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صػوت اخلوارج 

 

سمسم اهلل اًمرمحن اًمرطمقم 

..  معورش اعموطمدين.. معورش اعمممـلم

اجلؿقع سمام سمثته وؾموئل اإلقمالم ذم إؾمبوع اعمويض من محالت أمـقي مبوريمي قمغم  ًمؼد اؾمتبنم

 ظموارج اًمعرص، وهذا ممو يميمد طمرص اجلفوت إمـقي ذم هذه اًمبالد اعمبوريمي قمغم رصد أويمور

. خمططوت اخلوارج اإلومسوديي، ومؾؾه احلؿد واعمـي

مسؾم ويمل ذي قمؼل ؾمؾقم إرصار همٓء اخلوارج قمغم  ًمؽــو مع ذًمك يسوؤكو ويسوء يمل

ـَنبِّب ُقؽم سموٕظمخين أَنقمامًٓ }: اًمدين، ىمول شمعومم اإلومسود ذم إرض سمغػم طمق سموؾمم  * ىمُقل هل كُق

م ذم احلقوة اًمدكقو وهم حيسبون ْعقُقفُق لَّ ؾمَن ـْعًو  اًمذين ضَن أوًم ك اًمذين يمػروا * أهنم حيسـون صُق

ًْ أقمامهلم ومال كُقؼقم هلم يوم اًمؼقومي بِطَن . {وزكوً  سمآيوت رهبم وًمؼوئه ومحَن

هم : وهمػم واطمد واًمضحوك- ريض اهلل قمـه-ىمول قمكم سمن أيب ـموًمى ): ىمول احلوومظ اسمن يمثػم

أيي اًمؽريؿي  أن هذه-: ريض اهلل قمـه-، ومعـى هذه قمن قمكم -احلروريي يعـي اخلوارج

 -.اهلل رمحه-اكتفى يمالمه . (شمشؿل احلروريي، يمام شمشؿل اًمقفود واًمـصورى وهمػمهم

وي أن اسمن اًمؽواء ): وىمول اًمؼرـمبي ريض اهلل - ؾملل قمؾقًو سمن أيب ـموًمى- ويمون ظمورضمقوً -ورُق

. (أكً وأصحوسمك: ، ومؼول{إظمخين أقمامًٓ }قمن - قمـه

أن هذه - أقمزه اهلل-اًمديور اًمسعوديي اًمشقخ قمبد اًمعزيز آل اًمشقخ  وًمؼد كص ؾمامطمي مػتي

. اخلوارج، يمام ذم سمقوكه اعمبورك اًمذي كنم قمؼم وؾموئل اإلقمالم اًمنمذمي اًمضوًمي من

ن همٓء اخلوارج؟ ومو صػوهتم؟ ومو طمؽم اهلل ورؾموًمه ومقفم؟  ومؿَن
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 :وموخلوارج

. سموًمؽبوئر هم من يؽػرون اعمسؾؿلم

. صمم يستبقحون دموئفم وأمواهلم وكسوءهم

. ًمقـؽروا قمؾقه زقمؿوا وخيرضمون قمغم اًمسؾطون سموًمسالح

. وهم يردون اًمسـي سمظوهر اًمؼرآن

. وهم رش اخلؾق واخلؾقؼي

 ٕهنم يُقؾبسوهنو ًمبوس اًمدين واجلفود وإكؽور اعمـؽر واًمغػمة قمغم من أقمظم اًمػتن؛ وومتـتفم

. اعمحورم، ومتؿقل إًمقفم ىمؾوب طمدصموء إؾمـون ؾمػفوء إطمالم، ومقوردوهنم اعمفوًمك

ضمروا قمغم أمي اإلؾمالم من اعمصوئى واًمباليو، وملومسدوا اًمدين واًمدكقو، وظمرسموا اًمبالد،  ومؽم

 وروقموا اًمعبود، وظموًمػوا قمؼقدة أهل اًمسـي اًمسؾػقلم، وموًمؾفم ايمػـوهم سمام شمشوء، إكك أكً

. اًمسؿقع اًمعؾقم

: وأمو صػوت وقمالموهتم اخلوارج

، يمام -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-اًمرسموكقلم، سمل قمغم رؾمول رب اًمعوعملم   اجلرأة قمغم اًمعؾامء:أوًٓ 

( ! يو رؾمول اهلل؛ اشمق اهلل: )وىمول ! (حمؿد اقمدل يو): ىمول ذًمك اًمرضمل

يمون من أهل اًمػضل واًمعؾم، سمل وًمو يمون من أصحوب  ومعـدهم ضمرأة قمغم من ظموًمػفم، وًمو

-. صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-رؾمول اهلل 

ْفون، ىمول (4/382)ظمّرج اإلموم أمحد ذم مسـده  ومؼد يمـو مع : )من ـمريق ؾمعقد سمن ُجُق

سموخلوارج،  يُقؼوشمل اخلوارج، وىمد حلق همالم ٓسمن أيب أورم- ريض اهلل قمـه-قمبداهلل سمن أيب أورم 

يعـي اًمصحويب اسمن -كعم اًمرضمل : ىمول اًمغالم اخلورضمي. يو ومػموز؛ هذا اسمن أيب أورم: ومـوديـوه
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مو يؼول قمدو : أيب أورم ىمول اسمن-. يعـي إمم اخلوارج!  -ًمو هوضمر- أيب أورم ريض اهلل قمـه

صغم اهلل -هجريت مع رؾمول اهلل  هجرة سمعد: ومؼول. يؼول كعم اًمرضمل ًمو هوضمر: اهلل؟ ومؼقل ًمه

(. ـموسمى عمن ىمتؾفم وىمتؾوه: يؼول- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-ؾمؿعً رؾمول اهلل -! قمؾقه وؾمؾم

  . طمديٌ طمسن

وقمؾامئـو، ومنهنم ٓ يرضون قمن أطمد طمتى يـزع  ومال شمعجبوا من ضمرأهتم أن قمغم مشوخيـو

صغم اهلل قمؾقه -،وًمو يمون صوطمى رؾمول اهلل  اًمبقعي، وهيوضمر إًمقفم، ويـضم إمم طمزهبم

-. وؾمؾم

. وومسود اعمعتؼد واًمبوـمن صالح اًمظوهر:  ومن صػوهتم:صموكقوً 

حتؼرون صالشمؽم مع صالهتم وىمراءشمؽم مع )-: صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-يمام ىمول رؾمول اهلل 

يؼرءون اًمؼرآن ٓ جيووز شمراىمقفم، )، ًمؽـفم واًمعقوذ سموهلل (صقومفم ىمراءهتم وصقومؽم مع

. (يؿرق اًمسفم من اًمرمقي يؿرىمون من اًمدين يمام

اًمدين واًمدقموة واجلفود،  ومال شمغؽموا سمزهدهم اعمزقموم، وشمشددهم ذم أمور، ودقمواهم كرصة

صغم اهلل -وهلذا ىمول رؾمول اهلل  ومنن اًمعؼمة سمؿواومؼي اًمرضمل ًمؾسـي، ومتسؽه سموعمـفٍ اًمسؾػي؛

أظمرضمه مسؾم . (واخلؾقؼي هم رش اخلؾق): ذم اخلوارج مع ؿمدة قمبودهتم- قمؾقه وؾمؾم

(1067  .)

. (اهلل إًمقه أهنم من أسمغض ظمؾق)(: 1066)وذم صحقح مسؾم أيضًو 

اإلصالح واعمطوًمبي  إفمفور يشء من احلق ًمؾتوصل إمم اًمبوـمل، ومقظفرون:  ومن صػوهتم:صموًمثوً 

. وإؾمؼوط اًمدوًمي ؛ ًمقتوصؾوا سمذًمك إمم محل اًمسالح-مع أهنو حمّؽؿي-سمتحؽقم اًمنميعي 
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صغم اهلل -اهلل  من طمديٌ قمبقد اهلل سمن أيب راومع مومم رؾمول (1066)ومػي صحقح مسؾم 

: أيب ـموًمى، ىموًموا عمو ظمرضمً وهو مع قمكم اسمن- يعـي اخلوارج-أن احلروريي - قمؾقه وؾمؾم

. (سموـمل يمؾؿي طمق أريد هبو)-: ريض اهلل قمـه-ىمول قمكم . ٓ طمؽم إٓ هلل

أكه يـطق  ، ومؽم من يمؾؿي طمق أريد هبو سموـمل، ومال شمغؽموا سمؿن يزقمم-ريض اهلل قمـه-وصدق 

. سمؽؾؿي احلق؛ ًمؽن هواه ووضمه وكرصشمه ًمغػم أهل اًمسـي اًمسؾػقلم

ومن معه سمعد ىمضقي اًمتحؽقم، واؾمتبوطموا دموء - ريض اهلل قمـه-يمّػروا قمؾقًو  اخلوارج

وأمواهلم، وهم ذم ذًمك حيسبون أهنم يـؽرون - اهلل قمؾقه وؾمؾم صغم-أصحوب رؾمول 

. ويؾّبسون قمغم اًمـوس سمذًمك اعمـؽر ويـرصون اًمدين،

. اًمػفم عمعوكقفام اجلفل سموًمؽتوب واًمسـي، وؾموء:  ومن صػوهتم :راسمعوً 

 رواه مسؾم .(قمؾقفم يؼرؤن اًمؼرآن حيسبون أكه هلم وهو): صغم اهلل قمؾقه وؾمل-يمام ىمول 

(1066 .)

مـفم، وصمـي اًمريمى ذم طمؾؼفم؛  زهدهم ذم اًمعؾامء، وشمرومعفم قمن إظمذ: وؾمبى هذا اجلفل

. اجلفل سمصوطمبه هؽذا يػعل! أوصقوء قمغم اًمعؾامء: ٕهنم يمام يظـون

أقمراضفم وأمواهلم،  اؾمتبوطمي دموء اعمسؾؿلم واعمعوهدين، واؾمتحالل: ومن صػوهتم: ظمومسوً 

. سمل وأوٓدهم

ىمتول اخلوارج عمو كزقموا اًمبقعي  أن قمؾقًو طمرض اعمسؾؿلم قمغم: (1066)ومػي صحقح مسؾم 

: أهيو اًمـوس): ومروىمفم من اإلؾمالم وأومسدوا ذم إرض، ومؼول سمعد أن ذيمر طمديٌ اخلوارج

واهلل إين ٕرضمو أن يؽوكوا همٓء اًمؼوم؛  شمؽميمون همٓء خيؾػوكؽم ذم ذراريؽم وأمواًمؽم،

. (رسح اعمسؾؿلم، ومسػموا قمغم اؾمم اهلل ومنهنم ىمد ؾمػؽوا اًمدم احلرام، وأهموروا ذم
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: ىموًمً ًمعبد اهلل سمن ؿمداد- اهلل قمـفو ريض-أن قموئشي : (1/86)وذم مسـد اإلموم أمحد 

واهلل مو سمعٌ إًمقفم طمتى ىمطعوا : ىمول. ؟ شمعـي اخلوارج-ريض اهلل قمـه-وهل ىمتؾفم قمكم )

. (اًمسبقل، وؾمػؽوا اًمدم، واؾمتحؾوا أهل اًمذمي

 وهي اؾمتحالل دموء أهل اًمذمي؛ ٕهنم :واحلديٌ يدل قمغم ظمصؾي من ظمصول اخلوارج

. أن اًمذي أقمطوهم اًمعفد وإمون وزم إمر، وهو قمـد اخلوارج يموومر يرون

ىمد طمذرهم من آقمتداء قمغم اًمؽػور اًمذين يؼقؿون ذم سمالد - اهلل قمـه ريض-ويمون قمكم 

. وأمون اعمسؾؿلم سمعفد

أن ٓ : سمقــو وسمقـؽم): أن قمؾقًو سمعٌ إمم اخلوارج ىمبل أن يؼوشمؾفم ومؼول: ومػي احلديٌ اعمتؼدم

ومعؾتم؛ ومؼد كبذكو إًمقؽم  أو شمؼطعوا ؾمبقاًل، أو شمظؾؿوا ذمي، ومنكؽم إن: شمسػؽوا دمًو طمرامو

. (احلرب قمغم ؾمواء، إن اهلل ٓ حيى اخلوئـلم

طمدصموء إؾمـون )-: صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-يمام ىمول رؾمول اهلل أهنم : صػوهتم ومن: ؾمودؾموً 

 (.1066)ومسؾم  (3611)ظمرضمه اًمبخوري . (إطمالم ؾمػفوء

وأمو اًمذي يداومع أهل اًمعؾم واًمػضل واًمسـي،  ومن ومضل اهلل أكه ٓ يؽون معفم أطمد من

. قمـفم ومفو مـفم وٓ يمرامي

عمو ضمودل - ريض اهلل قمـه-اًمعالمي اًموادقمي أصمرًا قمن اسمن قمبوس وطمسن إؾمـوده، أكه  ومؼد أورد

واعمفوضمرين - صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-مو شمـؼؿون قمغم صفر رؾمول اهلل ): ىمول هلم اخلوارج

صعؼي . ](وقمؾقفم كزل اًمؼرآن، وًمقس ومقؽم مـفم أطمد، وهم أقمؾم سمتلويؾه؟ وإكصور؛

(. 2/392)اًمزًمزال 
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ٕن  اًمطعن ذم اًمعؾامء، ورصف اًمشبوب قمن جموًمسفم؛:  ومن صػوت اخلوارج:ؾموسمعوً 

ؾمببًو ذم  يمون ذًمك-: رهمبًي ذم اًمعؾم-اًمشبوب إذا أظمذوا قمن اًمعؾامء اًمسؾػقلم واًمتػوا طموهلم 

. ؾمالمتفم، وسمغضفم ًمؾخوارج؛ ٕن اًمعؾامء حيذرون من ومؽر همٓء اًمضالل

 سمعٌ قمبد اهلل سمن قمبوس إمم- ريض اهلل قمـه-أن قمؾقًو  (1/86)مسـد اإلموم أمحد  ذم

 ، ىموم خيطى اًمـوس-ويمون آكذاك ظمورضمقوً -اخلوارج، ومؾام شموؾمط قمسؽرهم؛ ىموم اسمن اًمؽواء 

يؽن  يو محؾي اًمؼرآن؛ إن هذا قمبد اهلل سمن قمبوس، ومؿن مل): وحيذرهم من اسمن قمبوس، ومؼول

صوطمبه وٓ  ، ومردوه إمم{سمل هم ىموم ظمِصؿون}: يعرومه وملكو أقمرومه، هذا ممن كزل ومقه وذم ىمومه

. (شمواضعوه يمتوب اهلل

واًمػتوة اعمسؾؿي، حتجى ومتوواهم ذم  وذم زمــو حتجى ومتووى اًمعؾامء قمن اًمشوب اعمسؾم

ومتوواهم ذم أئؿي اًمضالًمي ذم زموكـو  اًمتحذير من هذه اجلامقموت اًمضوًمي ويمتبفو، وحتجى

قمؾامئـو وحتذيرهم من هذه اجلامقموت اًمضوًمي،  ورموز احلزسمقي، ويمثػم من اًمـوس مل يعؾم سمؽالم

فو أهنو يمؼمى اجلامقموت، أو اجلامقمي إم، ومو قمؾم سمتحذير اًمعؾامء مـفو إٓ  اًمتي شمدقمي سمعضُق

. سمعد أن وىمعً اعمصقبي، وطمؾً اًمبؾقي

 ومحسبـو اهلل قمغم من يغقى ومتووى اًمعؾامء قمن اًمشبوب، ويرسمقفم قمغم احلزسمقي واًمعـف

. واًمتطرف

ومال يؼوم هلم قمز وٓ  ظمذٓن اهلل هلم، وأكه يبطل يمقدهم ويؼطع داسمرهم،:  ومن صػوهتم:صمومـوً 

وطمشي وهمرسمي، ومآًمه أن  ؾمؾطون؛ ٕهنم مػسدون خموًمػون ًمؾسـي، ومن ظموًمف اًمسـي ومفو ذم

. سمعد يتخغم قمـه أطمبوسمه وأصحوسمه، وهلل إمر من ىمبل ومن

يـشل ): ىمول -صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-أن رؾمول اهلل - ريض اهلل قمـفام-ومعن قمبد اهلل سمن قمؿر 

-: اهلل قمـه ريض-ىمول اسمن قمؿر . (كشل يؼرؤون اًمؼرآن ٓ جيووز شمراىمقفم، يمؾام ظمرج ىمرن ىمُقطع
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قمنمين  يمؾام ظمرج ىمرن ىمطع، أيمثر من): يؼول- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-ؾمؿعً رؾمول اهلل 

(. 1/61)رواه اسمن موضمه . (مرة، طمتى خيرج ذم قمراضفم اًمدضمول

أن اًمذل مصوطمٌى ًمؾخوارج؛ ٕهنم أقمرضوا قمن اًمسـي، ورضوا : اًمسـي ومن ًمطف اهلل سملهل

. فموهرون قمؾقفم، مـصورون سمنذن اهلل سموًمبدقمي، وملهل اًمسـي

عمو اًمتؼقـو وقمغم اخلوارج ): ىمول من طمديٌ زيد سمن وهى اجلفـي (1066)ذم صحقح مسؾم 

اًمرموح، وؾمؾوا ؾمقوومؽم من ضمػوهنو، ومنين  أًمؼوا: يوم ذ قمبداهلل سمن وهى اًمراؾمبي، ومؼول هلم

ومرضمعوا وموطمشوا سمرموطمفم، وؾمؾوا  .أظموف أن يـوؿمدويمم يمام كوؿمدويمم يوم طمروراء

اخلوارج قمغم سمعض، ومو أصقى من  وىمتل سمعض: اًمسقوف، وؿمجرهم اًمـوس سمرموطمفم، ىمول

. (يوم ذ إٓ رضمالن- يعـي أهل اًمسـي-اًمـوس 

ًم ن ): ومؼد أومصح قمـه سمؼوًمهذم اخلوارج - صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-طمؽم رؾمول اهلل  وأمو

(. 1064)ومسؾم  (4351)ظمرضمه اًمبخوري . (ٕىمتؾـفم ىمتل صمؿود أدريمتفم

: ىمول- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-أن رؾمول اهلل - ريض اهلل قمـه-من طمديٌ قمكم  وظمرضمو أيضوً 

. (وموىمتؾوهم، ومنن ذم ىمتؾفم أضمرًا عمن ىمتؾفم يوم اًمؼقومي أيـام ًمؼقتؿوهم)

-ًمو يعؾم اجلقش اًمذين يصقبوهنم مو ىمُقيض هلم قمغم ًمسون كبقفم )-: ريض اهلل قمـه-وىمول قمكم 

(. 1066)رواه مسؾم . (؛ ٓشمؽؾوا قمن اًمعؿل- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم

ًموٓ أن شمبطروا؛ حلدصمتؽم سمام وقمد اهلل ): ىمول أكه- ريض اهلل قمـه -(1066)وروى أيضًو قمـه 

. (-قمؾقه وؾمؾم صغم اهلل-اًمذين يؼتؾوهنم قمغم ًمسون حمؿد 

 رواه .(ىمتؾفم صمم ىمتؾوه ـموسمى عمن): أكه ىمول ذم اخلوارج- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-وصمبً قمـه 

. اإلموم أمحد
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- وهم ومرىمي من اخلوارج أشمبوع كوومع سمن إزرق-عمو أُقيت سمرؤوس إزارىمي : ىمول أسمو هموًمى

يمالب اًمـور، ): ، ومؾام رآهم ىمول-اهلل قمـه ريض-ومـصبً قمغم درج دمشق، ضموء أسمو أمومي 

تِؾوا حتً أديم  يمالب اًمـور، يمالب اًمـور، همٓء رش ىمتغم حتً أديم اًمسامء، وظمػم ىمتغم ىمُق

أسمرأيك ىمؾً همٓء يمالب اًمـور، أو يشء ؾمؿعته من : ومؼقل ًمه. اًمسامء اًمذين ىمتؾفم همٓء

- صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-سمل ؾمؿعته من رؾمول اهلل : ىمول ؟-صغم اهلل قمؾقه وؾمؾم-رؾمول اهلل 

. رواه اإلموم أمحد. (ومعد مراراً : همػم مرة وٓ اصمـتلم وٓ صمالث، ىمول

ذًمك إمم اًمسؾطون، إن رأى اعمصؾحي ذم جمودًمتفم   ومؿردوأمو احلوار مع اخلوارج وجمودًمتفم؛

يموكوا سمؿؽون معروف، وملمو من يمون خمتػقًو؛ ومؽقف كحووره  ومنكه يرؾمل إًمقفم أهل اًمعؾم إذا

! سموهلل قمؾقؽم؟

 يعـي-يو أمػم اعمممـلم؛ ًمعكّم أدظمل قمغم همٓء اًمؼوم ): اسمن قمبوس أكه ىمول ًمعكم ومؼد صمبً قمن

رضماًل  ويمـً-يمال : ومؼول اسمن قمبوس. إين أظموومفم قمؾقك: ومؼول قمكم. ومليمؾؿفم- اخلوارج

( 1/522)رواه اًمػسوي . وملذن ًمه قمكم ذم جمودًمتفم-. طمسن اخلؾق ٓ أوذي أطمداً 

، وقمـد اإلموم أمحد "صعؼي اًمزًمزال"ىموًمه اًمعالمي مؼبل اًموادقمي ذم يمتوسمه  سمسـدطمسن،

. (قمؾقًو سمعٌ إًمقفم اسمن قمبوس ًمقجودهلم أن: )(1/86)

رد إمر إمم اًمسؾطون، ومؾم - ريض اهلل قمـفام- وموكظروا يمقف أن شمرُجون اًمؼرآن اسمن قمبوس

. حيوورهم إٓ سمنذن مـه، ومرضمع مـفم من رضمع

حمورم اهلل،  إكام ضمودل اخلوارج ىمبل أن يسػؽوا اًمدم احلرام ويستحؾوا- ريض اهلل قمـه-وقمكم 

. ومنهنم عمو ومعؾوا ذًمك مل حيوورهم، سمل اؾمتعون سموهلل وىموشمؾفم

أن ٓ : سمقــو وسمقـؽم: )سمعٌ إمم اخلوارج ومؼول- ريض اهلل قمـه-أن قمؾقًو  (1/86)ومػي اعمسـد 

 دمًو طمرامًو، أو شمؼطعوا ؾمبقاًل، أو شمظؾؿوا أهل اًمذمي، ومنكؽم إن ومعؾتم ومؼد كبذكو شمسػؽوا

. (إًمقؽم احلرب قمغم ؾمواء، إن اهلل ٓ حيى اخلوئـلم



9 
 

إذا يموكوا ذم مؽون فموهر حتدصمفم وحيدصموكك، يمام طمصل ٓسمن  صمم إن احلوار مع اخلوارج ممؽن

إًمقفم، وهم ؾمتي آٓف ىمد اضمتؿعوا ذم مؽون واطمد  عمو ذهى- ريض اهلل قمـفام-قمبوس 

! يعؿؾون ذم رسيي؛ ومؽقف كحوورهم؟ ومجودهلم، وأمو إن يموكوا خمتػلم

اخلبقٌ وٓ يؽذسمون، أمو ذم زموكـو ومؽقف  صمم إن اخلوارج زمن قمكم يموكوا يظفرون مذهبفم

ن إذا ضمّدت إمور شمدصمر سموًمتؼقي؟ وواهلل !! أكو أدين سموًموٓء وأطمى اًمعؾامء: وىمول !حتوور مَن

!! وأسمرأ إمم اهلل من ومالن وومالن !!وشموهلل وسموهلل مو ىمؾً ومو ومعؾً

فون قمؼم ظمطوسموت اًمؼـوات ضمَّ وَن اؾمتعقـوا قمغم ": اًمػضوئقي، ومقؼول هلم يمقف حتوور من يُق

!  ؟"طموائجؽم سموًمؽتامن

سمسم اهلل، وذم ؾمبقل اهلل، ": ًمقـحرك واًمسؽلم ذم يده وهو يؼول يمقف حتوور من أضجعك

!  ؟"اًمؾفم شمؼبل ىمرسموين

ممؽن  إن اًمدقموة إمم احلوار ذم فمل هذه اًمظروف دقموة مشبوهي،صمم إن احلوار مع اخلوارج

قمبوس  ومسـي قمكم وزم إمر زمن اسمنىمبل ؾمػك اًمدموء واؾمتحالل اعمحورم، ومنن ومعؾوا ذًمك؛ 

شمؼطعوا  أن ٓ شمسػؽوا دمًو طمرامًو، أو: سمقــو وسمقـؽم): واضحي ضمؾقي، ومؼد سمعٌ إًمقفم ومؼول

ؾمواء، إن اهلل ٓ  ؾمبقاًل، أو شمظؾؿوا أهل اًمذمي، ومنكؽم إن ومعؾتم؛ ومؼد كبذكو إًمقؽم احلرب قمغم

. (حيى اخلوئـلم

 !وهل يوضمد ذم هذا اًمعرص ظموارج؟: وىمد يؼول ىموئل

 وهذا! يو ؾمبحون اهلل) :ومؼول- أقمزه اهلل ورومع ىمدره-اًمشقخ اًمعالمي صوًمح اًمػوزان  أضموب

 وهو شمؽػػم اعمسؾؿلم، وأؿمد من ذًمك ىمتل اعمسؾؿلم! اعموضمود أًمقس هو ومعل اخلوارج؟

وآقمتداء قمؾقفم، هذا مذهى اخلوارج، 

: وهو يتؽون من صمالصمي أؿمقوء
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. اعمسؾؿلم شمؽػػم: أوًٓ 

. اخلروج قمن ـموقمي وزم إمر: صموكقوً 

. اؾمتبوطمي دموء اعمسؾؿلم: صموًمثوً 

 هذه من مذهى اخلوارج، طمتى ًمو اقمتؼد سمؼؾبه وٓ شمؽؾم وٓ قمؿل ؿمق ًو، صور ظمورضمقًو ذم

 .اهـ .(قمؼقدشمه ورأيه اًمذي مو أومصح قمـه

-ىمول ومقفو اًمشقخ اسمن سموز اًمتوطمقد واًمسـي، ذم سمالد  إكؽم شمػسدون ذم سمالد.. يو ظموارج اًمعرص

اًمسعوديي دوًمي إؾمالمقي وهلل احلؿد، شملمر سموعمعروف وشمـفى قمن  هذه اًمدوًمي)-: همػر اهلل ًمه

. هـ.ا. (اًمنمع، وحتؽؿه سملم اعمسؾؿلم اعمـؽر، وشملمر سمتحؽقم

ًمؾحق، قمداء ًمؾتوطمقد، وملي دوًمي شمؼوم  اًمعداء هلذه اًمدوًمي قمداء)-: همػر اهلل ًمه-وىمول 

. هـ.ا. (!سموًمتوطمقد أن؟

سمالد حتؽم سموًمنميعي - يمام شمعؾؿون-اًمبالد )-: رمحه اهلل-قمثقؿلم  وىمول اًمشقخ اسمن

. هـ.ا. (اإلؾمالمقي

هلو أيمثر من م تي ؾمـي وهي ): اًمشقخ صوًمح اًمػوزان قمن هذه اًمدوًمي ودقموهتو اًمسؾػقي وىمول

خيتؾف ومقفو أطمد، وشمسػم قمغم اًمطريق اًمصحقح، دوًمي ىموئؿي قمغم اًمؽتوب واًمسـي،  كوضمحي، مل

. هـ.ا. (كوضمحي ٓؿمك ذم ذًمك ودقموة

ث حمؿد كورص اًمدين أؾمول اهلل أن يديم )-: رمحه اهلل-إًمبوين  وىمول اًمشقخ اًمعالمي اعمحدٍّ

اعمسؾؿلم، وأن حيػظ دوًمي اًمتوطمقد سمرقمويي ظمودم  اًمـعؿي قمغم أرض اجلزيرة وقمغم ؾموئر سمالد

. (ـموقمي وؾمداد أمر وشموومقق موصول احلرملم اعمؾك ومفد، وأن يطقل قمؿره ذم

جيى قمغم يمل مسؾم ذم )-: رمحه اهلل-وىمول حمدث اًمقؿن اًمعالمي مؼبل سمن هودي اًموداقمي 

وًمو سموًمؽؾؿي اًمطقبي، ومنن أقمداءهو يمثػم  ُجقع إىمطور اإلؾمالمقي أن يتعوون مع هذه احلؽومي
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... ذم احلؽومي اًمسعوديي ورسمام يؽػروهنو وقمؾامء اًمسوء يتؽؾؿون... من اًمداظمل واخلورج

ًمؾوصموب قمغم اًمدوًمي متى مو متؽـوا، ومقـبغي أٓ  وهمٓء احلزسمقون رش، هم هيق ون أكػسفم

دوا قمغم ؽـوا من يشء، وأٓ يُقسوقمَن ؿَن . هـ.ا. (سموـمؾفم يُق

زمن ىمريى  من أواظمر اًمدوًمي اًمعبوؾمقي إمم)- : رمحه اهلل-وىمول اًمشقخ محود إكصوري 

أن هذه اًمدوًمي  واًمدول اإلؾمالمقي قمغم اًمعؼقدة إؿمعريي أو قمؼقدة اعمعتزًمي، وهلذا كعتؼد

آكؼطوع واًمبعد قمـفو  اًمسعوديي كنمت اًمعؼقدة اًمسؾػقي قمؼقدة اًمسؾف اًمصوًمح سمعد مدة من

. هـ.ا. (إٓ قمـد صمؾي من اًمـوس

قمؿن ٓ يرى -: همػر اهلل ًمه-اًمسعوديي قمبد اًمعزيز سمن سموز  وعمو ؾمُق ل ؾمامطمي مػتي اًمديور

هذا دين ): سمؼوًمه- رمحه اهلل-هذه اًمبالد اًمسعوديي؟ أضموب  وضموب اًمبقعي ًموٓة إمر ذم

قمغم وٓة إمور، وقمدم اًمسؿع واًمطوقمي هلم إذا وضمدت  اخلروج: اخلوارج واعمعتزًمي

اًمعصو، أو خيرج قمن سمقعي وٓة إمور، أو يدقموا إمم  وٓ جيوز ٕطمد أن يشق... معصقي

أقمظم أؾمبوب اًمػتـي واًمشحـوء، واًمذي يدقمو إمم  ذًمك؛ ٕن هذا من أقمظم اعمـؽرات، ومن

يؼتل؛ ٕكه يػرق اجلامقمي ويشق اًمعصو، واًمواضمى  يستحق أن- هذا هو دين اخلوارج-ذًمك 

ن يدقمو إمم هذا أن يلظمذوا  احلذر من هذا همويي احلذر، واًمواضمى قمغم وٓة إمور إذا قمروموا مَن

. هـ.ا. (ومتـي سملم اعمسؾؿلم قمغم يديه سموًمؼوة طمتى ٓ شمؼع

: قمؾقفو؛ ومقؼول هلم من شمورط ذم هذه اًمتػجػمات وؾمػك اًمدموء، وأقمون وأمو

رمَّ يمل كػس مو يمسبً وهم} وَن عون ومقه إمم اهلل صمم شمُق رضمَن ظؾَنؿون واشمؼوا يومًو شمُق . {ٓيُق

وملزهؼً أرواح   هو ىمد ومجرشمم ذم سمالد احلرملم، وؾمػؽتم اًمدم احلرام،..يو معورش اًمشبوب

! ومام اًمـتقجي؟.. إـمػول واًمـسوء واًمعجوئز من اعمسؾؿلم واعمعصوملم

! كُقرص اًمدين وأهؾه هبذا اًمتػجػم؟ هل
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ـً صورة اعمسؾؿلم؟ سِّب ! هل طمُق

ن اعمترضر دول اًمؽػر أو ! كحن؟ مَن

ع كحن أم هم؟ وِّب ن اًمذي أُقظمقف وأُقومِزعَن ورُق ! مَن

. ىمبل اعمامت، ومنن اهلل يؼبل شموسمي اًمعبد إذا شموب إًمقه وأكوب  شموسموا إمم اهلل..يو معورش اًمشبوب

طملم شمـصى وشموضع ! اًمؼتغم ًمن يطوًمبوا سمحؼفم سملم يدي اهلل يوم اًمؼقومي؟ أشمظـون أن همٓء

 ومقؼتص ًمؾؿظؾوم من فموعمه، وأول مو يؼه سملم اًمـوس ذم ،{ٓ فمؾم اًمقوم}: اعموازين ويؼول

. اعمؼتول طمؼه، ومو رسمك سمظالم ًمؾعبقد اًمدموء، ومقلظمذ

كبيُّ اًمرمحي، وهذه إمي أمي - قمؾقه وؾمؾم صغم اهلل- إن رؾمول اهلل ..يو معورش اًمشبوب

أٓ شمرمحون ! ، وملين اًمشػؼي واًمرمحي؟{ًمؾعوعملم ومو أرؾمؾـوك إٓ رمحي}: مرطمومي، ىمول شمعومم

تُقشِؼي  ومفم واهلل مـذ! آسموءيمم وأمفوشمؽم؟ ومراىمؽم مو سملم ظموف قمؾقؽم وظموف مـؽم، ومَن

!! واًمديك طمقًو ومقتوً 

شموسموا إمم اهلل واؾمتغػروه، وأًمؼوا اًمسالح، ويمػوا قمن اًمدموء، وشمذيمروا  ..يو معورش اًمشبوب

ومؼتؾه . ٓ: هل ًمه من شموسمي؟ ومؼول: ىمتل شمسعي وشمسعلم كػسًو، ومسلل قموسمداً  ىمصي اًمرضمل اًمذي

-: وهذا هو اًمواضمى أن شمسلل اًمعومل ٓ اًمعوسمد اجلوهل سمديـه-صمم ؾملل قموعمًو  ويمؿل سمه اعموئي،

سمؾد يعبد اهلل  صمم أمره أن يرطمل إمم! كعم، ومن حيول سمقـه وسملم اًمتوسمي؟: هل ًمه من شموسمي؟ ىمول

شموئبًو مؼباًل إمم اهلل  ومقه، ومفوضمر إًمقه، ومحرضه إضمل ذم اًمطريق، ومؼبضته مالئؽي اًمرمحي عمو ضموء

قمغم أكػسفم ٓ شمؼـطوا من رمحي  ىمل يو قمبودي اًمذين أرسوموا}: ؾمبحوكه وشمعومم، ىمول قمز وضمل

 .{اًمرطمقم اهلل إنَّ اهلل يغػر اًمذكوب ُجقعًو إكه هو اًمغػور

يمم يمقف شمؼمأ مـؽم؟ ومؼدشمم صوًمح اإلظموان، وواهلل ًمن رَّ ن همَن دمدوا من  أٓ شمرون إمم مَن

!! أمرائؽم سمدًٓ 
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ن شموبَن شموب اهلل قمؾقه، ومال .. يو معورش اًمشبوب إن قمذاب اًمدكقو أهون من قمذاب أظمرة، ومَن

ن يريد أن يطقل مدة ؿمؼوءيمم مطوًمبًو سموحلوار كَّؽم مَن رَّ غُق ومؼمرًا؛ ًمتزيدوا من اإلصمم واًمعدوان،  يَن

!! وهو اعمستػقد ٓ أكتم

ىمقوم، يو ذا اجلالل واإليمرام، اًمؾفم إكو كسلًمك اجلـي ومو ىمرب إًمقفو من ىمول  وموًمؾفم يو طمي يو

وكعوذ سمك من اًمـور ومو ىمرب إًمقفو من ىمول أو قمؿل، اًمؾفم إكو كسلًمك اهلدى  أو قمؿل،

دَّ يمقده، واًمتؼى ن أرادكو وسمالدكو ووٓة أمركو وقمؾامءكو اًمؾفم ومرُق  واًمعػوف واًمغـى، اًمؾفم مَن

صلِّب  واضمعل شمدسمػمه شمدمػمًا قمؾقه، يو ؾمؿقع اًمدقموء، اًمؾفم اهتك ؾمؽمه يو رب اًمعوعملم، اًمؾفم

. وؾمؾم قمغم كبقـو حمؿد وقمغم آًمه وصحبه أُجعلم

 

 

. ؾمؾطون سمن قمبد اًمرمحن اًمعقد : يمتبه


