال. ةاجاارزةا  ااهردة مخاارلفاه  علااى 

اةلااارةه . ة اارلوا فاال مر كااب الكباارةر انهاا  موحاالةن ي مإمنااون(
(69)

. ةماان المياارةف ان  ياارلا  

رب  طور حصال فال اي رضال ةافكرر    ل ةاحلة فل الم ري اة فل المغرب اي اننر نره ان  ن

افكاارر المااف ب اي رضاال فاال المغاارب فاماار ختيلااق  ريمرمااه ةالخوفاال ةالمياارةف ان الخااوارج لاا  

خوافقوا على مبلأ التياان اة الوراثل فل  رخقل انتخرب ايمرم اة الخلافل. ةانمر  رلبوا  تطباق مبلأ 

ة  ال التر اا  خكاون ال وره أي اينتخرب ةي  قتصر  بقال المر ادان علاى  رةفال مان الطواةا

مفتوحر امرم الجماع حتى لو  رن المر   عبلا ايود  رلمر ختمتع  مواصفرت  إ له لتاولل ايمرمال 

اة )الخوفل(
(71)

. ةمن الواض  ان اصدرب  فا ايفكرر  رنوا نظرخان ا ىر ممر خجاب فينالمر ا ارم 

رب فاال اتتااارر ايماارم اي رضااال اماارمته  فاال  اار رت فاارنه  لاا  خسااتطايوا  طباااق نظرخاال اينتخاا

فرصبدت امرمته  ةراثال فل  نل ريت  مىله  فل بل  مىال اليبريااان فال الم اري ةايماوخان فال 

اينللس
(71)

. ة فا خيتبر ردعرم  بارا لوفكرر الخررجال التل نرظلت  ىاارا مان اجال  دقااق اراةها  

 الساريال. 
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 دور االباضية في نشر االسالم في المغرب العربي : -

 اارن لو رضااال دةر  بااار فاال انت اارر اييااوم فاال ر ااوع القااررة ايفرخقااال ةفاال  فهااا  البر اار 

لتيرلا  اييوم ةاتف   لهفا التيرلا   ملتف الجل ة ل اده  فا الى ان اصب  البر ار خقارأةن القاران 

خيل ايياومال الكرخ  ي  لسرنه  فقط  ل لاتيبلةا ةختفكرةا فامر جرء  ه لهفا نردة  مار امار ه  ال ار

 رنااه ي فضاال لير اال علااى اتاار ةي فضاال لااه علااى اعجماال اي  اارلتقوه
(72)

. ة اال  كر فاات جهااود 

اي رضال لن ر اييوم  ان المغرر ل ففل الو ت الافي  ارن فااه يالمه  ان يايل خيمال علاى  كاوخن 

بصارا  يىه علمال  رن مدمل  ن عبل الدماال  ان مفطاار الجنار ل مان جبال نفوياه  ال رحال الاى ال

ةعرد ا ن مفطار الى ة نه حاا ظل خيمال علاى التالرخس ةالفتاوه حتاى رجيات  يىاه اليلا  الاى 

المغرب فرمس  عن الفتوه حتى رجيت  يىه اليل  الى المغرب فرمس  عن الفتاوه متنارزي عنهار 

لدملال اليلاا 
(73)

. الافخن  اارموا  االةر  باار فاال ن ار اييااوم فاال المغارب الير اال  فقال  اارم اليلماارء 

اي رضال  فت  الملار  لتيلا  القران ةمىارل بلا  مار  ارم  اه اليارل  اي رضال عمار  ان خمكاتن مان 

علمرء النصة ايةل من القارن الىارنل الهجاري فقال ان ال اةل ملريال لتيلاا  القاران ة ارن النار  

خقبلون علاهر حتى اصبدت الملريل منررا لليل  لاس فل جبال نفويال فقاط  ال فال الجناوب اللابال 

 له
(74)

. ةعنل  ارم اللةلل الريتمال الراعال للمف ب اي رضل جيلت اللغل الير اال الريامال لللةلال 

فرنت رت  فا اللغل  ان البر ر  ة رن الوعرظ ةاليلمرء خدتون النر  على  يلمهر ينهر لغال القاران 

ةالدضررة اييومال
(75)

مال علاى صالل . ة ل ار ابط ايياوم  طاري التجاررة فكرنات اللةلال الريات

 جررخل ةثاقل فامار خلال المغارب جنو ار فال الصادراء ة اود الساودان فكرنات اةل مان ن ار الالخن 

اييومل ةالدضررة اييومال فل ا طرر السودان فكرن التجرر ةالفقهرء خدملون اييوم الى  لا  

مزاةلاال الن اار  اي طاارر النرةااال  اال ان  يااض التجاارر  اارن خجمااع  ااان التجااررة ةالتيلااا  فاقومااون  
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اي تصردي ةالتيلمل ةخن إةن المسرجل ةالزةاخر ةالر ط ةملار   يلاا  القاران
(76)

. ة هافا خكاون 

 لو رضال دةر مه  فل ن ر اييوم فل  ود المغرب الير ل  يل اليرب الفر داان للبود.

 

 

 الخاتمة

 :الدمل هلل رب اليرلمان ةالصوا ةالسوم على يال المريلان امر  يل 

  يون هللا    التوصل الى علد من النترةج فل  فا البدا ا مهر :

 

اي رضال احله الفري التل انفصالت عان الخاوارج  سابب ايتاتوف فال  ياض ايراء حاول  -

 موضوع اليقالا   مر ان اي رضال نفسهر انقسمت منهر ار ع فري  ل فر ه لهر  يرلامهر. 

 ف بهر  رخب من مف ب ا ل السنل.اي رضال  ل ا ل الخوارج  طرفر  ل ان م -

ظهرت اي رضال فل المغرب الير ل نتاجل للمضرخقرت التل  لقو ار مان الخوفال  مار ان ا ال  -

المغرب احتضنوا  فا المف ب الفي خلعوا الى الدرخل ةالمسرةاة للتخلص من ظلا  الاوية فال 

 اليصر ايموي ةاليبريل. 

ضاال ةترصال فامار ختيلاق  ريمرمال اة الخوفال حااا لقل  رأ  غاار فل ايفكرر الساريال لو ر -

اصابدت ةراثاال فاال اللةلال الريااتمال الراعاال للماف ب اي رضاال  يالمر نااردت اي رضاال  اارن 

 كون اينتخر رت حرة ةمبر رة ةللجماع الدق فل الم رر ل مردامت فاه ال رة  التال  إ لاه 

 لفل . 

ران الكارخ  ةن ار اللغال الير اال لغال القاران  رن لو رضال جهل  بار  فات  مالار  لتيلاا  القا -

 ةالدضررة الير ال اييومال. 
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