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الثالثة  مقدمة الطبعة 

وصحبه  آهل  وىلع  حممد،  نبينا  ىلع  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
واتلابعني، ومن اتبعهم بإحسان، واقتىف أثرهم إىل يوم ادلين؛ أما بعد :

اخلوارج  بأصول  املعارصين  اخلوارج  )تأثر  لكتاب  اثلاثلة  الطبعة  فهذه 
املتقدمني(، أعيد إخراجه ملسيس احلاجة إىل كشف حال اخلوارج، وبيان أصوهلم 
اليت ضلوا فيها وخرجوا عن الرصاط املستقيم ، وحتذير املسلمني من رشهم مهما 
العقيدة اليت جتمعهم واحدة، ولقد استغلهم  ، فإن  تنوعت مسمياتهم وتنظيماتهم 
أعداء اإلسالم يلتوصلوا من خالهلم إىل الفتك باملسلمني، وظهر للخاص والعام 
وأن  يدحرهم،  أن  تعاىل  اهلل  نسأل  واملسلمني،  اإلسالم  ىلع  ورضرهم  احنرافهم 

يكيف املسلمني رشهم ورش من وراءهم .

وأسأل اهلل تعاىل أن يكون هذا الكتاب خالصاً لوجهه الكريم، نافعاً لعباده، وأن 
بظواهرهم  املسلمني من االغرتار  اخلوارج، وحتذير  يكون معيناً يف كشف حال 
للفوز  سبباً  الكتاب  هذا  جيعل  أن  تعاىل  أسأهل  ،كما  دليهم  اذلي  القول  وزخرف 
آهل وىلع  حممد  نبينا  ىلع  وسلم  اهلل  وصىل  جميب،  سميع  إنه   ، انلعيم  جبنات   دليه 

وصحبه أمجعني.

             السبت 1436/3/5 ـه
كتبه : فهد بن سليمان الفهيد       
              غفر اهلل هل ولوادليه وللمسلمني
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إن احلمد هلل حنمده ، ونستعينه ، ونستغفره ، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا وسيئات 

أعمانلا، من يهده اهلل فال مضل لـه ، ومن يضلل فال هادي لـه ، وأشهد أن ال هلإ 

إال اهلل وحده ال رشيك لـه ، وأشهد أن حممداً عبد اهلل ورسوهل  وبارك 

عليه وىلع آهل وأصحابه وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين ، وسلم تسليماً كثرياً .

أما بعد ... فإن اهلل أنعم ىلع هذه األمة ، بأن أكمل هلا ادلين وأتم عليها انلعمة، 

وريض هلا اإلسالم ديناً، واجتمعت لكمتها وتوحدت صفوفها يف القرون املتقدمة، 

من  األمة  تواجهه  ما  أعظم  من  وإن  األمة،  وافرتقت  الفنت  ذلك  بعد  حدثت  ثم 

األخطار هو اتلفرق يف ادلين ومفارقة الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وقد 

قال تعاىل :  زب ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   رب  ]آل عمران: 1٠3[.

واكن من أسباب هذا اتلفرق ما قامت به فرق اخلوارج من فنت وحروب داخلية 

وأهله،  اإلسالم  ىلع  ورضراً  خطورًة  الفرق  أشد  من  فهم  املسلمني،  بني  أثاروها 

احلق  ابلاطل يف صورة  الشبهات، حىت صوروا  وإثارة  اتللبيس منهم  لوقوع  وذلك 

ىلع  شبهاتهم  وانطلت  وأقوام،  فئام  بهم  واغرت  املنكر،  وإنكار  واجلهاد  وانلصح 

وسىع  انلاس،  من  كثري  ىلع  األمور  واشتبهت   ، األسنان  وحدثاء  األحالم  سفهاء 

احلرمات،  واستحلوا  املسلمني،  أئمة  فخرجوا ىلع   ، اخلناس  الوسواس  تأييدهم  يف 

واملنافقني  الكفار  من  األعداء  وسلطوا   ، املسلمني  يف  واخلوف  الرعب  ونرشوا 

وجل، عز  اهلل  سبيل  عن  وصدوا   ، وادلين  اإلسالم  صورة  وشوهوا  املسلمني،   ىلع 
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وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم ، وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل، واحلمد 

هلل اذلي جعل أمرهم يف سفال، واعقبتهم إىل خرسان وهوان.

الواجبات ىلع أهل  وملا اكن خطرهم عظيما ورشهم مستطريا ؛ اكن من أعظم 

االختصاص بالعلوم الرشعية واملعرفة بامللة اإلسالمية: محاية الرشيعة، واتلصدي 

مسالكهم  سلوك  من  واتلحذير  باطلهم،  ورد  شبهاتهم،  وكشف  املارقني،  هلؤالء 

الردية، وأعماهلم اإلجرامية، وانلصيحة الواجبة لعموم املسلمني .

ومن هذا املنطلق أحببت الكتابة يف بيان أوجه تأثر اخلوارج املعارصين بأصول 

اخلوارج املتقدمني يف أول نشأتهم ، ومبدأ ظهورهم .

 أمهية املوضوع وأسباب اختياره 

1ـ خفاء حال اخلوارج املتأخرين ىلع كثري من انلاس ، واشتباه أمرهم .

الوقوف  تستديع   ، اخلوارج  واملتأخرين من  املتقدمني  بني  قوية  2ـ وجود مشابهة 
عندها.

3ـ حتذير عموم املسلمني من مسالك اخلوارج وطرقهم .

4ـ الكشف عما حتتويه بعض كتب املتأخرين من غلو واحنراف يف فهم انلصوص .

5ـ بيان براءة طريقة السلف الصالح أهل السنة واجلماعة مما عليه اخلوارج.
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 هدف البحث 

األمثلة  وبيان   ، املتقدمني  اخلوارج  بأصول  املتأخرين  اخلوارج  تأثر  مدى  إبراز 
والشواهد ادلالة ىلع وجود اتلأثر واملشابهة بينهم حتذيرا للمسلمني من مسالكهم.

 الدراسات السابقة 

أهميتها،  هلا  جوانب  تناول  منها  ولك   ، وتعددت  اخلوارج  عن  الكتابات  تنوعت 
اخلوارج  متأخري  أحوال  من  جانب  إبراز  ادلراسة  هذه  يف  عليه  حرصُت  واذلي 
من  املتقدمني  وبني  بينهم  والتشابه  اتلأثر  بليان   ، كتبهم  من  بانلقل  وعقائدهم 

اخلوارج ، واهلل املستعان .

 منهج البحث 

سأتبع يف ابلحث املنهج االستقرايئ اتلحلييل انلقدي بذكر بعض األمثلة والشواهد 
ادلالة ىلع فساد عقيدة اخلوارج املعارصين، وبيان مدى اتلأثر والتشابه بني معتقد 
األحاديث،  وختريج  َور،  السُّ إىل  اآليات  عزو  مع  واملتأخرين،  املتقدمني  اخلوارج 

وتوثيق انلقول عن العلماء، وخدمة ابلحث بالفهارس الالزمة.
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  خطة البحث

 قــد جعلــت ابلحــث مكونــا مــن مقدمــة وتمهيــد وثالثــة مباحــث وخاتمــة ىلع
انلحو اآليت :

 املقدمــة : وفيهــا أهميــة املوضوع وأســباب اختياره وهدفــه وخطتــه واملنهج املتبع
يف ابلحث .

اتلمهيد : وفيه : تطور الفكر اخلاريج إمجاالً.

املبحث األول : اتلكفري باذلنوب عند اخلوارج، وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول : اتلكفري بكبائر اذلنوب .

املطلب اثلاين : اعتبارهم ما ليس ذنباً ذنباً ، وتكفريهم مرتكبه بناء عليه.

املطلب اثلالث : عدم اعتدادهم برشوط اتلكفري وموانعه .

املطلب الرابع : تكفريهم املخالفني هلم بالزم القول .

املطلب اخلامس : الغلو يف الوعيد .

املبحث اثلاين : استحالهلم ادلماء املعصومة واألموال املحرتمة نتيجة ملعتقدهم 
            الفاسد ، وفيه ثالثة مطالب :

املطلب األول : بيان حرمة دم املسلم وماهل .

ــاء ــتحالهلم دم ــاً يف اس ــوارج قديم ــع للخ ــض الوقائ ــر بع ــاين : ذك ــب اثل  املطل
املسلمني وأمواهلم .

املطلب اثلالث : استمرار اخلوارج املعارصين يف استحالل ادلماء واألموال .
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املبحث اثلالث : معارضة السنة واخلروج عن مجاعة املسلمني ، وفيه مطلبان :

املطلب األول : اخلروج ىلع احلاكم املسلم وخلع بيعته.

املطلب اثلاين : دعواهم أنهم ىلع احلق وَْحَدهم، وتسميتهم دارهم داَر إيمان، وإجياب 
اهلجرة إيلها اعزتاهلم اجلَُمع واجلمااعت.

اخلاتمة ، وفيها : اتلوصيات وأهم انلتائج.

وبعد هذا لكه : فإين أرجو من الواقف ىلع هذا ابلحث ، وانلاظر فيه إن وجد فيه 
ما يوافق احلق والصواب فليبادر إىل قَبوهل ويتذّكر مآهل إىل اهلل تعاىل يوم احلساب، 
يستغفر نلفسه ولاكتبه،  أن  القلم  فيه  أو طىغ  القدم،  به  زلّْت  َعَثَ ىلع يشء  وإْن 
واهلل وحده هو املستعان وعليه اتلكالن ، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم، 

وهو حسبنا ونعم الوكيل.

سائال اهلل تعاىل يل وجلميع املسلمني اتلوفيق والتسديد ، وأن يعصمنا من اخلطأ 
والزلل ، وحيفظنا من اتلصنع يف القول والعمل ، ويعيذنا من نزاغت الشيطان ومن 
مضالت الفنت ما ظهر منها وما بطن، كما أسأل اهلل تعاىل أن ينفع بهذه الكتابة 
وجيعلها خالصة لوجهه الكريم ، وأن جيعلها سبباً للفوز جبنات انلعيم، يوم ال ينفع 

مال وال بنون إال من أىت اهلل بقلب سليم .
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ً التمهيد : تطور الفكر اخلارجي إمجاال

ابلدع  وهذهِ  ادلين،  يف  اإلحداَث  وابلدع:  األهواء  أهل  سمات  ِمن  إّن 

ومقاالتهم  اخلوارج  آلراء  واملتتبع  فشيئاً،  شيئاً  وتتوسع  وتتطور  وتكث  تزداد 

تكث  ثم  ضعيفة،  تبدأ  فمبادئه  رسيعاً،  تطّوراً  يتطّور  الفكر  هذا  أن  جيد 

اسمه: رجاًل  أن   ، اهلل  رسول  عهد  يف  حدث  ما  هلذا  ويدل   وتزداد، 

تميم،  بين  من  وهو  اخلويرصة(  )ذو  أنه:  رواية  ويف  اخلويرصة(،  ذي  بن  اهلل  )عبد 

الرأس،  ، حملوق  الوَجنتني  ُمرْشف  اللحية،  كّث  اجلبني،  ناتئ  أنه:  وجاء يف صفته 

وملا رأى هذا الرجُل انليبَّ  يقسم الغنائم ىلع انلاس، وقد راىع عليه 

ريد بها 
ُ
الصالة والسالم جانب اتلأيلف اعرتض عليه ؛ وقال: )إّن هذه قسمٌة ما أ

وجه اهلل!( ، وقال: )اعدل يا حممد فإنك لم تعدل!( )1) ، وسيأيت ذكر شأنه . 

 ، الرشع  ىلع  السنة،واجلرأة  ىلع  إىل:االعرتاض  ومرده  اخلوارج  أمر  مبدأ  فهذا 

واإلعجاب بالرأي، واتهام انليات واملقاصد ، وإساءة الظن.

الرجل  هذا  ضئضئ  ِمْن  أنَّ  إيله  اهلل  أوىح  بما    انليب  أخرب  وقد 

اخلوارج  صفاِت    انليب  وبنّي  صفته،  وىلع  َشْكه  ِمن  أقوام  سيخرج 

عن    انليب  ونىه  اتلحذير،  أشد  منها  وحّذر  وترصفاتهم  وأعماهلم 

َمر بالصرب عليهم ونصِحهم، وأمر 
َ
اخلروج ىلع والة األمور وإْن جاروا وظلموا، وأ

املسلمني، وأبدى يف ذلك وأاعد، واألحاديث عن  اً لرشهم عن  بقتال اخلوارج كفَّ

انليب  يف شأنهم كثرية.

)1(   رواه مسلم )1٠63(.
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بيانه  إىل  األمُة  اكنت  لكَّما  األْمَر  أّن  اخلوارج  شأن  يف  األحاديث  كثة  وسبب 
وأتم  ادلين  نلا  أكمل  اذلي  واحلمد هلل   ، تفصياًل  ببيانه  تأيت  انلصوص  فإّن  أحوج 
علينا نعمته ، وريض نلا اإلسالم ديناً، ولم يمت نبينا صلوات اهلل وسالمه عليه إال 
وقد بلّغ ابلالغ املبني ، وترك أمته ىلع املحجة ابليضاء يللها كنهارها ال يزيغ عنها 
إال هالك ؛ بل ال ُيْعرْف أّن انليب  وصف فرقة من الفرق الضالة مثل 

ما وصف اخلوارج، وذلك لشدة رضرهم وخطرهم ىلع انلاس. 

كتاب  آخر  مسلٌم يف صحيحه يف  اإلماُم  األحاديث  هذه  مَجَع  َمْن  أحسن  وِمْن 
الزاكة حيث أوردها يف سياق واحد؛ قال ابن تيمية -رمحه اهلل-: )وقد روى مسلٌم 
وجه، وروى هذا ابلخاري من غري وجه، ورواه 

َ
أ الصحيح من عرشة  حاديثهم يف 

َ
أ

بالقبول،  ُمتَلّقاٌة    انليب  عن  ُمستفيضة  ويه  واملسانيد؛  السنن  هل 
َ
أ

مَجع عليها علماُء األمة من الصحابة ومن اتبعهم( )1) ، وقال أيضا : )وقد استفاض 
َ
أ

العلم  هل 
َ
أ عند  متواترة  ويه  اخلوارج،  بقتال  األحاديث    انليب  عن 

وجه، وقد رواها 
َ
محد : صح احلديث يف اخلوارج من عرشة أ

َ
باحلديث ، قال اإلمام أ

سعيد  وأيب  يلع،  حديث   : وجه 
َ
أ ثالثة  منها  ابلخاري  وروى  صحيِحِه،  يف  مسلم 

خر متعددة( ))).
ُ
اخلدِري، وسهل بن ُحنيف، ويف السنن، واملساِنيِد طرق أ

أهل  هم من طوائف  ذمُّ   انليب  )واذلي صحَّ عن   : القيم  ابن  وقال 
ألن  صحاح؛  لكها  وجوه  من  احلديث  فيهم  ثبت  قد  فإنه  اخلوارج؛  هم  ابلدع 
فُْض  مه رئيسهم ، وأما اإلرجاُء والرَّ

ّ
مقاتلهم حَدثَْت يف زمن انليب  ولك

 )1(   جمموع الفتاوى البن تيمية )55/35( وانظر صحيح مسلم :)74٠/2( رقم )1٠63- 1٠68(  وصحيح ابلخاري
مع الفتح )282/12-29٠( رقم )6934-693٠(.

)2(   جمموع الفتاوى )512/28( وانظر : السنة للخالل )1/14٠(.
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عرص انقراض  بعد  حدثت  فإنها  ابلدع؛  من  وغريها  واحللول  واتَلَجّهم   والَقَدُر 
ِمْن  اهلُل هلا  أقام  ؛  الشيطان بدعة من هذه ابلدع وغريها  ... ولكما أظهر  الصحابة 
ر املسلمني منها نصيحة هلل ولكتابه ولرسوهل وألهل  حزبه وجنده َمْن يَُرّدها ، وحُيَذِّ
من  سننه  وويل    اهلل  رسول  حزب  به  يعرف  مرياثاً  وجعله  اإلسالم، 

حزب ابلدعة ونارصها( )1).

 ومن األحاديث يف هذا ابلاب:

  اهلل  رسوَل  رجٌل  أىت  قال:    اهلل  عبد  بن  جابر  1-حديث 
  اهلل  ورسول   ، فِّضٌة  بالل  ثوب  ويف  ُحنني،  من  منرصفَُه  باجِلعرانة، 
إذا   

ْ
يَعدل وَمْن   ! )ويلك  قال:  اعدل.   ! حممد  يا  فقال:  انلاس،  منها،يُعطي  يقبض 

اخلطاب  بن  فقال عمر   ، أعدل(  ُكْن 
َ
أ لم  إْن  ِخبَْت وخرسَت  لقد  ؟  عدل 

َ
أ ُكْن 

َ
أ لم 

يتحدث  أن   ! اهلل  )معاذ  فقال:  املنافق.  هذا  فأقتل  اهلل  رسول  يا  دعين   :  
جُيَاوز حناجرهم،  القرآن ال  يقرؤون  وأصحابَه  إّن هذا  أقتل أصحايب،  أين  انلاس 

ْهُم من الّرميِّة( ))). يمرقون منه كما يمرُق السَّ

يلع  بعث  قال:  ؛    اخلدري  سعيد  أيب  عن  ثبت  ما  األحاديث  2-ومن 
فقسمها   ،   اهلل  رسول  إىل  تُربتها،  يف  بَذْهبة  بايلمن،  وهو   ،  
رسول اهلل  بني أربعة نفر: األقرع بن حابس احلنظيل، وُعيَيْنة بن بدر 
الفزاري، وعلقمة بن عالثة العامري، ثم أحد بين كالب، وزيد اخلري الطايئ، ثم 
؟ فقال  أتُعطي صناديد جند وتََدُعنا  نبهان. قال: فغضبْت قريش. فقالوا:  أحد بين 

)1(   حاشية ابن القيم ىلع خمترص سنن أيب داود )298/12(.
)2(   رواه مسلم )1٠63(.
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رسول اهلل  : )إين إنما فعلُت ذلك ألتألفهم( فجاء رجل كثُّ اللحية، 

مرشف الوجنتني، اغئر العينني، ناتئ اجلبني حملوق الرأس، فقال: اتق اهلل يا حممد! 

 : )فَمن يطع اهلل إْن عصيتُه ! أيأمنين ىلع أهل  قال: فقال رسول اهلل 

قتله، يف  القوم  من  رجل  فاستأذن  الرجل،  أدبر  ثم  قال:  ؟(  تأمنوين  وال   األرض 

ِضئِْضِئ  ِمْن  )إّن   :   اهلل  رسول  فقال  الويلد(  بن  خادل  أنه  )يرون 

وَيَدعون   ، اإلسالم  أهل  يقتلون  حناجرهم  جياوز  ال  القرآن  يقرؤون  قوماً  هذا 

أدركتُهم لنئ   ، الرمية  من  السهم  يمرق  كما  اإلسالم  من  يمرقون   ، األوثان   أهل 

ألقتلنَّهم َقتَْل اعٍد()1).

السماء،  يف  َمْن  أمني  وأنا  ؟  تأمنوين  )أال  قال:    انليب  أن  لفظ  ويف 

يأتيين َخرَبُ السماِء صباحاً ومساًء( قال: فقام رجل اغئر العينني، مرشف الوجنتني، 

! اتق  نازش اجلبهة، كث اللحية، حملوق الرأس، ُمَشّمر اإلزار، فقال: يا رسول اهلل 

الرجُل،   
ّ

َيّتِقَ اهلل( قال: ثم ول أْن  أَولَْسُت أحقَّ أهِل األرض   ! اهلل. فقال: )ويلك 

فقال خادل بن الويلد: يا رسول اهلل ! أال أرضب عنقه ؟ فقال )ال، لعله أن يكون 

قلبه، فقال رسول اهلل  يقوُل بلسانِه ما ليس يف  ُمَصلٍّ  ِمْن  يصيل(، قال خادل: وكْم 

ْنُقَب عن قلوب انلاس وال أشقَّ بطونَهم( قال: ثم 
َ
ومر أْن أ

ُ
 : )إين لم أ

نظر إيله وهو ُمَقيفِّ فقال: )إنه خيرج من ِضئِْضِئ هذا قوٌم يتلون كتاب اهلل، رطباً 

أظنه  قال:  الرمية(.  من  السهم  يمرق  كما  ادلين  من  يمرقون  حناجرهم،  جياوز  ال 

قال: )لنئ أدركتُهم ألقتلّنهم قتَل ثمود( ))).

)1(   رواه مسلم )1٠64(.
)2(   رواه ابلخاري )6931 ، 6933( ، ومسلم )1٠64(.
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ومما ورد يف شأن اخلوارج أن خروجهم ىلع املسلمني لم ينته َبْعُد؛ بَْل هو مستمر 
 قَْرن ، إىل قيام الساعة ، وقد وردْت بذلك عدة أحاديث :

َ
لُكّما قُِطَع قَْرٌن نََشأ

3- فمن ذلك ما ورد عن عبد اهلل بن َعْمرو ،  ، قال : سمع رسول اهلل 
 : يقول : ) يَُكوُن ِهْجَرٌة َبْعَد ِهْجَرٍة ...( وقال رسول اهلل ، 
قَْرٌن  قُِطَع  لُكََّما   ، تراِقيهم  جُيَاِوز  ال  القْرآن  يقرُؤون  املرشق  قِبَل  ِمْن  نَاٌس  )خَيُْرُج 
 قَْرن ، ثم خيرج من بقيَّتهم 

َ
 قَْرٌن ، لكما قُِطَع قَْرٌن نََشأ

َ
 قَْرٌن ، لُكََّما قُِطَع قَْرٌن نََشأ

َ
نََشأ

ادلجال( )1).

4- وعن عبد اهلل بن ُعَمر ؛ قال: سمعت رسول اهلل  يقول: 
) خيرج من أميت قوم يسيئون األعمال، يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم، حيقر 
أحدكم عمله مع عملهم، يقتلون أهل اإلسالم، فإذا خرجوا فاقتلوهم؛ فطوىب ملن 
قتلهم وطوىب ملن قتلوه، لكّما َطلََع منهم قَْرٌن َقَطَعُه اهلل، لكّما َطلََع منهم قَْرٌن َقَطَعُه 
 عرشين  َقَطَعُه اهلل »فردد ذلك رسول اهلل  قَْرٌن  اهلل ، لكّما َطلََع منهم 

مرة أو أكث وأنا أسمع ())).

 
ُ
)يَنَْشأ قال:  ولفظه:  ابلخاري،  رشط  ىلع  صحيح  بإسناد  ماجه  ابن  رواه  وقد 
عمر ابن  قال   ، قُِطَع  قَْرٌن  َخَرَج  لكّما  تراقيهم،  جياوز  ال  القرآن  يقرؤون   ،  نَْشٌء 

)1(   رواه أبو داود الطياليس )48/4( رقم ) 24٠7 ( ، وأخرجه أمحد يف املسند ) 2/ 198،  2٠9 (، وابن ماجه يف سننه 
)1/ 162( رقم )174( عن عبد اهلل بن عمر بن اخلطاب ، وقال ابن كثري )وروايته من حديث عبد اهلل بن عمرو بن 
العاص أقرب إىل احلفظ( انظر تفسري ابن كثري ، سورة العنكبوت آية 26 ، )284/6(طبعة الشعب، وحسن إسناده 

اهليثيم يف جممع الزوائد )23٠/6(، وقال األبلاين يف السلسة الصحيحة )5/ 583(:حديث حسن.
)2(   رواه اإلمام أمحد يف املسند)84/2( بهذا اللفظ، وقال شعيب األرناؤوط يف حتقيقه للمسند )398/9(: حديث 

صحيح وهذا إسناد ضعيف...ثم ذكر علته .
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من  أكث  قُِطَع؛  قَْرٌن  »لكّما خرج  يقول:    اهلل  : سمعت رسول 
عرشين مرة« ، حىت خيرج يف ِعَراِضهم ادلجال(.

برزة  أيب  عن  ضعف  فيه  بسند  مرفواع  احلديث  هلذا  يشهد  ما  جاء  وقد   -5
تََراِقيَُهم  جُيَاِوُز  ال  القرآن  َيْقَرُءون   ... قَْوٌم  الزمان  آخر  يف  :)خَيُْرج  وفيه   ،
يزالُوَن  ال  اتلَّحليُق،  سيماهم  ِميَّة،  الرَّ من  ْهُم  السَّ َيْمُرُق  كما  اإلسالم  من  َيْمُرقُون 
فاقتلوهم، هم رش  لقيتموهم  فإذا  ادلجال،  املسيح  مع  آخرهم  خَيْرج  خَيْرُُجون حىت 

اخللق واخلليقة( )1).

فدلت هذه األحاديث الكريمة ىلع عدة أمور ، منها :

أّن ظاهَر اخلوارج :كثُة العبادة وتالوة القرآن ومع ذلك لم ينفعهم ولم يصدهم 
عن باطلهم، ومنها: أن مبدأ أمرهم باالعرتاض ىلع والة األمور ، وإظهار اإلنكار 

العلين ىلع أمر ليس بمنكر.

بعض  اكن  وهلذا   ، منه  واملروق  ادلين  من  اخلروج  إىل  أمرهم  نهاية  أن  ومنها: 
:   قوهل  إىل  يشري   ، أوهل«  من  أشدُّ عليهم  احلديث  »آخر  يقول:   األئمة 

)يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية())).

ومنها: بيان استمرار خروجهم حىت يف هذه األزمنة املتأخرة ، وأن آخرهم خيرج 
عن  وابلعد  مسلكهم  سلوك  من  املؤمن  حذر  وجوب  ىلع  يدل  وهذا  ادلجال،  مع 

طريقتهم، خصوصاً يف هذه األزمان املتأخرة .

)1(   سنن النسايئ )119/7( ورقم )41٠3( ، وأشار إىل ضعفه ويشهد هل ما تقدم.
)2(   انظر كتاب ابلدع وانليه عنها البن وضاح ص 34 ، وكتاب فضل اإلسالم للشيخ حممد بن عبدالوهاب ضمن 

جمموع مؤلفاته )217/1(.
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أن  العلم باألحوال  اتفق أهل  : »وقد  تيمية -رمحه اهلل-  ابن  قال شيخ اإلسالم 
أعظم السيوف اليت ُسلَّْت ىلع أهل القبلة ممن ينتسب إيلها ،وأعظم الفساد اذلي 
املنتسبة  الطوائف  من  هو  إنما   ، القبلة  أهل  إىل  ينتسب  ممن  املسلمني  جرى ىلع 

إيلهم فهم أشد رضراً ىلع ادلين وأهله« )1).

آخر  )اخلوارج( يف  فعله  ما  ادلماء  القتُل وسفُك  ترتّب عليه  أول خروج  واكن 
خالفة عثمان  مما تسبب يف استشهاده ىلع أيديهم. 

فجعلوه   ،   طالب  أيب  بن  يلع  الراشد  اخلليفة  ىلع  الفعيل  خروجهم  ثم 
 واستحلوا قتاهل وكذلك املسلمني اذلين معه.

ً
اكفراً مرشاك

وفرح  عليهم،  فقضوا  واملسلمون  الصحابة  وشاركه  قتاهلم    يلّع  فتول 
املسلمون بذلك وقيُض ىلع رش كبري اكد أن يفتك بأهل اإلسالم ، فريض اهلل عن 

يلع بن أيب طالب وجزاه اهلل عن املسلمني خري اجلزاء .

عقيدتهم  ينتهجون  وأفراد  وداعة  بقية  هلم  بقيت  قد  اخلوارج  فإن  ذلك  ومع 
ويتوارثون منهاجهم ومسلكهم، ولكنهم خيتفون ويهربون عن انلاس، ومن أخبث 
اخلوارج ابن ملجم وهو اذلي قتل يلع بن أيب طالب  ، واسمه عبد الرمحن 
بن عمرو ابن ملجم املرادي احلمريي ثم الكندي حليف بين حنيفة، اكن يف أول 
وقع  ذلك  بعد  ولكنه  السنة؛  أمر خيالف  منه  يظهر  ولم  ويتعبد  القرآن  يقرأ  أمره 
أيب  بن  يلّع  تكفري  يف  وقع  حىت   ، املستقيم  الرصاط  عن  واحنرف  الغلو  داء  يف 
وتمكن    يلع  قتل  يف  سىع  ثم   !! اإلسالم  من  وإخراجه    طالب 

)1(   جمموع الفتاوى )479/28(.
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بالشهادة طالب  أيب  بن  يلع  تعاىل  اهلل  وأكرم  واحليلة،  بالغدر    قتله   من 

يف سبيله)1).

هذا وابُن ملجم قرأ القرآن ىلع معاذ بن جبل واكن من العباد، وأدرك اجلاهلية، 

وهاجر يف خالفة عمر  ، ثم اكن من شيعة يلع بن أيب طالب بالكوفة وشهد 

معه صفني، ثم خرج عليه وقتله ! ، وابن ملجم عند اخلوارج من أفضل األمة ، 

وهو أشىق هذه األمة بانلص اثلابت عن انليب  ،ومن املعلوم أن أهل 

رابع    طالب  أيب  بن  يلّع  أن  يعتقدون  الصالح  والسلف  واجلماعة  السنة 

وعلمه   ، وعثمان  وعمر  بكر  أيب  بعد  انلاس  وأفضل  الراشدين  اخللفاء 

وفضله ال خيىف  وأرضاه .

باطال  احلق  فجعلوا  املوازين  قلبوا  ركبوه  اذلي  اهلوى  وغلبة  اخلوارج  وجلهل 

)أحد  حطان  بن  عمران  يقول  حىت   ،   يلع  قاتل  ومدحوا  حقا  وابلاطل 

اخلوارج(:
إال يلَبْلَُغ ِمْن ذي العرش رضواناً *** يا رضبًة ِمْن تَِقٍّ ما أراد بهـا
أوفـى الربّيِة عند اهلل مزيانـــاً *** إيّن ألْذُكُرُه يـوماً فأحسبـــه

انتاكس  من  !! فواعجباً    قاتل يلع  الرمحن بن ملجم  يقصد باتلق عبد 

القلوب والفطر وعىم القلوب ، وال قوة إال باهلل .

)1(   ينظر ترمجة ابن ملجم يف :ابلداية وانلهاية )7 / 361( ،االستيعاب يف معرفة األصحاب )1 / 346( اثلقات البن 
حبان )3٠2/2(الوايف بالوفيات)6 / 111- 112( اإلصابة يف تميزي الصحابة )5 / 1٠9(،مزيان االعتدال)32٠/4( لسان 

املزيان )439/3(.
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وقد رد عليه عدد من العلماء السنة ، قال ابن كثري:

)وقد رد عليه بعض العلماء يف أبياته املتقدمة يف قتل يلع  بأبيات ىلع 

قافيتها ووزنها : بل رضبة من شق ما أراد بها ... * إال يلبلغ من ذي العرش خرسانا 

إين ألذكره يوما فأحسبه ... * أشىق الربية عند اهلل مزيانا ( )1).

وقال ابن كثري يف أحداث سنة اثنتني وأربعني :

انلَّْهروان،  يوَم  السنة حتركت اخلوارج اذلين اكنوا قد عفا عنهم يلعٌّ  )ويف هذه 

وقد ُعويف جرحاهم وثَابْت إيلهم قُواهم، فلما بلغهم مقتل يلع ترمحوا ىلع قاتله ابن 

ملجم، وقال قائلهم: ال يقطع اهلل يداً َعلَْت قُذال يلّع ـ أي مؤخرة رأسه ـ بالسيف، 

وجعلوا حيمدون اهلل ىلع َقتْل يلّع، ثم عزموا ىلع اخلروج ىلع انلاس، وتوافقوا ىلع 

باهلجوم  اخلوارج  بدأ  ثم   ،  ((( يزعمون(  فيما  املنكر  عن  وانليه  باملعروف  األمر 

ىلع ديار املسلمني مثل الكوفة وابلرصة وغريها من بدلان املسلمني بدعوى األمر 

باملعروف وانليه عن املنكر ونرصة ادلين، فيقتلون األنفس املعصومة، ويسلبون 

األموال ، وُيَروِّعون املسلمني، ويفسدون يف األرض )3).

قال ابن كثري : ويف هذه السنة سنة مخس وسبعني حترك صالح بن مرسح أحد 

بين امريء القيس واكن يرى رأي الصفرية -فرقة من اخلوارج-، وقيل إنه أول من 

)1(   انظر : ابلداية وانلهاية البن كثري )53/9( .

)2(   انظر : ابلداية وانلهاية البن كثري )24/8( .
)3(   انظر هذه املواضع يف ابلداية وانلهاية البن كثري )8/ 83 ، 239 ، 294 ( ، )219/9 ، 324( )1٠/ 25 ، 92 ، 184 ، 

186 ، 3٠7 (. سنن النسايئ )119/7( ورقم )41٠3( .
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خرج من الصفرية )1).

احلجاج ىلع  وخروجه  األشعث  بن  الرمحن  عبد  فتنة  أيضا  كثري  ابن   وذكر 
وعبد امللك بن مروان وما صاحبها من فتنة وبالء ورش ىلع املسلمني.

وقال : )واكن سبب هذه الفتنة أن ابن األشعث اكن احلجاج يبغضه، واكن هو 
يفهم ذلك، وُيضمر هل السوء، وزوال امللك عنه...( ))).

عباد  هل:  يقال  رجل  خرج  )فيها   : ومائة  سبع  سنة  أحداث  يف  كثري  ابن  وقال 
الرعيين، فداع إىل مذهب اخلوارج ، واتبعه فرقة من انلاس ومحلوا، فقاتلهم يوسف 

بن عمر، فقتله وقتل أصحابه، واكنوا ثالثمائة( )3).

يضعف  ولكنه  جيل،  بعد  جياًل  متوارثاً  الضال  اخلاريج  الفكر  هذا  يزال  وال 
ويضمحل إذا انترش العلم الرشيع وأقيمت الرشيعة ،وظهر العلم واحلجة وانترشت 

السنة ، وُكشفت شبهات املبتدعة.



)1(   انظر:ابلداية وانلهاية البن كثري)12/9(وذكر خروج شبيب ىلع عبد امللك بن مروان ثم مقتله بعد ذلك،وخروج 
قطري بن الفجاءة كذلك)12/9ـ21(وخروج بسطام اخلاريج ىلع يزيد بن عبد امللك )227/9(، والصفرية إحدى 

فرق اخلوارج املشهورة نسبة إىل زياد بن األصفر، انظر: الفرق بني الفرق ص1٠8 .
)2(   انظر : ابلداية وانلهاية البن كثري )38/9ـ43( وانظر )175/9( .

)3(   انظر : ابلداية وانلهاية البن كثري )253/9( وانظر )336/9( .



املبحث األول : التكفري بالذنوب عند اخلوارج 
وفيه مخسة مطالب:

 املطلب األول :اتلكفري بكبائر اذلنوب .

املطلب اثلاين : اعتبارهم ما ليس ذنباً ذنباً ، وتكفريهم مرتكبه بناء عليه.

املطلب اثلالث : عدُم اعتداِدهم برشوط اتلكفري وموانعه .

املطلب الرابع : تكفريهم املخالفني هلم بالزم القول .

املطلب اخلامس : الغلو يف الوعيد.
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املطلب األول : التكفري بكبائر الذنوب 

أصحاب  عنهم  ونقل   ، الكبائر  أصحاب  تكفري  اخلوارج  فرق  عن  اشتهر 
حتديد  يف  واختالفهم   ، وتناقضاتهم  الفاسدة،  عقائدهم  ابلاب  هذا  يف  املقاالت 
وهو  بالكبائر  يَُكّفر  َمْن  فمنهم  ؛  ارتكبه  إذا  به  صاحبه  يَُكّفر  اذلي  اذلنب 
ذنب،  يَُكّفر بكل  من  ومنهم   ، اختلفوا يف حتديدها  وقد  املشهور عن مجلتهم، 

ومنهم من يَُكّفر بما هو أوسع من ذلك.

قال أبو احلسني امللطي يف كتابه اتلنبيه والرد : )والرشاة لكهم يكفرون أصحاب 
املعايص ومن خالفهم يف مذهبهم مع اختالف أقاويلهم ومذاهبهم( )1) .

 ... ويلع  عثمان  من  باتلربئ  القول  )وجيمعهم  الشهرستاين:  وقال 
حقاً  السنة  خالف  إذا  اإلمام  ىلع  اخلروج  ويرون  الكبائر،  أصحاب  ويكفرون 

واجباً( ))). 

افرتض اهلل سبحانه  ما  : )إن مجيع  يقولون  أنهم  اإلباضية  ونقل األشعري عن 
نعمة ال كفر رشك، وإن مرتكيب  ، وإن لك كبرية فيه كفر  إيمان  ىلع خلقه 

الكبائر يف انلار خادلون فيها( )3).

فهذه الطائفة من فرق اخلوارج يفرقون بني كفر انلعمة وكفر الرشك يف موضع 
ويسوون بينهما يف موضع آخر !

)1(   اتلنبيه والرد ىلع أهل األهواء وابلدع ص 63 .
)2(   امللل وانلحل )1 / 113( ، وانظر : دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني اخلوارج والشيعة ص63 .

)3(   مقاالت اإلسالميني )189/1(.
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وذكر ابلغدادي مجلة أقوال اخلوارج يف مرتكب الكبرية ، فقال : )واكن انلاس 
أن لك  تزعم  فرقة  أمة اإلسالم ىلع فرق:  اذلنوب من  يومئذ خمتلفني ىف أصحاب 
مرتكب ذلنب صغري أو كبري مرشك باهلل، واكن هذا قول األزارقة من اخلوراج، 
أطفال خمالفيهم  قتل  استحلوا  املرشكني مرشكون، وذللك  أطفال  أن  وزعم هؤالء 
من  الصفرية  واكنت  غريهم!!  من  أو  اإلسالم  أمة  من  اكنوا  سواء  نسائهم  وقتل 
اخلوارج، يقولون ىف مرتكيب اذلنوب بأنهم كفرة مرشكون، كما قاتله األزارقة 
غري أنهم خالفوا األزارقة ىف األطفال، وزعمت انلجدات من اخلوارج أن صاحب 
اذلنب اذلي أمجعت األمة ىلع حتريمه اكفر مرشك، وصاحب اذلنب اذلى اختلفت 
األمة فيه حكم ىلع اجتهاد أهل الفقه فيه، وعذروا مرتكب ماال يعلم حتريمه 
جبهالة حتريمه إىل أن تقوم احلجة عليه فيه، واكنت اإلباضية من اخلوارج يقولون: 
عنده اكفر  من  جاء  وبما  وجل،  عز  باهلل  معرفته  مع  الوعيد  فيه  ما  مرتكب  إن 
أن  العرص  ذلك  أهل  من  قوم  وزعم  رشك،  كفر  بكافر  وليس  نعمة  كفران 

صاحب الكبرية من هذه األمة منافق، واملنافق رش من الاكفر املظهر لكفره(.

ثم قال ابلغدادي : )واكن علماء اتلابعني ىف ذلك العرص مع أكث األمة يقولون: 
والكتب  بالرسل  معرفته  من  فيه  ملا  مؤمن  اإلسالم،  أمة  من  الكبرية  صاحب  إن 
فاسق  ولكنه  حق،  اهلل  عند  من  جاء  ما  لك  بأن  وملعرفته  تعاىل،  اهلل  من  املزنلة 
اخلامس  القول  هذا  وىلع  واإلسالم،  اإليمان  اسم  عنه  ينىف  ال  وفسقه  بكبريته، 

مىض سلف األمة من الصحابة وأعالم اتلابعني( )1).

إنكار اتلحكيم، وتكفري أصحاب  وافق اخلوارج يف  : )ومن  ابن حزم  وقال 

)1(   الفرق بني الفرق ص54-52.
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الكبائر خمدلون يف انلار،  أئمة اجلور، وأن أصحاب  الكبائر، والقول باخلروج ىلع 

فيما  ذلك  فيما عدا  وإن خالفهم  فهو خاريج،  قريش؛  اإلمامة جائزة يف غري  وأن 

بيان  )1)، وسيأيت  فيما ذكرنا: فليس خارجيا(  املسلمون، وإن خالفهم  فيه  اختلف 

اتلحقيق يف أخص أوصاف اخلوارج من كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل-.

وذكر ابن حزم من غريب أقوال بعض اخلوارج: أن لّك معصيٍة فيها حدٌّ فليست 

َمْن  انلَّْجدات منهم: أن  وَنَقَل عن   ، كفراً، ولك معصية ال حّد فيها فيه كفر! 

رَصّ ىلع ذلك فهو اكفر مرشك، وكذلك 
َ
َكَذب كذبًة صغريًة أو عمل عماًل صغرياً فأ

، ونقل عنهم  الكبائر غري ُمرصٍّ عليها فهو مسلم  الكبائر، وأن من عمل  أيضا يف 

غريهم  من  الكبائر  وأصحاب  كفاراً  ليسوا  منهم  الكبائر  أصحاب   : قالوا  أنهم 

كفار!!  وهذا من اتلناقض العجيب .

ونقل عن طائفة من أصحاب ابليهسية، وهم أصحاب أيب بيهس، وهم من فرق 

فإنه ال يكفر حىت يرفع إىل اإلمام؛  : )إن اكن صاحب كبرية فيها حد  الصفرية 

فإذا أقام عليه احلد فحينئذ يكفر!!( فجعلوا احلد اذلي هو تطهري موجباً للتكفري 

وىلع هذا فبقاؤه من غري حد مانع من تكفريه!! ، ونقل ابن حزم عن العونية، وهم 

طائفة من ابليهسية : ) إّن اإلماَم إذا قىض قضيَة جوٍر وهو خبراسان أو بغريها حيث 

اكن من ابلالد، فيف ذلك احلني نفسه يَكفُر هو ومجيع رعيته حيث اكنوا من رشق 

األرض وغربها، ولو باألندلس وايلمن فما بني ذلك من ابلالد( ))). 

)1(   الفصل يف امللل واألهواء وانلحل )2 / 27٠(، وانظر الفرق بني الفرق ص35 ، 45 .
)2(   الفصل )56-51/5( .
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وقال أيضا : )اختلف انلاس يف تسمية املذنب من أهل ملتنا؛ فقالت املرجئة: 

هو مؤمن اكمل اإليمان، وإن لم يعمل خريا قط وال كف عن رش قط، وقال بكر 

منه  اكن  ذنٍب  بأي  الوثن  كعابد  مرشك  اكفر  هو  زيد:  بن  الواحد  عبد  أخت  بن 

صغرياً اكن اذلنب أو كبرياً، ولو فعله ىلع سبيل املزاح . وقالت الصفرية: إن اكن 

اذلنب من الكبائر فهو مرشك كعابد الوثن، وإن اكن اذلنب صغرياً فليس اكفراً.

موارثته  حتل  نعمة  اكفر  فهو  الكبائر  من  اذلنب  اكن  إن  األباضية:  وقالت 

ومناكحته وأكل ذبيحته، وليس مؤمناً وال اكفراً ىلع اإلطالق( )1).

وممن حرر مذهب اخلوارج شيخ اإلسالم ابن تيمية فقد قال مبيناً أخص صفات 

اخلوارج : )وهم أول َمْن َكّفر أهَل القبلة باذلنوب، بل بما يرونه هم من اذلنوب، 

واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك ...( ))).

يُكفرون  أنهم  اخلوارج  قوِل  ْصُل 
َ
فأ ابلدع؛  أصُل  ُعرَِف  )وإذا   : أيضا  وقال 

اليت  السنة  دون  الكتاب  اتباع  ويرون  بذنب،  ليس  ما   
ً
ذنبا ويعتقدون  باذلنب، 

ختالف ظاهر الكتاب - وإن اكنت متواترة - ، وُيَكّفرون َمْن خالفهم، ويستحلون 

  منه الرتداده عندهم ما ال يستحلونه من الاكفر األصيل، كما قال  انليب

روا عثمان وعليا  فيهم ) يقتلون أهل اإلسالم وَيَدعون أهَل األوثان (، وهلذا َكفَّ

وشيعتهما ؛ وَكّفروا أهل ِصّفني - الطائفتني - يف حنو ذلك من املقاالت اخلبيثة( )3).

)1(   الفصل يف امللل واألهواء وانلحل)3 / 273(،وانظر: مقاالت اإلسالميني )168/1 ، 157 ، 167(، الفرق بني 
الفرق )ص52-54(، امللل وانلحل )11٠/1-112(، اتلبصري يف ادلين )ص31-3٠( .

)2(   جمموع فتاوى ابن تيمية )481/7( .
)3(   جمموع فتاوى ابن تيمية )355/3( ، وانظر اتلمهيد البن عبد الرب )27-16/17( .
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وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن رمحهم اهلل -يف بيانه بلدء 

أناس  يف  معتقدهم  )وبق  بسببهم-:  دارت  اليت  واحلروب  وفتنتهم  اخلوارج  أمر 

عنهم  وشاع   ... باذلنوب  يُكفرون  غالتهم  وصار   ، الوقعة  هذه  بعد  متفرقني 

اتلكفري باذلنوب ، يعين ما دون الرشك( )1).

فمن خالل ما سبق يتضح اتلفاوت الكبري يف حتديد فرق اخلوارج لذلنب اذلي 

مذهبهم، بطالن  ىلع  الرباهني  من  وهذا  واختالفهم،  وتناقضهم  به  رون   يَُكفِّ

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ    ڍ   ڇ     ڇ       ڇ     چڇ   چ   چ   زب  تعاىل:  قال  كما 

، وقد ورث متأخروا اخلوارج عن متقدميهم حنواً من هذه  ]النساء: 82[  ڈرب 
املقاالت ابلاطلة ، وكفروا أصحاب الكبائر وغريهم ، وأخرجوهم من امللة )))، مع 

اليت  واملعايص  باذلنوب  يَُكّفرون  ال  بأنهم  يرصحون  اخلوارج  من  املعارصين  أن 

دون الرشك ، ثم جتد بعضهم يَُكّفر باذلنب ويكفر بالكبرية من حيث ال يشعر.

ذن 
َ
ومن صور هذا اتلكفري ىلع طريقة اخلوارج يف هذا العرص: تكفريهم َمْن أ

باتلعامل بالربا وإن اكن يعتقد حتريمه ، أو وضع حراسة ىلع ابلنوك، أو سمح بدخول 

أو   ، والسفور  اتلربج  لوجود  أو  املحرمات،  املشتملة ىلع  الوسائل اإلعالمية  بعض 

غري ذلك من اذلنوب واملعايص اليت ال خترج من امللة ، ويه ذنوب جيب إنكارها 

وانلصيحة إلزاتلها بالطرق الرشعية .

)1(   منهاج اتلأسيس واتلقديس يف كشف شبهات داوود ابن جرجيس ص48.
)2(   انظر : ما كتبه ادلكتور أمحد جيل يف كتابه دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني اخلوارج والشيعة ص122ـ124، 
وانظر )اهلجرة( ملاهر بكري املسؤول اإلعاليم عن مجاعة شكري مصطىف ص72 ، نقال عن كتاب )الغلو يف 

ادلين( لعبد الرمحن اللوحيق ص325 .
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بغري  باحلكم  يكفرون  أنهم  اخلوارج  دلى  باذلنوب  اتلكفري  صور  ومن 
 ، تفصيل  غري  من  واحداً  لكه  ذلك  حكم  فيجعلون  اإلطالق،  ىلع  اهلل  أنزل  ما 
فيشمل ذلك ما اكن من صور احلكم بغري ما أنزل اهلل اليت ال تبلغ حد الكفر، 
مطلقاً  تكفرياً   ، للكفار  بالوالء  تكفريهم  ذلك  ومثل   ، املعايص  من  يه  وإنما 
فيجعلونها  املحرمة  املواالة  أنواع  من  فيدخلون يف ذلك صوراً   ، تفصيل  من غري 
كفرية  مواالة  وجيعلونه   ، مرشوع  أو  جائز  هو  ما  أدخلوا  وربما  كفراً، 
خمرج  كفر  للكفار  الوالء  أنواع  من  نوع  أي  أن  ويزعمون   ، امللة  من  خمرجة 
أنزل  ما  بغري  احلكم  مسألة  يف  لون  يُفصِّ واجلماعة  السنة  وأهل   ، امللة  من 
، بكفر  ليس  وما   ، كفر  هو  ما  بني  ويفرقون   ، والرباء  الوالء  ومسائل   ،  اهلل 
وأما اخلوارج فيؤول األمر عندهم إىل اتلكفري باذلنب فيشبهون من تقدمهم من 

اخلوارج األوائل ، واهلل املستعان.

املسلمني  يكفرون  قد  أنهم  املعارصين  اخلوارج  عند  اتلكفري  صور  ومن 
لفعلهم أموراً جرى اخلالف فيها بني أهل العلم، مثل: االستعانة بالكفار، أو بعض 
وحنو  املعتربين،  العلم  أهل  بني  حرمتها  يف  املختلف  واملسائل  املعامالت  صور 
 ذلك، ويكفرون أيضا بدعوى االستحالل العميل للمعايص ولو اكن يعتقد الواقع

فيها حرمتها.

ُر باذلنوب:  وينبيغ أْن يُعلم أّن ِمن فِرق اخلوارج َمْن ال يَُكفِّ

وقد تقدم أن اخلوارج خمتلفون يف باب اتلكفري باذلنوب اختالفاً واسعاً ، ومنهم 
طوائف ال يكفرون باذلنوب؛ قال ابلغدادي يف الفرق بني الفرق : )وقد اختلفوا 
اذلي جيمع  أن  مقاالته  الكعيب يف  فذكر  مذاهبها،  افرتاق  اخلوارج ىلع  فيما جيمع 
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اخلوارج ىلع افرتاق مذاهبها : إكفار يلع وعثمان واحلكمني وأصحاب اجلمل ولك 
، ووجوب اخلروج ىلع  ، واإلكفار بارتكاب اذلنوب  َمْن ريض بتحكيم احلََكمني 
اإلمام اجلائر ، وقال شيخنا أبو احلسن: اذلي جيمعها إكفار يلع وعثمان وأصحاب 
ووجوب   ، حَدهما 

َ
أ أو  احلََكمني  وصّوب  باتلحكيم  ريض  ومن  واحلكمني  اجلمل 

اخلروج ىلع السلطان اجلائر ؛ ولم يرض ما حاكه الكعيب من إمجاعهم ىلع تكفري 
مرتكيب اذلنوب، والصواب ما حاكه شيخنا أبو احلسن عنهم، وقد أخطأ الكعيب 
يف دعواه إمجاع اخلوارج ىلع تكفري مرتكيب اذلنوب منهم، وذلك أن انلجدات 
ِمْن  بعضاً  ذكر  ثم   )... موافقيهم  من  احلدود  أصحاب  يكفرون  ال  اخلوارج  من 

فَِرقهم مّمْن ال يَُكّفر مرتكيب اذلنوب منهم ومن غريهم )1).

اذلنوب؛  ْمع ىلع تكفري مرتكيب 
ُ

لم جت اخلوارج  فرق  أن  ابلغدادي  يقرر  فهنا 
 ، خوارج  بأنهم  العلم  أهل  وصفهم  ذلك  ومع   ، باذلنوب  يكفر  لم  من  منهم  بل 
ويلحقهم اذلم اذلي ورد يف األحاديث انلبوية ،وكذلك منهم من يرى أن املقصود 

من إطالق الكفر ىلع من ارتكب كبرية: كفر انلعمة.

وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية -رمحه اهلل- : )والقسم اثلالث: اخلوارج ىلع األمة؛ 
إما من العداة اذلين غرضهم األموال كقطاع الطريق وحنوهم، أو غرضهم الرياسة 
كمن يقتل أهل مرص اذلين هم حتت حكم غريه مطلقاً، وإن لم يكونوا مقاتلة، 
اكحلرورية  مطلقا  القبلة  أهل  دماء  يستحلون  اذلين  السنة  عن  اخلارجني  من  أو 

.((( ) اذلين قتلهم يلع



)1(   الفرق بني الفرق ص 92، وانظر منهج ابن تيمية يف مسألة اتلكفري للمشعيب)469/2(.
)2(   ينظر كتاب اقتضاء الرصاط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم )223/1(.
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  املطلب الثاين :
اعتبارهم ما ليس ذنباً ذنباً ، وتكفريهم مرتكبه بناء عليه

مفهوم اذلنب إنما يؤخذ من الرشع، فما جعله الرشع ذنبا فهو ذنب وما ال فال ، 
وأما اخلوارج فلم يتقيدوا بنصوص الرشع يف حقيقة املذنب وغري املذنب ، واغلب 
فرق اخلوارج غلوا يف تكفري املسلم بارتكابه كبرية من كبائر اذلنوب كما تقدم 
ومرااعة  العطاء  كقسمة  صالح  بعمل  قيامه  ألجل  املسلم  كفروا  وربما   ، ذكره 
اتلأيلف بلعض انلاس أو جيتهد يف أمر من األمور اكإلصالح بني املسلمني وحنوه، 
ذلك  يرتبون ىلع  ثم  ذنباً،  فيجعلون عمله  هوًى  أو  الرأي جهاًل  وهم خيالفونه يف 
احلكم بكفره ، ومن هنا كفروا عثمان وعلّياً وأصحاب اجلمل واحلكمني وَمْن 

َصّوبهما أو َصّوب أحَدهما أو ريض باتلحكيم.

فالصلح اذلي فعله يلع ومعاوية  أمر حممود يف الرشع؛ ولكن اخلوارج 
لسوء مقاصدهم وفهمهم جعلوه ذنباً ثم كفراً .

أن  يدل ىلع  ما    بن عمر  اهلل  ابلخاري عن عبد  ثبت يف صحيح  وقد 
قتل  باب:  ابلخاري يف صحيحه يف  فيقول  ؛  بذنب  ليس  ما  ذنباً  ون  َيُعدُّ اخلوارج 

زب ک  ک  گ   تعاىل:  )وقال  عليهم:  احلجة  إقامة  بعد  وامللحدين  اخلوارج 
عمر  ابن  واكن   ،  ]115 ]اتلوبة:  رب  ڱڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ     ڳ   ڳ   گ   گ   گ    
فجعلوها الكفار،  يف  نزلت  آيات  إىل  انطلقوا  إنهم  وقال:  اهلل،  خلق  رشار   يراهم 

ىلع املؤمنني( )1).

)1(   صحيح ابلخاري مع الفتح )282/12( .
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اخلوارج  كفرهم  اذلين  املسلمني  من  معهم  ومن    الصحابة  وهؤالء 
لم يرتكبوا ذنبا من زنا أو رسقة أو رشب مخر ، ولكن اخلوارج كفروهم بناء 
ىلع اعتقادهم أن ما قاموا به من األعمال كتويلة القرابة بعض الواليات أو قبول 
اتلحكيم والصلح: ذنٌب ، ثم جعلوا هذا اذلنب كفراً ، وبنوا ىلع ذلك أن كفروا 

عثمان وعليا وأصحاب اجلمل ومن اكن معهم.

وروى عبد الرزاق يف مصنفه من طريق معمر عن أيب إسحاق قال: ملا حّكمت 
احلرورية، قال يلع  : ما يقولون؟ قيل:يقولون )ال حكم إال هلل( قال:)احلكم 
هلل، ويف األرض حاّكم، ولكنهم يقولون ال إمارة، وال بّد للناس من إمارة يعمل فيها 

املؤمن، ويستمتع فيها الفاجر والاكفر، وُيبلّغ اهلُل فيها األجل(.

َمْن هؤالء؟  قال:  قال: ملا سمع يلعٌّ املحّكمة،  قتادة؛  أيضاً عن معمر عن  وروى 
قيل هل: القّراء، قال: بل هم اخلّيابون العّيابون! قيل: إنهم يقولون ال حكم إال هلل ، 
قال: لكمة حق ُعِزَي بها باطل، قال: فلما قتلهم، قال رجل: احلمد هلل اذلي أبادهم، 
وأراحنا منهم، فقال يلع: كال واذلي نفيس بيده إن منهم ملن يف أصالب الرجال لم 
حتمله النساء بعد، ويلكونن آخرهم ألصاصاً جّرادين( )1) أي ُيْعُرون انلاس ثيابَهم 

وَينْهبونها.

والشاهد من هذين األثرين أن اخلوارج أرادوا باطال بكالم حق ، أوهموا فيه 
أن يلع بن أيب طالب  ارتكب ذنباً باتلحكيم ، فتفطن أمري املؤمنني يلع 

 هلم ، ورد عليهم . 

)1(   مصنف عبد الرزاق )1٠ / 149-15٠(.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : )وهم أول َمْن َكّفر أهَل القبلة باذلنوب، بل بما 
القبلة بذلك، فاكنوا كما نعتهم انليب  يرونه هم من اذلنوب، واستحلوا دماء أهل 
 :) يقتلون أهل اإلسالم، ويدعون أهل األوثان ( ، وكفروا يلع بن أيب 
طالب، وعثمان بن عفان ومن واالهما، وقتلوا يلع ابن أيب طالب مستحلني لقتله، 
َجم املرادي منهم، واكن هو وغريه من اخلوارج جمتهدين يف 

ْ
قتله عبد الرمحن بن ِمل

العبادة، لكن اكنوا جهااًل فارقوا السنة واجلماعة( )1)

ومجاعة  اهلدى  أئمة  يف  اعتقادهم  ضالهلم  أصل  فهؤالء   ( اهلل-:  -رمحه  وقال 
املسلمني أنهم خارجون عن العدل، وأنهم ضالون، وهذا مأخذ اخلارجني عن السنة 
يُرتِّبون ىلع  الرافضة وحنوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفراً، ثم  من 
ابتدعوها ، فهذه ثالث مقامات للمارقني من احلرورية والرافضة  الكفر أحاكماً 
مرق  كما  منه  مرقوا  حىت  اإلسالم  دين  أصول  بعض  تركوا  مقام  لك  يف  وحنوهم، 

السهم من الرمية( ))).

يكفرون  أنهم  اخلوارج  قوِل  ْصُل 
َ
فأ ابلدع؛  أصُل  ُعرَِف  )وإذا   : أيضا  وقال 

اليت  السنة  دون  الكتاب  اتباع  ويرون  بذنب،  ليس  ما  ذنبا  ويعتقدون  باذلنب، 
ختالف ظاهر الكتاب - وإن اكنت متواترة - ، ويكفرون من خالفهم، ويستحلون 
  منه الرتداده عندهم ما ال يستحلونه من الاكفر األصيل، كما قال انليب
فيهم ) يقتلون أهل اإلسالم وَيَدُعون أهَل األوثان(، وهلذا كفروا عثمان وعليا 
وشيعتهما ؛ وكفروا أهل صفني - الطائفتني - يف حنو ذلك من املقاالت اخلبيثة( )3).

)1(   جمموع فتاوى ابن تيمية )481/2(.
)2(   جمموع فتاوى ابن تيمية )496/28(، انظر : دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ص 63.

)3(   جمموع فتاوى ابن تيمية )355/3(.
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وهكذا يفعل اخلوارج املعارصون فإنهم يكفرون والة أمور املسلمني لقيامهم 
فيها  يتحقق  أموراً  فعلهم  ىلع  بناء  كفروهم  ربما  أو  املباحة،  األمور  ببعض 
للمسلمني املصلحة والفائدة، اكملقابالت الرسمية مع الكفار، أو قبول اهلدايا منهم، 
أو املاكتبات، وإقامة السفارات فيما بينهم وبني املسلمني، أو عقد اهلدنة والصلح 
لوجود  الوالة  أو يكفرون  اتقاء لرشهم،  للكفار  املال رضورة  دفع  أو  الكفار،  مع 
القانونية اليت ال ختالف الرشيعة، وقد يكفرون  اتلنظيمات اإلدارية والرتتيبات 
والة أمور املسلمني ألجل االلزتام باملواثيق والعهود ادلويلة ، أو يزعمون أن ذلك 
املعصية  يف  والطاعة  الرشيعة  تبديل  يف  الطاعة  بني  تفريق  دون  للكفار  طاعٌة 
 ، وجيعلون هذا من اتلحاكم إىل الطاغوت ، 

ً
والطاعة يف األمر املأذون به رشاع

وال خيىف أن ما جرى بني انليب  مع كفار قريش يف احلديبية أصل يف 
عقد العهود واالتفاقيات واملواثيق .

 ، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية : )وبمثل هذا طعن اخلوارج ىلع انليب
ريد بها 

ُ
)وقال هل أوهلم: يا حممد؛ اعدل فإنك لم تعدل ، وقال: إن هذه لقسمٌة ما أ

وجه اهلل تعاىل . حىت قال انليب  : »وحيك ومن يعدل إذا لم أعدل لقد 
 . هذا  : دعين أرضب عنق  الصحابة  بعض  هل  فقال  أعدل«  لم  إن  خبت وخرست 
فقال : »إنه خيرج من ضئضئ هذا قوم حيقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه 
مع صيامهم، وقراءته مع قراءتهم، يقرءون القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من 
اإلسالم كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإّن يف قتلهم أجراً 
عند اهلل ملن قتلهم يوم القيامة«( ويف رواية : ) لنئ أدركتُهم ألقتلّنهم قتَل اعٍد ( ، 
وهؤالء خرجوا ىلع عهد أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب  فقتل اذلين قاتلوه 
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مجيعهم مع كثة صومهم وصالتهم وقراءتهم . فأخرجوا عن السنة واجلماعة. وهم 
قوم هلم عبادة وورع وزهد ؛ لكن بغري علم ، فاقتىض ذلك عندهم أن العطاء ال 
يكون إال ذلوي احلاجات وأن إعطاء السادة املطاعني األغنياء ال يصلح لغري اهلل 
بزعمهم . وهذا من جهلهم ؛ فإن العطاء إنما هو حبسب مصلحة دين اهلل، فكما 
إقامة  إيله يف  أول، وعطاء حمتاج  فيه  العطاء  أنفع اكن  اهلل  أطوع ودلين  اكن هلل 
ادلين وقمع أعدائه وإظهاره وإعالئه أعظم من إعطاء من ال يكون كذلك، وإن 

اكن اثلاين أحوج ( )1).

 وقـال الشـيخ عبـد اللطيـف بـن عبد الرمحـن بن حسـن ـ يف معـرض رده ىلع
بعض الغالة:

)وبلغنا عنهم : تكفري أئمة املسلمني، بماكتبة امللوك املرصيني ؛ بل كفروا: 
اهلدى،  بعد  الضالل  من  باهلل  نعوذ  املسلمني،  مشايخ  من  اكتبهم  من  خالط  من 

واحلور بعد الكور .

ِمْن هذا، وخضتم يف مسائل من هذا ابلاب، اكلكالم  : عنكم حنٌو  بلغنا  وقد 
املواالة، واملعاداة، واملصاحلة، واملاكتبات، وبذل األموال واهلدايا، وحنو ذلك من  يف 
ابلوادى،  عند  اهلل  أنزل  ما  بغري  واحلكم  والضالالت،  باهلل،  الرشك  أهل  مقالة 
الفهم  العلماء من ذوي األبلاب، ومن رزق  إال  فيها  يتكم  اجلفاة، ال  وحنوهم من 

عن اهلل وأويت احلكمة وفصل اخلطاب .

يتوقف ىلع معرفة ما قدمناه، ومعرفة أصول اعمة لكية، ال   : والكالم يف هذا 

)1(   جمموع الفتاوى )28/58٠(.
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جيوز الكالم يف هذا ابلاب ويف غريه ملن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها؛ فإن 

من  به  حيصل  وتفاصيله  اخلطاب  مواقع  بمعرفة  العلم  ،وعدم  واإلطالق  اإلمجال 

وحيول  األذهان،  ويشتت  األديان،  يفسد  ما  اهلل  عن  الفقه  وعدم  واخلطأ،  اللبس 

بينها، وبني فهم السنة والقرآن ؛ قال ابن القيم يف اكفيته -رمحه اهلل- تعاىل :

فعليك باتلفصيل واتلبيني فالـ ... ... إطالق واإلمجال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخّبَطا الـ ... ... أذهاَن واآلراَء لك زمان

اإلسالم؛  أهِل  رات  ُمَكفِّ من  ظننتموها  اليت  األمور  بهذه  اتلكفري   : وأما 

املؤمنني  أمري  طالب  أيب  بن  يلع  ىلع  اخلارجني  املارقني،  احلرورية  مذهب   : فهذا 

األشعري،  موىس  أيب  حتكيم  عليه  أنكروا   : فإنهم  الصحابة،  من  معه  ومن 

؛  الشام  وأهل  معاوية  وبني  بينه  وقعت  اليت  الفتنة  يف  العاص،  بن  وعمرو 

الكوفة  قراء  من  أصحابه،  من  األصل  يف  وهم  ذلك،  عليه  اخلوارج  فأنكرت 

وتويلتهما، معاوية وعمراً  ووايلَت  اهلل،  دين  الرجاَل يف  : حّكْمَت  وقالوا   وابلرصة، 

زب ڈ     ڈ    ژ  ژڑ   رب ]يوسف: 4٠[ ، ورضبَت املدة بينك وبينهم، وقد  وقد قال تعاىل: 

قطع اهلل هذه املوادعة واملهادنة، منذ أنزلت : براءة ...( )1).

عبدالوهاب بن  حممد  بن  حسن  بن  عبدالرمحن  بن  عبداللطيف   والشيخ 

-رمحه اهلل- ممن هل تقريرات متعددة نافعة ُيبْطُل فيها مقالة اخلوارج ، وينكر ىلع 

من يعتقدها ويدعو إيلها ، وهذا مبثوث يف كتبه ورسائله ، وهذه يه طريقة أئمة 

)1(   جمموعة الرسائل واملسائل انلجدية )4/3ـ7( .
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ادلعوة السلفية اإلصالحية يف اجلزيرة العربية رمحهم اهلل وغفر هلم )1).

املتقدمني يف  : فمنهم من قد وافق اخلوارج  املتأخرون من غالة اخلوارج  وأما 
اتلكفري بما ليس بذنب ، ومنهم من يكفر بذنب ال خيرج من امللة كما تقدم .



 ، ودراسة(  وإبطاهل مجعا  اخلوارج  ادلعوة يف خمالفة مذهب  أئمة  )تقريرات   : بعنوان  ادلكتوراه  رسالة  انظر     )1(
د.حممد هشام طاهري. 
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املطلب الثالث :
عدم اعتدادهم برشوط التكفري وموانعه

كما  األحاكم  إطالق  يف  واتلثبت  اتلحري  بوجوب  الرشيعة  نصوص  وردت 
ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ     ہ   ۀ   ۀ    زب  تعاىل:  قال 
الكف  جيب  أنه  ىلع  اآلية  فدلت   ،  ]94 ]النساء:  رب  ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   
عن املرشك إذا أظهر اإلسالم، ولو ظن أنه إنما قال ذلك خوفا من السيف، وهلذا 
،قال  األمر  حقيقة  يتبني  حىت  واتلأين،  اتلثبت،  هو:  واتلبني  َفتَبَيَّنُوا(  تعاىل:)  قال 
القرطيب -رمحه اهلل- يف تفسريه : )قوهل )فتبينوا( أي: األمر املشلك، أو تثبتوا وال 

تعجلوا ، املعنيان سواء، فإْن َقتَلَه أحٌد فقد أىت منهياً عنه( )1).

وورد بمعىن هذا حديث أسامة بن زيد بن حارثة  ، قال: بعثنا رسول اهلل 
أنا ورجل  فهزمناهم، وحلقُت  القوَم  ُجهينة فصّبحنا  احلَُرقة من  إىل    
من األنصار رجاًل منهم فلما غشيناه ، قال: ال هلإ إال اهلل، فكّف عنه األنصاري 
فقال    انليب  ذلك  بلغ  قدمنا  فلما  قال:  قتلته،  حىت  برميح  وطعنته 
إنما اكن  أقتلته بعد ما قال ال هلإ إال اهلل (، قال: قلت:يا رسول اهلل  يل:)يا أسامة 
ُمتََعّوذاً، قال: فقال: ) أقتلته بعد ما قال ال هلإ إال اهلل (، قال: فمازال يكررها يلّع 
حىت تمنيت أين لم أكن أسلمت قبل ذلك ايلوم ، ويف لفظ قال:)فكيف تصنع بال 
هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة (، قال:يا رسول اهلل استغفر يل، قال:)وكيف تصنع 
بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة (، قال: فجعل ال يزيده ىلع أن يقول:)كيف 

تصنع بال هلإ إال اهلل إذا جاءت يوم القيامة ( ))).

)1(   تفسري القطيب اجلامع ألحاكم القرآن )339/5( .
)2(   رواه مسلم رقم )288( .
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املسلم  تكفري  من  باتلحذير    انليب  عن  األحاديث  جاءت  وقد 
أنه قال: ) ومن داع رجاًل     عن انليب  كما يف حديث أيب ذر 

 حار عليه ()1).
َّ
بالكفر، أو قال: عدو اهلل! وليس كذلك، إال

  أن رسول اهلل  ويف صحيح ابلخاري عن ثابت بن الضحاك
قال: ) َمْن َحلََف ىلع ملٍة غري اإلسالم فهو كما قال، وليس ىلع ابن آدم نذر فيما ال 
ب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو  يملك، ومن قتل نفسه بيشء يف ادلنيا ُعذِّ

كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله( ))).

وعن عبد اهلل بن عمر  قال : قال رسول اهلل  :) أيُّما امرئ 
 رجعت عليه ( )3).

َّ
قال ألخيه: يا اكفر! فقد باء بها أحدهما، إن اكن كما قال، وإال

وقت  يف  اإلسالم  عقد  هل  ثبت  من  )لك   : اهلل-  -رمحه  الرب  عبد  ابن  قال 
خروجه  يف  بعد  فاختلفوا  تأويال  تأّول  أو  ذنباً  أذنب  ثم  املسلمني  من  بإمجاع 
وال  حجة  يوجب  معىن  إمجاعهم  بعد  الختالفهم  يكن  لم  اإلسالم،  من 
هلا(،  معارض  ال  ثابتة  سنة  أو  آخر  باتفاق  إال  عليه  املتفق  اإلسالم  من   خيرج 

ىئ   زب مئ   وجل  عز  اهلل  قول  يف  العلم  أهل  من  مجاعة  قال  وقد   (: أيضاً  وقال 
يئجب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  رب ، هو قول الرجل ألخيه: يا اكفر، يا فاسق، 
وتكفريه  املسلم  تفسيق  عن  ينهيان  والسنة  فالقرآن  احلديث،  هلذا  موافق  وهذا 
ببيان ال إشاكل فيه(،وقال أيضاً :)فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبري 
وانليه  القول،  هذا  من  اتلحذير  يف  اغية  وهذا  ذلك،  بقوهل  واحتمله  عظيم،  وإثم 

)1(   رواه مسلم رقم )217( .
)2(   رواه ابلخاري رقم )6٠47( .

)3(   رواه ابلخاري رقم )61٠4( ومسلم رقم )216( .
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أيضاً:)وقد ضلت مجاعة  وقال   .(1( )يا اكفر((  القبلة  أهل  يقال ألحد من  أن  عن 
من أهل ابلدع من اخلوارج واملعزتلة يف هذا ابلاب، فاحتجوا بهذه اآلثار ومثلها 

يف تكفري املذنبني())).

وقال ابن أيب العز احلنيف -رمحه اهلل- : 

َعُظمْت  باب  اتلكفري،  وعدم  اتلكفري  باب  أن   - وإيانا  اهلل  رمحك   - )واعلم 
وقال  واآلراء(،  األهواء  فيه  وتشتتت  االفرتاق،  فيه  وكث  فيه،  واملحنة  الفتنة 
وأنه اكفر؟  الوعيد  أهل  أنه من  تشهدون  قيل: هل  املعني،إذا  الشخص  أيضا:)وأما 
يُْشهَد  أن  ابليغ  أعظم  من  فإنه  الشهادة،  معه  جتوز  بأمر  إال  عليه  نشهد  ال  فهذا 
الاكفر  ىلع ُمعنيَّ أن اهلل ال يغفر هل وال يرمحه بل خيدله يف انلار، فإن هذا حكم 
بعد املوت ، وهلذا ذكر أبو داود يف سننه يف كتاب األدب: »باب انليه عن ابليغ« ، 
وذكر فيه عن أيب هريرة  ، قال: سمعت رسول اهلل  يقول:)اكن 
رجالن يف بين إرسائيل متواخيني، فاكن أحدهما يذنب، واآلخر جمتهد يف العبادة، 
فاكن ال يزال املجتهد يرى اآلخر ىلع اذلنب، فيقول: أقرص، فوجده يوما ىلع ذنب، 
اهلل  يغفر  ال  واهلل  فقال:  ؟  رقيبا  يلع  أبعثت  وريب،  خلين  فقال:  أقرص.  هل:  فقال 
العاملني، فقال  لك، أو ال يدخلك اهلل اجلنة، فقبض أرواحهما، فاجتمعا عند رب 
للمذنب:  وقال  ؟  قادراً  يدي  يف  ما  ىلع  كنت  أو  ؟  اعملاً  يب  أكنت  املجتهد:  هلذا 
هريرة:  أبو  وقال  انلار.  إىل  به  اذهبوا  لآلخر:  وقال  برمحيت،  اجلنة  فادخل  اذهب 
)واذلي نفيس بيده، تلكم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته((...وألن الشخص املعني 
يمكن أن يكون جمتهداً خمطئاً مغفوراً هل، أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما 

)1(   اتلمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )21/17ـ22( .
)2(   اتلمهيد )16/17( .
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 وراء ذلك من انلصوص، ويمكن أن يكون هل إيمان عظيم وحسنات أوجبت هل
رمحة اهلل، كما غفر لذلي قال: إذا مت فاسحقوين ثم ُذرُّوين، ثم غفر اهلل هل خلشيته، 
واكن يظن أن اهلل ال يقدر ىلع مجعه وإاعدته، أو شك يف ذلك. لكن هذا اتلوقف 
يف أمر اآلخرة ال يمنعنا أن نعاقبه يف ادلنيا، ملنع بدعته، وأن نستتيبه، فإن تاب وإال 
قتلناه، ثم إذا اكن القول يف نفسه كفراً قيل: إنه كفر، والقائل هل يكفر برشوط 

وانتفاء موانع، وال يكون ذلك إال إذا صار منافقا زنديقا( )1).

اتلثبت  إىل  حيتاج  املعني  الشخص  ىلع  احلكم  ثم  كفراً  يكون  قد  فالقول 
، واخلوارج ضلوا يف  واتلبني واتلأكد من اجتماع رشوط اتلكفري وانتفاء موانعه 

هذا ابلاب.

قال:  أنه  العلماء  بعض  املحجة عن  بيان  احلجة يف  كتابه  السنة يف  قوام  ونقل 
نُِظَر يف تأويله؛ فإن اكن قد  تعلق  )املتأول إذا أخطأ واكن من أهل عقد اإليمان، 
أو  إمجاع   ، العذر  بها  يقطع  أو سنة  به إىل خالف بعض كتاب اهلل،  بأمر يفيض 
فإنه يكفر وال يعذر ، ألن الشبهة اليت يتعلق بها من هذا ضعيفة ال  يقوى قوة 
وابليان،  الوضوح  فإنه يف اغية  ما شهد هل أصل من هذه األصول  ؛ ألن  بها  يعذر 
فلما اكن صاحب هذه املقالة ال يصعب عليه درك احلق ، وال  يغمض عنده بعض 
أنه  ىلع  ذلك  يف  خالفه  عمل   بل   ، احلق  عن  اذلهاب  يف  يعذر  لم  احلجة،  موضع 
لم يقصد  ، ومن تعمد خالف أصل من هذه  األصول واكن جاهال  عناد وإرصار 
 إيله من طريق العناد فإنه ال يكفر ، ألنه لم  يقصد اختيار الكفر وال ريض به
وقد بلغ جهده فلم يقع هل غري ذلك ، وقد أعلم اهلل سبحانه أنه ال يؤاخذ إال بعد 

)1(   رشح العقيدة الطحاوية )2٠4/1(.
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ابليان، وال يعاقب إال بعد اإلنذار ، قال تعاىل: زب ک  ک  گ  گ    گ  گ  
ڳ  ڳ  رب ]اتلوبة: 115[ ، فلك من هداه اهلل عز  وجل ودخل يف عقد اإلسالم فإنه 
ال خيرج إىل الكفر إال بعد ابليان، قال : ومشايخ أهل احلديث قد أطلقوا القول 
قد   : العلماء  من  مجاعة  ،وقال  القرآن  خبلق  قال:  من  وكفروا    ، القدرية  بتكفري 
نطلق الكمة ىلع اليشء نلوع من اتلمثيل  وال حيكم حبقيقتها عند اتلفصيل ( )1).

قال ابن تيمية -رمحه اهلل- : )وهلذا جيب االحرتاز من تكفري املسلمني باذلنوب 
واستحلوا  املسلمني،  أهلُها  فَكّفر  اإلسالم  يف  ظهرت  بدعة  أول  فإنه  ؛  واخلطايا 
دماءهم وأمواهلم( )))، وقال أيضا : )وليس ألحٍد أن يكفر أحداً من املسلمني وإن 
أخطأ وغلط حىت تقام عليه احلجة وتبني هل املحجة، ومن ثبت إسالمه بيقني لم 

يزل ذلك عنه بالشك ؛ بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة( )3).

وقد بنّي علماء أهل السنة واجلماعة خطورة اتلكفري ، ووجوب اتلحري وادلقة 
وجوب  ،وبينوا  املطلق  اتلكفري  وبني  املعني  تكفري  بني  وفرقوا   ، فيه  الكالم  يف 

مرااعة الرشوط املعتربة يف باب اتلكفري ، واملوانع اليت تدرأ الكفر)4).

قال ابن تيمية -رمحه اهلل- : ) فلهذا اكن أهل العلم و السنة ال يكفرون من 
فليس  رشيع،  حكم  الكفر  ألن  يكفرهم؛  املخالف  ذلك  اكن  وإن  خالفهم، 
لإلنسان أن يعاقب بمثله كمن كذب عليك وزىن بأهلك؛ ليس لك أن تكذب 
عليه و تزين بأهله؛ ألن الكذب و الزنا حرام حلق اهلل تعاىل، وكذلك اتلكفري حق 

)1(   احلجة يف بيان املحجة )551/2( .
)2(   جمموع الفتاوى )31/13( .

)3(   جمموع الفتاوى )466/12(.
)4(   انظر : منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة اتلكفري ص )33( .
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هلل فال يكفر إال من كفره اهلل و رسوهل .

احلجة  تبلغه  أن  قتله موقوف ىلع  املعنيَّ وجواز  الشخص  فإن تكفري  أيضا  و 

انلبوية اليت يكفر من خالفها؛ و إال فليس لك من جهل شيئا من ادلين يكفر .

وهلذا ملا استحل طائفة من الصحابة واتلابعني كقدامة بن مظعون و أصحابه 

اتفق  املائدة؛  آية  فهموه من  ما  تباح ملن عمل صاحلا ىلع  أنها  اخلمر، وظنوا  رشب 

علماء الصحابة كعمر ويلع وغريهما ىلع أنهم يستتابون؛ فإن أرصوا ىلع االستحالل 

الشبهة  ألجل  ابتداء  باالستحالل  يكفروهم  فلم  ُجدلوا،  به  أقروا  وإن  كفروا، 

... وهلذا  فإذا أرصوا ىلع اجلحود كفروا  يتبني هلم احلق،  اليت عرضت هلم، حىت 

كنت أقول للجهمية من احللويلة و انلفاة اذلين نفوا أن اهلل تعاىل فوق العرش ملا 

وأنتم  أن قولكم كفر،  أعلم  وافقتكم كنت اكفراً ألين  لو  أنا   : وقعت حمنتهم 

عندي ال تكفرون ألنكم جهال، واكن هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 

وأمرائهم( )1).

بل   ، وموانعه  اتلكفري  يراعوا رشوط  لم  اتلكفري  باب  تعديهم يف  واخلوارج يف 

وقعوا يف االعتداء ىلع انلاس وظلمهم ، حىت لم يسلم منهم أهل العلم، وهذا من 

تكفري  ىلع  اجلهال  تسليط  :)فإن  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  قال  ؛  املنكرات  أعظم 

والروافض  اخلوارج  من  هذا  أصل  وإنما  ؛  املنكرات  أعظم  من  املسلمني  علماء 

وقد  ادلين،  من  فيه  أخطئوا  أنهم  يعتقدون  ملا  ؛  املسلمني  أئمة  يكفرون  اذلين 

)1(   الرد ىلع ابلكري )492/2( ، وانظر :االستقامة )163/1( ، وبغية املرتاد )353- 354( ، وجمموع الفتاوى )329/1٠، 
. )5٠٠/12
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اتفق أهل السنة واجلماعة ىلع أن علماء املسلمني ال جيوز تكفريهم بمجرد اخلطأ 

املحض ( )1).

ومن ظلم اخلوارج يف هذا ابلاب أنهم جعلوا من خالف القرآن يف ظنهم بعلم 
أو برأي أخطأ فيه فهو اكفر ، فلم جيعلوا اخلطأ عذراً للمجتهد ))).

ون يف تكفريهم للمعنّي - حىت ىلع تقدير  واغلب اخلوارج املعارصين ال َيْعتَدُّ
صحة ما زعموه -  بموانع اتلكفري من اجلهل واإلكراه واخلطأ والعجز واتلأويل .

املجتمعات  مجيع  )إن   : بعضهم  كقول  املسلمني  لعموم  تكفريهم  ذلك  ومن 
يُستثىن  ال  جاهلية  جمتمعات  يه  ايلوم  لإلسالم  االنتساب  تزعم  اليت  اإلسالمية 

منه أحد( )3).

)إنه ليس ىلع وجه األرض ايلوم دولة مسلمة وال   : بهم  تأثّر  وقول بعض من 
 : ويقول   (4( اإلساليم(  والفقه  اهلل  رشيعة  يه  فيه  اتلعامل  قاعدة   ، مسلم  جمتمع 
)لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا ادلين إىل البرشية؛ واعدت البرشية إىل 
مثل املوقف اذلي اكنت فيه يوم تزنل هذا القرآن ىلع رسول اهلل  ويوم 
جاءها اإلسالم مبنياً ىلع قاعدته الكربى : »شهادة أن ال هلإ إال اهلل«...لقد استدار 
الزمان كهيئته يوم جاء هذا ادلين إىل البرشية بال هلإ إال اهلل ، فقد ارتدت البرشية 

)1(   جمموع الفتاوى )35/1٠٠(.
)2(   جمموع الفتاوى )31/13(.

)3(   اهلجرة ملاهر بكري ص )62( نقال عن الغلو يف ادلين لعبد الرمحن اللوحيق ص325 ، وينظر : أولويات احلركة 
اإلسالمية للقرضاوي ص )11٠( ، وكتاب أثر آراء اخلوارج يف الفكر اإلساليم املعارص إعداد: عبد اتلواب حممد 

عثمان ص )22٠( ، وإعالن انلكري ىلع غالة اتلكفري ألمحد بن إبراهيم بن أيب العينني ص )187( .
)4(   يف ظالل القرآن )2122/4(.
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إىل عبادة العباد ، وإىل جور األديان؛ ونكصت عن ال هلإ إال اهلل، وإن ظل فريق 
منها يردد ىلع املآذن : » ال هلإ إال اهلل «؛ دون أن يدرك مدلوهلا ، ودون أن ييع هذا 
املدلول وهو يرددها...البرشية جبملتها ، بما فيها أوئلك اذلين يرددون ىلع املآذن يف 
مشارق األرض ومغاربها لكمات : » ال هلإ إال اهلل « بال مدلول وال واقع .. وهؤالء 
أثقل إثماً وأشد عذاباً يوم القيامة ، ألنهم ارتدوا إىل عبادة العباد - من بعدما تبني 

هلم اهلدى - ومن بعد أن اكنوا يف دين اهلل!( )1).

: اهلل-  -رمحه  الشيخ  آل  اللطيف  عبد  العالمة  الشيخ  كالم  تقدم   وقد 
)... وأما اتلكفري بهذه األمور، اليت ظننتموها، من مكفرات أهل اإلسالم فهذا : 
 مذهب احلرورية املارقني اخلارجني ىلع يلع بن  أيب طالب أمري املؤمنني ومن معه

من الصحابة(. 

وقال أيضا : )واتلجارس ىلع تكفري َمْن ظاهُره اإلسالم، من غري مستند رشيع 
وهذه  واجلماعة؛  السنة  أهل  من  العلم  أئمة  عليه  ما  خيالف  مريض،  برهان  وال 
الطريقة يه طريقة أهل ابلدع والضالل وَمْن ُعدم اخلشية واتلقوى، فيما يصدر 

عنه من األقوال واألفعال...())).

اهلل-  -رمحه  الطربي  جرير  البن  املعارصين  اخلوارج  أحِد  ُب  َتَعقُّ ذلك  ومن 
رب ٿٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   زب  تعاىل:  قوهل  يف  املذكور  باتلويل  للمراد  تفسريه   يف 
يتوهلم  بقوهل:»ومن  ذكره  تعاىل  )يعين  قال:  اهلل-  ابن جرير -رمحه  فإن   ،  ]51 ]املائدة: 

يقول:  فإنه منهم،  املؤمنني،  يتولَّ ايلهود وانلصارى دون  فإنه منهم«، ومن  منكم 

)1(   يف ظالل القرآن )1٠57/2-1٠58(، وينظر )1255/3(، )1519-1518/3(، )1866/4(.
)2(   ادلرر السنية يف الكتب انلجدية )423/1٠( .
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يتول  فإنه ال  املؤمنني، فهو من أهل دينهم وملتهم،  فإن من توالهم ونرَصهم ىلع 

ابن جرير  تقرير  )1)، وملا اكن  به وبدينه وما هو عليه راٍض(  متوٍل أحًدا إال وهو 

ينقض مذهب اخلوارج: ألنه وّضح املراد حبقيقة اتلويل يف اآلية وهو الرضا بدينهم 

 : اهلل-  -رمحه  جرير  ابن  منتقداً  املعارص  اخلاريج  هذا  فقال  وغريها،  انلرصة  مع 

نزلت  من  أن  أثبت  اذلي  للنص  وهو مصادم  نفسه،  قاهل من عند  اتلعليل  »وهذا 

بما  والرضا  ادلهر،  دائرة  الكفار، اخلوف من  باعثهم ىلع مواالة  اآليات اكن  فيهم 

إّن مْن أىت  الفقهاء واملتكمني،  الكفار، وقول الطربي هنا يشبه قول مرجئة  عليه 

 
َّ

عماًل من أعمال الكفر فهو عالمة ىلع أنه مكذب بقلبه، فقال الطربي: من تول

الكفار فال بد أن يكون راضياً بدينهم، وكال القولني فاسد ترده انلصوص« ))).

َحُظ هنا أن اإلمام ابن جرير وهو شيخ املفرسين ومن أئمة السنة واحلديث، 
ْ
وُيل

لم يسلم من طعن اخلوارج ، وتشبيه قوهل بقول مرجئة الفقهاء واملتكمني، مع أن 

مرجئة الفقهاء خيالفون مرجئة املتكمني ، ومع أن ابن جرير ال يُعرف أنه منسوب 

لإلرجاء؛ ولكن هذا اخلاريج يُلَبُِّس لريّوَج باطله، وهذا اتلقرير من هذا اخلاريج 

يدل ىلع عدم اعتدادهم بالرشوط والقيود اليت يذكرها أهل العلم يف املواالة اليت 

تكون مكفرة.

الستحالل  تفسريهم  والسنة:  العلم  أهل  طريقة  عن  اخلوارج  احنراف  ومن 

)1(   تفسري ابن جرير الطربي )1٠/4٠٠( .
بـ الكتاب  هذا  يف  نفسه  سىم  اذلي  اخلوارج  ألحد   )7٠9( ص  الرشيف  العلم  طلب  يف  اجلامع  كتاب     )2( 
اجلهاد  مجاعة  مؤسس  وهو   ، د.فضل   : ُسيم  وربما  إمام،  فضل  :سيد  احلقيق  واسمه  عبدالعزيز(  القادر  )عبد 

اإلسالمية ، وهذا الكتاب عمدة عند كثري من خوارج العرص .
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اإلذن أو  املعصية  محاية  جمرد  جعلوا  أنهم  وذلك   ، للتكفري  املوجب   املعايص 

فيها استحالاًل .

الرشوط  يف  انلظر  يرون  ال  أنهم  املعنّي  تكفري  باب  يف  احنرافهم  صور  ومن 

وحاكمها  اإلسالمية  ادلول  أن  بدعوى  املسلمني،  لعموم  تكفريهم  يف  واملوانع 

من  وحاكماً  دواًل  املسلمني  فيجعلون  املمتنعة،  الطائفة  حكم  يف  هم  وشعوبها 

احلق  أهل  أنفسهم  جيعلون  بينما  وقتاهلم،  تكفريهم  ويرون  املمتنعة،  الطوائف 

وحدهم؛ فيقول أحد منظري اخلوارج املتأخرين املسيم نفسه بأيب حممد املقديس 

)فاملمتنع   : اتلكفري!!  يف  الغلو  من  اتلحذير  يف  اثلالثينية  سماها  هل  رسالة  يف 

للمسلمني  واملحارب   ، اهلل  حكم  ىلع  الزنول  عن  واملمتنع  اإلسالم،  رشائع  عن 

اخلارج عن قدرتهم وحكمهم ، سواء امتنع بدولة الكفر أو بقوانينها أو جبيوشها 

وحماكمها ، هذا قد مجع بني نويع االمتناع، فال جيب تبني الرشوط واملوانع يف حقه 

قبل اتلكفري والقتال .. إذ هو لم يُسلّم نفسه للمسلمني)يقصد بذلك مجاعته(، وال 

سلّم برشعهم وحكمهم حىت ينظر هل يف ذلك .. فال يقال يف حق من اكنوا كذلك ، 

أنهم لم تقم عليهم احلجة ، كما يهذر به بعض من يهرف بما ال يعرف ، خصوصاً 

وامتنعوا  اإلسالم  ديار  تسلطوا ىلع  وقد   ، ادلين  يف  نلا  مقاتلني  اكنوا حماربني  إذا 

بشوكتهم عن رشائعه، وأقاموا وفرضوا رشائع الكفر والطاغوت( )1).

خمالفيهم  إن  إذ  ؛  مفيد  غري  وموانعه  اتلكفري  لرشوط  ذلك  قبل  ذكره  فصار 

)1(   اثلالثينية يف اتلحذير من الغلو يف اتلكفري ص77 ، وهو اسم ىلع غري مسىم بل ىلع نقيض املسىم، وقد رأيت 
اعمة اخلوارج املعارصين ينقلون عنه هذا الكالم ، بل وينقلون عنه انلقول اليت يعزوها للمتقدمني من العلماء، 

وحيسبون أنها توافق مذهبهم فيتكثون بها.
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املسلمني دول  جعل  وقد   ، حقهم  يف  واملوانع  الرشوط  تبني  فيهم  جيب   ال 

من الطوائف املمتنعة.

ومعلوم أن قتال الطائفة املمتنعة اذلي ذكره أهل العلم إنما يكون من ويل أمر 
املسلمني،  أفراد معه عن مجاعة  ، ال يكون ممن شّذ وخرج واحناز مع  املسلمني 
وأمر القتال وكذلك دعوة الطائفة املمتنعة إىل اتلوبة والرجوع إىل اجلماعة منوط 
بويل األمر، كما حدث يف خالفة أيب بكر ، ال كما يعتقد خوارج العرص، 
لم  من  وجعلوا  املسلمني  ىلع  وخرجوا  منهم  شّذاذ  واجتمع  األمر  عكسوا  اذلين 
يتبعون  أنهم  للناس  وتلبيسهم يلظهروا  فهذا من حتايلهم   !! يوافقهم طائفًة ممتنعًة 

أهل العلم ، وهم يف احلقيقة مفارقون للسنة واجلماعة.

حىت اتلأويل اذلي جعله مانعاً بزعمه من تكفري حاطب ، أبطله يف موضع آخر 
ولم جيعله عذراً وال مانعاً إذا اكن يف املخالفني هل )1).

بل اعتذر بلعض األشاعرة - املنكرين لعلو اهلل تعاىل ىلع خلقه وغري ذلك من 
الصفات - ملا وافقوه يف مذهبه يف الغلو يف اتلكفري وسجنوا معه ، وأنكر ىلع من 
ينكر عليهم وينصحهم)))، وهذا يدل العاقل ىلع أن هؤالء القوم ال يريدون نرصة 

ادلين وإنما ينرصون أهواءهم .

 

)1(   اثلالثينية يف اتلحذير من الغلو يف اتلكفري ص89 ، 96 . 
)2(   اثلالثينية يف اتلحذير من الغلو يف اتلكفري ص473 .
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املطلب الرابع :
تكفريهم املخالفني هلم بالزم القول

دأب غالة اخلوارج يف تكفري املسلمني بإلزامهم مقاالت لم يقولوا بها ، وِمْن ثّم 
احلكُم بتكفريهم بناء عليها ، وهذا من مجلة الظلم والعدوان اذلي ينتهجونه، ويف 
  مناظرة ابن عباس للخوارج ما يبني أنهم يكفرون بالالزم ، فقد سأل يلع
ثِْمنا وكّنا بذلك 

َ
اخلوارج فقال هلم : )ومن أين أتيتم؟ قالوا: إنا حّكمنا ؛ فلما حّكمنا أ

اكفرين ، وقد تبنا ...( )1) ، وكذلك قوهلم : )حما نفسه من أمري املؤمنني( ))).

: قالوا  أنهم  ابليهسية  من  طائفة  وهم  العونية  عن  حزم  ابن  عن  انلقل   وتقدم 
)إن اإلمام إذا قىض قضية جور وهو خبراسان أو بغريها حيث اكن من ابلالد فيف 
ذلك احلني نفسه يكفر هو ومجيع رعيته حيث اكنوا من رشق األرض وغربها؛ ولو 
باألندلس وايلمن فما بني ذلك من ابلالد(، وهذا من باب اتلكفري بالالزم واتلوسع 
فيه ، ويف كتب املقاالت من ذلك يشء كثري ؛ يقول أبو احلسن األشعري يف خالٍف 
حصل بني اخلوارج يف بيع اململوكة يف ادليار اإلسالمية اليت حكموا بتكفري أهلها : 
)ومن اخلوارج ابليهسية أصحاب أيب بيهس، ومما أحدث أنه زعم أن ميموناً كفر 
حني حّرم بيع اململوكة يف دار كفار قومنا ، وحني برئ ممن استحل ذلك، وكّفر أهل 
، وَكّفر  الواقفة  إبراهيم وأهل اثلبت  لم يعرفوا كفر ميمون وصواب  اثلبت حني 
 ، عنه  الوالية  وجحدهم  أمرهم  يف  لوقفهم  الوقف  أهل  من  يتربأ  لم  حني  إبراهيم 

وجحدهم الرباءة من ميمون ( )3).

)1(   تاريخ الطربي )1٠9/3 – 12٠( .
)2(   مستدرك احلاكم )164/2( .

)3(   انظر اخلالف بينهم يف هذه املسألة وغريها وما ترتب ىلع ذلك يف مقاالت اإلسالميني )191-188/1(.



تأثر الخوارج المعاصرين بأصول الخوارج المتقدمين 46

ومن أمثلة وقوع اخلوارج املعارصين يف هذا املسلك الوخيم تكفريهم من لم 
يكفر الاكفر بزعمهم، ومن شك يف كفره ، وهكذا يف سلسلة من اللوازم )1).

بهذا  خمالفهم  فيلزمون   ، هلا  استحالٌل  املعصية  محايَة  أن  اعتقادهم  وكذلك 
املعارصين  اخلوارج  أحد  للمقديس  اجللية  الكواشف  ويف  يكفرونه،  ثم  الالزم 
كبائر  من  وهو  الربا  موضوع  مثل  يلزتموه،  لم  بما  خمالفيه  إللزام  كثرية  أمثلة 

اذلنوب، حيث يقول: 

إباحة  بالطبع  استثناء، ويف هذا  أو  )بل ومحاية مجيع معامالت ابلنوك بال قيد 
غوتية العربية والغربية… ومعلوم أّن 

ّ
للّربا تماماً كما هو احلال يف بقية ادّلول الطا

الربا يف دولة اتلوحيد املزعوم مباح حيرسه وحيميه القانون( ))).

نُِسب  َمْن  وبهتان ىلع  ، وهو كذب  واجلماعة  السنة  أهل  لعقيدة  وهذا خمالف 
إيلهم إباحة الربا بمجرد محاية ابلنوك اليت تتعامل به من عدة أوجه ، واستحالل 
هذه  فلك   ، بفعله  والسماح  محايته  أو  عليه  اإلرصار  أو  بفعله  يكون  ال  احلرام 

األمور ال تعين استحالل احلرام .

من  يظنونه  بما  خمالفيهم  إلزامهم  من  اخلوارج  عليه  ما  بيان  هنا  واملقصود 
الضال مع أحد  للمقديس  ، ويف مناظرة  بناء عليه  اللوازم ثم يكفرون خمالفيهم 
املسؤولني يف السجن أقتطع منها ما يناسب مما يدل ىلع تكفريهم املسلمني بلوازم 

لم يلزتموها أو يه لوازم غري صحيحة :

)1(   "تكفري من لم يكفر الاكفر" قاعدة معمول بها عند أهل العلم ، ومراد العلماء:الاكفر املقطوع بكفره يف 
الكتاب والسنة )بضوابط يقررها العلماء( ، ولكن اخلوارج والغالة يَُكّفرون بابلاطل ، وبالشبهة ، ثم يُلزمون 

غريهم بموافقتهم ىلع تكفري من كّفروه ، فإن لم يوافقهم كفروه عدواناً وظلماً.
)2(   كتاب الكواشف اجللية ص )25(.
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)قال: رشك يا شيخ؟ أنت شايفنا بنعبد غري اهلل وإال بنصيل لغريه.. حرام عليك       

 فقد كفر..«
ً
يا شيخ تقول عنا مرشكني... الرسول يقول: »من كّفر  مسلما

لغري  حتج  وال  اهلل  لغري  تصوم  وال  اهلل  لغري  تصيل  ال  ربما  أنت  نعم  قلت: 

فأنت  وذللك  اهلل،  غري  من   
ً
مطلقا وانليه  واألمر  الترشيع  تتلىق  لكنك   ... اهلل 

تعاىل: قال  وقد   ، مأمور  عبد  أنا  تقول:  باملعصية  أسيادك  بطاعة  جنادلك   عندما 

فأنت حترس وحتيم   ،  ]39 ]يوسف:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ       رب  زب ڦ  ڦ  

تكفر  أن  أمرك  قد  تعاىل  اهلل  أّن  مع  اهلل،  املضاد لرشع  الوضيع  القانون  وحتفظ 

به وجتتنبه.. قال تعاىل: زب ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  

زب ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ   ]انلحل: 36[ ، وقال تعاىل:  ڇڇ  رب 
اهلل،  املعبودة من دون  األوثان  يشمل  والطاغوت: اعم   .]6٠ ]النساء:  ٹ  ٹ  ٹ  رب 

أنواع  نوع من  بأي  اإلنس واجلن  ِمن دون اهلل من شياطني  ُعبد  َمْن  لّك  وكذلك 

العبادة وهو راٍض. قال: حنن ال نعبد أحداً غري اهلل. قلت: الطاعة بالترشيع عبادة 

ۈ ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   زب   : الكتاب  أهل  عن  تعاىل   قال 

يف  تعاىل  وقال  الترشيع...  يف  أطاعوهم  ألنهم  وذلك   ،  ]31  : ]اتلوبة  رب  ۋ   ٴۇ     
مسألة واحدة من مسائل الترشيع ويه اذلبح، وذلك عندما اكن املرشكون ُيادلون 

 املسلمني يف حكم امليتة، ويزعمون أنه ال فرق بينها وبني املذاكة.. قال سبحانه :

 زب گ  گ  گ  گ  رب ]األنعام : 121[ ، قال: ال أحد مّنا يقول أن امليتة اكملذبوحة.

زب ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ   أنتم أو أسيادكم تقولون  قلت: نعم ربما ولكن 

ٹ  ڤ  ڤڤ  رب ]ابلقرة : 275[ ، وذللك يُبيح أسيادكم الربا كإباحة ابليع واتلجارة 
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ويُقيمون هل املؤسسات والرصوح الربوية الضخمة ويضعون هل الترشيعات املختلفة 

اليت تبيحه وحتميه كما يف قوانينكم اتلجارية) )1).

فيف هذا انلقل ألزَم َمْن يناظره بأربع لوازم لم يلزتمها؛ فألزمه بأنه يتلىق الترشيع 
من غري اهلل، وألزمه بأنه حييم وحيرس القانون الوضيع املضاد لرشع اهلل ، وألزمه 
الربا كإباحة  إباحة  بأنه يطيع رؤساءه يف  ، وألزمه  بأنه أطاع غري اهلل يف الترشيع 

ابليع والرشاء ، ولك هذا من ابليغ والعدوان للتوصل إىل تكفري املسلمني .

وهذا واحد من عرشات األمثلة ادلالة ىلع أنهم يلزمون خمالفيهم بما لم يلزتموه، 
ثم يكفرونهم .

ومثل هذا تماما قول أحد منظري اخلوارج يف هذا العرص :

)ومن صور االستحالل:

االلزتام  الــدول وغيــرهم ىلع  يُقسمـه رؤسـاء  القسـم اذلي  بانلطــق:  )أ ( 
يُقسم ىلع  فإنه  املحرمة،  ابلاطلة  الرشائع  الوضعيني، وهما من  والقانون  بادلستور 

وجوب العمل باحلرام ويوجبه ىلع غريه.

املحرمات  إباحة  من  والقوانني  ادلساتري  هذه  عليه  تنص  ما  وبالكتابة:  )ب ( 
القطعيــة اكلربـا والزنا واخلمر وامليرس واتلربج والفنون املاجنة وإباحة دم املسلم 

وماهل بغري حق، وتتخذ هذه اإلباحة صوراً متعددة :

)1(   نقلها عنه املكين نفسه بأيب جندل األزدي )فارس بن شويل الزهراين( يف كتابه )ابلاحث يف حكم قتل ضباط 
املباحث( ص5٠-51من رسالة للمقديس بعنوان "حوار بني عساكر الرشك وعساكر اتلوحيد" ونقلتها بنصها ىلع ما 

فيها من ألفاظ اعمية .
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منها انلص ىلع وجوب العمل باحلرام: كما تنص ادلساتري ىلع أن )احلكم   
به،  العمل  يوجبون  وهم  وكفر،  وحرام  باطل  والقانون  بالقانون(  املحاكم  يف 
ال  أو  تفعله  أن  لك  املباح  فإن  واالستحالل،  اإلباحة  من  أىلع  درجة  واإلجياب 
خيالف  من  يعاقبون  فهم  وهلذا  عقوبة،  تركه  ويف  إلزام  ففيه  الواجب  أما  تفعله، 

ابلاطلة. قوانينهم 

ومنـها انلـص ىلع إباحة دم املسلـم بغـري حق رشيع، فقوانينهم تبيح بل   
توجب قتل املسلم إذا خرج ىلع احلاكم الاكفر وسىع يف خلعه، وتعترب هذا املسلم 

جمرماً يف حني أنه جماهد يف سبيل اهلل يؤدي واجباً رشعياً.

للبنوك  اكلرتخيص  املحرمات،  ملزاولة  اتلجـارية  الرتاخيـص  منـح  ومنها   
واخلمارات  )امليرس(  القمار  وصاالت  املراقص  بفتح  والرتخيص  الربا،  بمزاولة 
وبيوت ادلاعرة يف بعض ابلدلان، والرتخيص والرخصة يه اإلذن يف اليشء، واإلذن 
إباحة كما ذكره ابن منظور يف )لسان العرب)، ومن أباح احلرام املجمع ىلع حتريمه 
أنها  تّديع  اليت  أن بعض ادلول  )1). ويالحظ  تيمية  ابن  قال:  باإلمجاع كما  كفر 
الرتاخيص  تمنح  الرشعية  احلدود  بعض  وتطبق  والسنة  بالكتاب  حتكم  إسالمية 
للبنوك الربوبية ملزاولة نشاطها يف تلك ادلول، وهذا يكيف وحده تلكفري مثل هذه 

ادلول ألن هذا الرتخيص إباحة وإجازة واستحالل للربا املجمع ىلع حتريمه( ))).

وال شك يف حرمة الربا ، وأنه من كبائر اذلنوب ، واتلرصيح بمزاوتله من اإلثم 
املحرمات  من  للرشيعة  املخالف  بادلستور  بالعمل  انلاس  إلزام  وكذلك  العظيم، 

)1(   أحال يف هذا املوضع إىل جمموع الفتاوى )267/3(.
)2(   اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص )943-942(.
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العظيمة، ولكن اخلوارج جيعلون اذلنوب كفراً ، وخيلطون بني ما هو ذنب وما 
هو كفر وما ليس كذلك.

وهذا انلقل مثل سابقه يف إلزام خمالفيه بما لم يلزتموا به ثم بىن عليه اتلكفري .

فانظر كيف كّفر مجيع حاكم املسلمني- دون استثناء – بهذه اللوازم، وأوهم 
أن شيخ اإلسالم ابن تيمية ىلع نفس طريقته .

كًفر  بل   ، يلزتموها  لم  بلوازم  واملسلمني  العلماء  من  كثرياً  كّفر  أنه  كما 
واحداً ممن هو ىلع طريقته بسبب أنه لم يوافقه يف تكفري من حكم بغري ما أنزل 
ـ  اخلاريج  فيقول هذا  السالم؛  بقصة يوسف عليه  املخالف هل  ذلك  ، حمتجاً  اهلل 
بما  مرص،  مللك  عمل  السـالم  عليه  يوسـف  )أن  ـ  هل  املخالف  احتجاج  حاكيا 

يعين أنه حكم برشيعة هذا امللك الاكفر.

ويريد قائل الشبهة أن يـوسف لم يكفر مع هذا، فلماذا يكفر احلاكم بذلك؟ 

وكنـت قـد ذكـرت ... أن قائل هذه الشبهة يكفر ألنها تنقيص لألنبياء عليهم 
السالم يدخل يف حكم سّبهم( )1).

ويقول عن الربملانات : )املشاركة يف هذه الربملانات بالرتشيح أو االنتخاب من 
إىل اهلل، هو  الربملان ويقول قصده ادلعوة  : )من يدخل  ، ويقول  الكفر األكرب( 
ار، وإن َسىمَّ إرشاكه باهلل دعوة ً إىل اهلل( ، ويقول: )وبكل أسف فقد  اكذب َكفَّ
العلم  أهل  بعض  الرشكية  الربملانات  يف  املشاركة  إجازته  يف  باز  ابن  الشيخ  تابع 

بدعوى أنها رضورة، وهذا هو اتلقليد املحرم املذموم( ))).

)1(   اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص )1٠28(.
)2(   اجلامع يف طلب العلم باب الربملانات ص )164 - 166( .
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فهذه بعض انلصوص الواضحة اليت تدل ىلع موافقتهم للخوارج املتقدمني يف 
هذا ابلاب.

يقول ابن تيمية -رمحه اهلل- : ) فالزم املذهب ليس بمذهب ؛ إال أن يستلزمه 
صاحب املذهب، فخلق كثري من انلاس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها بل ينفون معاين 
باملالزمة،  يعلمون  ال  وهم  كفر  يه  ألمور  مستلزماً  ذلك  ويكون  يثبتونها  أو 
اتلناقض وليس  ابلاب  هذا  يف  سيما  ال  انلاس  تناقض  أكث  وما  يتناقضون   بل 

كفراً ...( )1).

)وسئل شيخ اإلسالم -رمحه اهلل- : هل الزُم املذهِب مذهٌب أم ال ؟ .فأجاب: 
وأما قول السائل : هل الزم املذهب مذهب أم ليس بمذهب ؟ فالصواب : أن الزم 
ونفاه  أنكره  قد  اكن  إذا  فإنه  ؛  يلزتمه  لم  إذا  هل  بمذهب  ليس  اإلنسان  مذهب 
اكنت إضافته إيله كذباً عليه ؛ بل ذلك يدل ىلع فساد قوهل وتناقضه يف املقال، غري 
الزتامه اللوازم اليت يظهر أنها من قبل الكفر واملحال مما هو أكث ؛ فاذلين قالوا 

بأقوال يلزمها أقوال يعلم أنه ال يلزتمها لكن لم يعلم أنها تلزمه( ))).

ىلع  األتباع  بعض  خيرجها  املسائل  من  )وكثري  اهلل-:  -رمحه  القيم  ابن  وقال 
وأيضا  الزتمها،  ملا  ذلك  إىل  تفيض  أنها  رأى  لو  اإلمام  ذلك  أن  مع  متبوعه  قاعدة 
فالزم املذهب ليس بمذهب، وإن اكن الزم انلص حقاً ألن الشارع ال جيوز عليه 
اليشء وخيىف  يقول  أن  يمتنع عليه  وأما من عداه فال  قوهل حق،  اتلناقض فالزم 
عليه الزمه، ولو علم أن هذا الزمه ملا قاهل، فال جيوز أن يقال هذا مذهبه، وُيَقّول 

)1(   جمموع الفتاوى )3٠6/5( .
)2(   جمموع الفتاوى )217/2٠( وينظر : القواعد املثىل البن عثيمني رمحة اهلل  ص )13-12(.
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ما لم يقله( )1). وقال ابن حزم يف الِفَصل:)ويلعلم من قرأ كتابنا هذا أننا ال نستحل 
 إيله، إذ قد 

ُ
ما يستحله من ال خري فيه، من تقويل أحد مالم يقله نصاً، وإن آَل قوهل

 أو 
ً
ال يلزم ما ينتجه قوهل، فيتناقض، فاعلموا أن تقويل القائل اكفراً  اكن أو مبتداع

خمطئاً ما ال يقوهل نصاً  كذٌب عليه وال حيل الكذب ىلع أحد( ))).

 

)1(   إعالم املوقعني )286/3(، وينظر كالم ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح )337/12(.
)2(   الفصل يف امللل وانلحل )33/5(.
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املطلب اخلامس : الغلو يف الوعيد

لقد نىه اهلل تعاىل عباده عن الغلو ؛ فقال تعاىل :زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  
ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  رب ]النساء: 171[.

وانليب   نىه عن اتلنطع، فقال :) هلك املتنطعون ( قاهلا ثالثا)1)، 
: هل  اتلقط  اذلي  فقال يف احلىص  للجمار  رميهم  الغلو يف   عن   ونىه 
قبلكم اكن  من  أهلك  فإنما  والغلو؛  وإياكم  هؤالء،  بأمثال   )نعم؛ 
ي ما أمر اهلل تعاىل   الغلو يف ادلين( ))) ، والغلو هو: جماوزة احلد يف اليشء ، وتعدِّ
به ، واتلكف والتشديد، فعن أيب هريرة  أن رسول اهلل  قال: 

) إن هذا ادلين يرس ، ولن يشاّد ادلين أحد إال غلبه ()3).

آخر  يف  )سيخرج   : يقول    اهلل  رسول  سمعت  ؛    يلع  وعن 
الزمان قوم أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، يقرءون 

القرآن ال جياوز حناجرهم، يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية()4).

  قال: أيها انلاس؛ إين سمعت رسول اهلل  ويف لفظ عن يلع
يقول: ) خيرج قوم من أميت يقرءون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءتهم بيشء، وال 
صالتكم إىل صالتهم بيشء، وال صيامكم إىل صيامهم بيشء، يقرءون القرآن 

)1(   رواه مسلم )6955(.
تيمية يف االقتضاء  ابن  )2(   رواه أمحد يف املسند)215،347/1(،والنسايئ )268/5(،وابن ماجه)1٠٠8/2(،وصححه 

.)293/1(
)3(   رواه ابلخاري رقم )39(.
)4(   رواه مسلم رقم )1٠66(.
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حيسبون أنه هلم وهو عليهم، ال جتاوز صالتهم تراقيهم ، يمرقون من اإلسالم كما 
يمرق السهم من الرمية( )1).

وقال ابن عباس  يف وصفه لغلو اخلوارج يف العبادة ملا ذهب ملناظرتهم: 
اإلبل،  ثفن  كأنها  أيديهم  منهم،  اجتهاداً  أشدَّ  قطُّ  قوماً  َر 

َ
أ لم  قوٍم  ىلع  )فدخلت 

ووجوههم معلمة من آثار السجود())).

والغلو يدخل يف االعتقاد، ويدخل يف األعمال، ويدخل يف السلوك، وكذلك يف 
الوعد والوعيد ، واشتهر عند أهل العلم أن اخلوارج وقعوا يف الغلو يف هذه األمور 
لكها، فغلوا يف تكفري مرتكيب الكبرية وحكموا خبلوده يف انلار ، وأنكروا ألجل 
ذلك أحاديث الشفاعة، وغلوا يف نصوص الوعيد ، وغلوا يف تزنيل انلصوص اليت 
أنفسهم  ىلع  فشددوا  العبادة  يف  وغلوا   ، املسلمني  يف  فجعلوها  الكفار  يف  وردت 
املباحات  ترك  وغلوا يف  الرشيعة،  الوارد يف  اتليسري  وتركوا   ، تطيق  ما ال  ولكفوها 

وحتريم بعض الطيبات.

فهم ُيَغلِّبون جانَب الغلو يف حياتهم وأعماهلم ، ويعتمدون ىلع نصوص الوعيد، 
وُيعرضون عن نصوص الوعد .

يقول ابن تيمية -رمحه اهلل- : 

)وهذه مسألة الوعد والوعيد من أكرب مسائل العلم( )3) ، )وذلك أن أهل السنة 
واجلماعة وسٌط يف باب الوعد والوعيد، بني الوعيدية اذلين يقولون بتخليد عصاة 

)1(   رواه مسلم رقم )1٠66(.
)2(   مصنف عبد الرزاق )157/1٠( ، وثفن اإلبل : ركبها الغليظة، وانظر تلبيس إبليس البن اجلوزي ص )93-91(.

)3(   جمموع الفتاوى )649/11( .
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اذلين  املرجئة  وبني   ،   انليب  بشفاعة  ويكذبون   ، انلار  يف  املسلمني 
َل اهلُل به األبراَر ىلع الُفّجار( )1). جيحدون بعض الوعيد، وما فضَّ

قال شيخ اإلسالم  : )مثال ذلك: أن الوعيدية من اخلوارج وغريهم فيما يعظمونه 
تُوا 

ُ
من أمر املعايص، وانليه عنها، واتباع القرآن وتعظيمه:  أحسنوا ؛ لكن إنما أ

وإن للمؤمنني  الرمحة  من  عليه  دلت  بما  وإيمانهم  للسنَّة  اتباعهم  عدم  جهة   ِمن 
اكن ذا كبرية ())).

وقال أيضا: ) فأهل السنة واجلماعة ال يوجبون العذاب يف حق لك من أىت كبرية، 
؛ بل جيوز عندهم أن  وال يشهدون ملسلم بعينه بانلار ألجل كبرية واحدة عملها 
؛ إما حلسنات تمحو كبريته منه أو  صاحب الكبرية يدخله اهلل اجلنة بال عذاب 
من غريه ؛ وإما ملصائب كفرتها عنه ؛ وإما دلاعء مستجاب منه أو من غريه فيه؛ 
أهل  حق  يف  العذاب  يوجبون  واملعزتلة  اخلوارج  من  والوعيدية   ، ذلك  لغري  وإما 

زب ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   الوعيد هلم مثل قوهل:  ، لشمول نصوص  الكبائر 
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  کک  ک  ک  رب ]النساء: 1٠[ ...(، ثم قال مبينا 

ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   زب   بأن  نشهد  أنا  تبني  وبهذا   (  : السنة  أهل  مذهب 
اإلطالق  ىلع   ،  ]1٠ ]النساء:  رب  ک   ک   کک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ  

والعموم، وال نشهد ملعنيَّ أنه يف انلار ؛ ألنا ال نعلم حلوق الوعيد هل بعينه؛ ألن حلوق 
الوعيد باملعني مرشوط برشوط وانتفاء موانع ، وحنن ال نعلم ثبوت الرشوط وانتفاء 
العذاب،  هلذا  مقتض  سبب  اذلنب  هذا  أن  بيان  الوعيد  وفائدة  حقه،  يف  املوانع 
والسبب قد يقف تأثريه ىلع وجود رشطه وانتفاء مانعه . يبني هذا : أنه قد ثبت: 

)1(   اجلواب الصحيح )74/1 - 75( .
)2(   جمموع الفتاوى )2٠/11٠( .
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واملحمولة  وحاملها،  ومعترصها،  واعرصها،  اخلمر،  لعن   (   انليب  أن 
. وثبت عنه يف صحيح  إيله، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وآكل ثمنها ( 
ابلخاري عن عمر  : أن رجاًل  اكن يُكث رشب اخلمر، فلعنه رجٌل ، فقال 
انليب  : ) ال  تلعنه؛ فإنه حيب اهلل ورسوهل ( » فنىه عن لعن هذا املعنّي 

وهو مدمن مخر ؛ ألنه حيب اهلل ورسوهل، وقد لعن شارب اخلمر ىلع العموم( )1).

ومن غلو اخلوارج : )اتلكفري بالعموم( وهو االستدالل باللفظ العام أو املطلق 
وترك ما ورد من ختصيصه أو تقييده ، فيغلون يف فهم انلصوص الرشعية ، ويقعون 
ىلع  انلصوص  مدلوالت  وجيعلون   ،   انليب  منه  حذر  اذلي  الغلو  يف 
حسب أهوائهم، قال الشاطيب :)من اتباع املتشابهات األخذ باملطلقات قبل انلظر 
يف مقيداتها ، وبالعمومات من غري تأمل هل هلا خمصصات أم ال ؟ وكذلك العكس 

بأن يكون انلص مقيداً فيطلق ( ))).

نيُه  الغلو اذلي   : أبا بطني -رمحه اهلل-: )وأصل مذهبهم  الشيخ عبد اهلل  قال 
عنه، وحذر عنه انليب  فكفروا من ارتكب كبرية، وبعضهم يكفر 
بالصغائر؛ وكفروا علياً وأصحابه بغري ذنب، فكفروهم بتحكيم احلكمني: عمرو 
بن العاص، وأيب موىس األشعري ؛ وقالوا: ال حكم إال هلل ،واستدلوا ىلع قوهلم : 

باتلكفري باذلنوب بعمومات أخطؤوا فيها( )3).

ومنابذتهم  الظلمة  اخلروج ىلع  بوجوب  القائلون  استدل  وقد  الشواكين:)  وقال 
األمر  وجوب  يف  والسنة  الكتاب  من  بعمومات  بالقتال  وماكفحتهم  السيف 

)1(   جمموع الفتاوى )12/484-48٠(.
)2(   انظر : االعتصام )245/1(.

)3(   جمموع الرسائل واملسائل )175/3/2(. 
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باملعروف وانليه عن املنكر، وال شك وال ريب أن األحاديث اليت ذكرها املصنف 
يف هذا ابلاب ) أي أحاديث السمع والطاعة للحاكم ولو اكن جائراً ( وذكرناها: 
 أخصُّ من تلك العمومات مطلقاً ، ويه متواترة املعىن كما يعرف ذلك من هل أنسة

بعلم السنَّة( )1).

انلصوص،  فهم  يف  الغلو  هذا  يف  املتقدمني  منهج  نهجوا  املعارصون  واخلوارج 
والغلو يف العبادة.

املدارس يف ابلالد اإلسالمية، وإجيابهم  املتأخرين حتريم ادلراسة يف  ومن غلو 
هجرها ، ويُسمونها : )مدارس الطواغيت(!  مثل ما قرر املقديس اخلاريج يف كتابه 
)إعداد القادة الفوارس بهجر فساد املدارس(،ومنهم من حرم العمل يف الوظائف 

احلكومية .

مساجد  إنها  عنها  ويقولون   ، املساجد  يف  الصالة  حتريم  إىل  ذلك  تعدوا  بل   
الرضار ، وحيرمون الصالة خلف أويلاء الطاغوت ونوابه كما يعربون، ويقصدون 

بذلك أئمة املساجد املعينني فيها من قبل احلكومة ))).

السمع  حق  هلم  وجيعلون  يبايعونهم،  اذلين  القادة  يف  غلوُّهم  ذلك:  مقابل  ويف 
االنقياد  يف  وغلوهم   ، طاعة  وال  سمع  وال  والية  هلم  ليست  أنهم  مع  والطاعة، 

)1(   نيل األوطار )186/1( .
قتادة  أيب  القتاد" عن  أيب  العباد من وحشية  "ختليص  الرمضاين يف كتاب  املالك  الشيخ عبد  نقله  ما  انظر     )2(
الفلسطيين أحد خوارج العرص من حتريمه الصالة يف مساجد املسلمني؛ بل واعتقاد بطالنها، ص1٠٠ ـ 1٠7 وُينظر 
ما يف ظالل القرآن لسيد قطب )1٠57/2-1٠58(، وانظر كتاب براءة علماء األمة من تزكية أهل ابلدعة واملذمة 
اتلنظيم  قادة  آخر  عشماوي  يلع  مذكرات   ، املسلمني  اإلخوان  جلماعة  الرسي  اتلاريخ  وكتاب  السناين،  د.عصام 

اخلاص ص112 ، حيث ذكر تركه لصالة اجلمعة حيث علل ذلك بسقوط اخلالفة وأنه ال مجعة إال خبالفة.
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، بل حىت غلوهم يف معاداة بعضهم  ، واتلعصب هلا  ينتسبون إيلها  اليت  للجماعة 
بعضاً ؛ ويف مقدمة كتاب اجلامع يف طلب العلم الرشيف - أحد مؤلفات اخلوارج 
املعارصين - وقد اشتد نكريه ىلع مجاعة اجلهاد املرصية اليت قيل إنه اكن أول أمري 
هلا)1) ، وقد وصفها بأقذع األوصاف ،وشتمها بأشد الشتائم ؛ ولّمح بتكفريها ، وما 

ذاك إال ألنهم قامت بتهذيب كتابه ومراجعته!! ))).

فإذا اكن هذا حاهل مع مجاعة تتفق معه يف األصول واملنطلقات ؛ فكيف بغريها، 
بلغته  ملا  احلروري  أن جندة  ذكر  فقد   ، اخلوارج  من  املتقدمني  يذكرنا حبال  وهذا 
أقوال نافع بن األزرق يف تكفري َمن قَعد عن اهلجرة إىل معسكرهم ، فما اكن من 

جندة إال أن كّفر نافع األزرق ، بل وكفر من قال بإمامته ومن قال بقوهل )3).

 

)1(   انظر : اجلامع يف طلب العلم الرشيف ص )11-8(.
)2(   وقد ذكر أنهم حذفوا من كتابه بعض الفصول، ومنها ما يتضمن نقده لكتاب )الرسالة الليمانية يف املواالة( 
للجماعة اإلسالمية بمرص ،وهو يف هذا الفصل يعرتض ىلع طلعت فؤاد قاسم ألنه ال يكّفر أنصار احلاكم اذلي 
، بينما هو يرى أن ) لك من نرص احلاكم  يمتنع عن احلكم بالرشيعة، وإنما يعترب عملهم معصية وليس كفراً 
املرتدين وأاعنهم ىلع حماربة اإلسالم واملسلمني بالقول أو بالفعل فهو اكفر يف احلكم الظاهر، والردء واملبارش يف 

هذا احلكم سواء...(. 
وجتدر اإلشارة إىل فقرة من هذا الفصل جاء فيها أن "بيان أن ما صنعه املؤلف )أي طلعت فؤاد قاسم( وغريه من 
املعارصين يف االستدالل بقصة يوسف عليه السالم يف هذه األمور يدخل يف تنّقص األنبياء،وأن ذلك عنده مما 
ينبيغ أن يُستَتاب فاِعلُه وتقدمت اإلشارة إيلها ، وهذا شاهد ىلع غلوهم يف انلقد حىت فيما بينهم ، وهذا يشبه ما 

اكن عليه اخلوارج املتقدمون من تكفري بعضهم بعضا ، نسأل اهلل تعاىل العافية من مضالت الفنت .
 وينظر: كتاب تلخيص العباد من وحشية أيب القتاد لعبد املالك الرمضاين ص )86-94 ، 151( ، والغلو يف ادلين يف 

حياة املسلمني املعارصة ص )457-449(.
)3(   الفرق بني الفرق للبغدادي ص1٠5.



املبحث الثاين :
استحالهلم الدماء املعصومة واألموال املحرتمة

نتيجة ملعتقدهم الفاسد
وفيه ثالثة مطالب : 

 املطلب األول : بيان حرمة دم املسلم وماهل .

دماء  استحالهلم  يف  قديماً  للخوارج  الوقائع  بعض  ذكر   : اثلاين   املطلب 
املسلمني وأمواهلم.

املطلب اثلالث :استمرار اخلوارج املعارصين يف استحالل ادلماء واألموال. 
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املطلب األول : بيان حرمة دم املسلم وماله

من أبرز أعمال اخلوارج أنهم يستحلون دماء أهل اإلسالم وأمواهلم ، وهلذا اشتهر 

.  عند أهل العلم وصف اخلوارج بأنهم يرون السيف ىلع أمة حممد

وقد نىه اهلل تعاىل يف كتابه عن قتل انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق يف آيات 

كثرية مثل قوهل تعاىل عن أحد ابين آدم: زب ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  

زب ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   وجل:  عز  اهلل  وقال   ،  ]3٠ ]املائدة:  ى  ى    رب 
ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ   ڀ    پ   پ   پ  
 : ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤڤ    رب ]املائدة: 32[ ، وقال
) ال تقتل نفس ظلما إال اكن ىلع ابن آدم األول كفل من دمها ؛ ألنه أول من سن 

أنه قال للخرض:   ، وقال اهلل عز وجل عن رسوهل موىس   )1(  )  القتل 

زب  خت  مت  ىت  يت        جث  مث  ىث  يث  حج  رب ]الكهف: 74[ ، وقال عنه: زب    ڦ  
ڇڇ   ڇ   ڇ    چ   چ   چچ   ڃ   ڃ     ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
گ گ      ک       کک   ک      ڑ   ڑ       ژ   ژ   ڈ       ڈ   ڎ   ڎ   ڌ       ڌ   ڍ    ڍ  
گ   گ   زب  عمدا:  القتل  يف  وجل  عز  اهلل  وقال   ،  ]16-15 ]القصص:  گرب   
گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ     ڻ  ڻ    رب ]النساء: 93[ ، وقال:عز وجل زب ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  
ٹ   ٹ   ٹ     ٿ   ٿ     ٿ   ٺٿ   ٺ    ٺ   ٺ      ڀ   ڀ   ڀ     ڀ      پ   پ      
ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  

)1(   رواه ابلخاري )3335( ، ومسلم )1677( .
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 ،  ]7٠-68 ]الفرقان:  ڃ   ڃ  چ    چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ    رب 
وقال تعاىل: زب گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ   رب ]اإلرساء: 33[ ، وقال عز وجل:  

وئ   وئ     ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   ۉ   زب   

ی   ی   یی   ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  

ڇ   ڇڇ   چ   چ   چ    چ   زب  سبحانه:  وقال   ،   ]151 ]األنعام:  رب  مئ      حئ   جئ  

تعاىل:زب ڎ  ڈ   وقال   ،   ]31 ]اإلرساء:  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈرب 
ڳ   ڳ   گڳ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ      ڑ   ژ     ژ   ڈ  
ڳ  ڱ  ڱ    رب ]األنعام: 14٠[ ، وقال رسول اهلل : ) أول ما يقىض 
بني انلاس يوم القيامة يف ادلماء ( )1( ، وخطب انلاس  يف خطبته يف 
بكرة  أيب  فعن    ، وأعراضهم  وأمواهلم  املسلمني  دماء  شأن  وعّظم  الوداع،  حجة 
يوم هذا؟  أيُّ  )أتدرون  قال:  انلحر،  يوم    انليب  قال: خطبنا    
قلنا: اهلل ورسوهل أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه،قال: أليس يوم 
؟ قلنا: اهلل ورسوهل أعلم، فسكت حىت ظننا  انلحر؟ قلنا: بىل! قال: أيُّ شهر هذا 
أنه سيسميه بغري اسمه، فقال: أليس ذو احلجة ؟ قلنا: بىل! قال: أي بدل هذا ؟ قلنا: 
اهلل ورسوهل أعلم، فسكت حىت ظننا أنه سيسميه بغري اسمه، قال: أليست بابلدلة 
حرام  عليكم  وأعراضكم  وأموالكم  دماءكم  فإن  قال:  بىل!  قلنا:  ؟  احلرام 
كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بدلكم هذا إىل يوم تلقون ربكم، أال هل 
ُمبَلٍّغ أوىع ِمن  الغائب، فُربَّ  الشاهد  فليبلغ  نعم! قال: امهلل اشهد،  قالوا:  بلغت؟ 

سامع، فال ترجعوا بعدي كفاراً يرضب بعضكم رقاب بعض ( )2( .

)1(   رواه ابلخاري )6864(، ومسلم )1678(.
)2(   رواه ابلخاري )67( و )1741(، ومسلم )1679( .
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وعن أيب هريرة  ، عن انليب  قال: ) اجتنبوا السبع املوبقات، 
قالوا: يا رسول اهلل! وما هن؟ قال: الرشك باهلل، والسحر، وقتل انلفس اليت حرم اهلل 
املحصنات  الزحف، وقذف  يوم  واتلويل  ايلتيم،  مال  وأكل  الربا،  وأكل  باحلق،  إال 

املؤمنات الغافالت ()1(.

وعن ابن عمر  قال: قال رسول اهلل : ) لن يزال املؤمن يف 
فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً (.

 وقال ابن عمر: ) إنَّ ِمن َوَرطاِت األمور اليت ال خمرج ملن أوقع نفسه فيها سفُك 
ادلم احلرام بغري حلِّه ( )2(.

 يف جملس،  : كنا مع رسول اهلل    وقال عبادة بن الصامت 
تقتلوا  وال  ترسقوا،  تزنوا، وال  وال  شيئا،  باهلل  ترشكوا  أن ال  تبايعوين ىلع   ( فقال: 
انلفس اليت حرم اهلل إال باحلق، فمن وىف منكم فأجره ىلع اهلل، ومن أصاب شيئاً 
من ذلك فعوقب به فهو كفارة هل، ومن أصاب شيئاً من ذلك فسرته اهلل عليه فأمره 

إىل اهلل، إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه ( )3( .

فليس  السالح  علينا  ) من محل  قال:    انليب  ابن عمر، عن  وعن 
منا ()4(.

وعن عبد اهلل بن مسعود  قال : قال رسول اهلل : ) ال حيل 
دُم امرٍئ مسلٍم يشهد أن ال هلإ إال اهلل وأين رسول اهلل إال بإحدى ثالث: انلفس 

)1(   رواه ابلخاري )2766( ، ومسلم )145(.
)2(   روى هذا األثر واحلديث اذلي قبله ابلخاري يف صحيحه )6862( و )6863(.

)3(   رواه ابلخاري )18( ، ومسلم )17٠9(.
)4(   رواه ابلخاري )6874( ، ومسلم )161(.
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بانلفس، واثليب الزاين، واملفارق دلينه اتلارك للجماعة ( )1(.

وانلصوص يف هذا متواترة من جهة املعىن حمكمة قطعية اثلبوت وادلاللة .

وقد خالف هذه انلصوص اخلوارج واستباحوا قتل املسلمني بأدىن الشبهات.

أنهم  تبني  اليت  للخوارج  القديمة  الوقائع  بعض  اتلايل  املطلب  يف  وسأذكر   
املحارم،  واستحلوا  بُل،  السُّ وقطعوا  ادلماء،  وسفكوا  فساداً،  االرض  يف  اعثوا  قد 
: ) يقتلون أهل اإلسالم ويدعون    ويكيف يف هذا ابلاب قول انليب 

أهل األوثان ( )2(. 

 

)1(   رواه ابلخاري )6878( ، ومسلم )1676(.
)2(   رواه مسلم )1٠64( .
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املطلب الثاين : ذكر بعض الوقائع للخوارج قديام يف استحالهلم
دماء املسلمني وأمواهلم.

مة اذلين اكنوا خيرجون  قال امللطي: )فأما الفرقة األول من اخلوارج فهم الُمَحكِّ
بسيوفهم يف األسواق فيجتمع انلاس ىلع غفلة فينادون: ال حكم إال هلل ،ويضعون 
الواحد  واكن  يُقتلوا،  حىت  يقتلون  يزالون  فال  انلاس  من  يلحقون  فيمن  سيوفهم 

منهم إذا خرج للتحكيم ال يرجع أو يقتل فاكن انلاس منهم ىلع وََجل وفتنة( )1(.

فقتل  ُعَمان  جبال  من  خرج  احلروري،  ْدة 
َ

جن أصحاب  أيضا:)انلَّْجدات  وقال 
ر  يَُكفِّ واكن  واألموال،  الفروج  واستحل  ادلماء،  وأهرق  النساء،  وسىب  األطفال، 

السلف واخللف ويتول ويتربأ، واكن رديا مرديا حىت قتل( )2(.

إيلنا  أخرجوا  اهلل:  ـ:)عباد  اخلوارج  خماطبا  ـ  عبادة   بن  سعد  بن  قيس  قال 
طلبتنا، منكم وادخلوا يف هذا األمر اذلي منه خرجتم، وعودوا بنا إىل قتال عدونا 
ظلم  والرشك  بالرشك  علينا  تشهدون  األمر،  من  عظيما  ركبتم  فإنكم  وعدوكم؛ 

عظيم، وتسفكون دماء املسلمني، وتعدونهم مرشكني( )3(.

وقال ابن حزم : )وقالت انلجدات:... من ضعف عن اهلجرة إىل عسكرهم فهو 
منافق واستحلوا دماء القعدة وأمواهلم( )4(، فهؤالء القعدة من فرق اخلوارج ، ومع 

ذلك لم يسلموا ، فانلجدات منهم تستبيح دماءهم وأمواهلم !!

)1(   اتلنبيه والرد ىلع أهل األهواء وابلدع )47/1( .
)2(   اتلنبيه والرد )52/1( وانظر الفرق بني الفرق ص1٠2.

)3(   تاريخ الطربي )3/12٠(.
)4(   الفصل يف امللل واألهواء وانلحل )53/5( .
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َق 
ْ
وذكر بعض املؤرخني أن شبيباً اخلاريج اكن إذا َجنَّ عليه الليُل، خرج فلم يَل

أحداً إال قتله )1(.

وعن نافع قال: ملا سمع ابن عمر بنجدة قد أقبل، وأنه يريد املدينة، وأنه يسيب 

النساء ويقتل الودلان؛ قال: إذاً ال ندعه وذاك، وهّم بقتاهل وحّرض انلاس، فقيل هل: 

إن انلاس ال يقاتلون معك وخناف أن ترتك وحدك فتقتل فرتكه )2(. 

والشاهد ما نسب إىل اخلوارج من قتل الودلان وسيب النساء!! 

 ، ومن ذلك ما فعلوه مع عبد اهلل ابن الصحايب اجلليل خباب بن األرت

أقبلت من ابلرصة؛ جاءت حىت  اليت  اخلارجة  إن   (  : الطربي  ابن جرير  قال  فقد 

دنت من إخوانها بانلهر، فخرجت عصابة منهم، فإذا هم برجل يسوق بامرأة ىلع 

محار، فعربوا إيله فدعوه فتهددوه وأفزعوه، وقالوا هل: من أنت، قال: أنا عبداهلل ابن 

خباب صاحب رسول اهلل  ثم أهوى إىل ثوبه يتناوهل من األرض واكن 

سقط عنه ملا أفزعوه، فقالوا هل: أفزعناك، قال: نعم، قالوا هل: ال روع عليك ، فحدثنا 

عن أبيك حبديث سمعه من انليب  لعل اهلل ينفعنا به، قال: حدثين أيب 

عن رسول اهلل  : ) أن فتنة تكون يموت فيها قلب الرجل كما يموت 

فيها  ويميس  اكفراً  فيها  ويصبح  اكفراً  فيها  ويصبح  مؤمناً  فيها  يميس   ، دينه  فيها 

مؤمناً (، فقالوا: هلذا احلديث سأنلاك ، فما تقول يف أيب بكر وعمر، فأثىن عليهما 

خريا قالوا: ما تقول يف عثمان يف أول خالفته ويف آخرها، قال: إنه اكن حُمِّقاً يف أوهلا 

ويف آخرها، قالوا: فما تقول يف يلع قبل اتلحكيم وبعده، قال: إنه أعلم باهلل منكم 

)1(   الاكمل يف اتلاريخ )2/11٠(.
)2(   السنة لعبد اهلل بن أمحد  )641/2 - 642(.
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ىلع  الرجال  وتوايل  اهلوى،  تتبع  إنك  فقالوا:   ، بصريًة  وأنفذ  دينه  ىلع  تََوقِّياً  وأشدُّ 
ثم  فكتفوه  فأخذوه  أحداً،  قتلناها  ما  قِتْلة  نلقتلّنك  واهلل  أفعاهلا،  ىلع  ال  أسمائها 
أقبلوا به وبامرأته ويه ُحبىْل ُمِتّم حىت نزلوا حتت خنل مواقر ، فسقطت منه ُرَطبة 
فلََفَظها  بها يف فمه، فقال أحدهم: بغري حلها وبغري ثمن،  فأخذها أحدهم فقذف 
فرضبه  اذلمة  ألهل  خزنير  به  فمرَّ  بيمينه،  فأخذ  سيفه  أخذ  ثم  فَِمه،  ِمْن  وألقاها 
بسيفه، فقالوا: هذا فساد يف األرض، فأىت صاحَب اخلزنير فأرضاه من خزنيره؛ فلما 
رأى ذلك منهم ابن خباب  قال: لنئ كنتم صادقني فيما أرى فما يلعَّ منكم 
بأس، إين ملسلم ما أحدثُت يف اإلسالم َحَدثاً ، ولقد أّمنتموين قلتم: ال روع عليك ؛ 
فجاؤوا به فأضجعوه فذحبوه وسال دمه يف املاء)1( ، وأقبلوا إىل املرأة، فقالت:إين إنما 
أنا امرأة أال تتقون اهلل!! فبقروا بطنها، وقتلوا ثالث نسوة من يطء، وقتلوا أم سنان 
 ومن معه من املسلمني ِمْن َقتِْلهم عبَداهلل بِن  الصيداوية، فبلغ ذلك علياً 
يلأتيهم  العبدي  مرة  بن  احلارث  إيلهم  فبعث  انلاس،  واعرتاِضهم    خّباب 
فينظر فيما بلغه عنهم، ويكتب به إيله ىلع وجهه وال يكتمه، فخرج حىت انتىه 
إىل انلهر ليسائلهم فخرج القوم إيله فقتلوه وأىت اخلرب أمري املؤمنني وانلاس، فقام 
أموانلا  يف  خيلفوننا  وراءنا  هؤالء  تدُع  عالَم  املؤمنني  أمري  يا  فقالوا:  انلاس  إيله 
وعيانلا ( )2( ، فهذ اخلرب يدل ىلع خبث طويتهم وفساد عقيدتهم وعظم إجرامهم 
وخطرهم ىلع املسلمني فإنهم تورعوا عن قتل خزنير ألحد أهل اذلمة وقتلوا ابن 
صاحب رسول اهلل  مع أنهم أّمنوه !، وتورعوا وراع باردا من أكل رطبة 

سقطت من خنلة ولم يتورعوا من دماء املسلمني!! واهلل املستعان  .

)1(   هذا مشابه ملا يفعلونه ايلوم باملسلمني من أنواع القتل البشعة.
)2(   تاريخ ابن جرير الطربي )119/3(.
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أن  وهو  وحاهلم  شأنهم  يف  وعظة  عربة  يتضمن  جرير  ابن  أورده  آخر  خرب  ويف 
شبيباً اخلاريج اعث يف ادلماء، فاكن من مجلة َمْن َقتََل رجااًل من بين شيبان ، واكن 
شبيب،  قرابة  من  رجل  بَقتْل  فقام   ، معه  وهو خارج  شبيب  رأي  يرى  قريب  هلم 
فقال هل شبيب: ما محلك ىلع قتلهم بغري أمري؟ فقال: هل أصلحك اهلل قتلَت كفاَر 
فقال:  الوايل يلّع حىت تقطع األمور دوين!  قال: وأنت  قويم، وقتلُت كفاَر قومك، 
أصلحك اهلل أليس من ديننا قتُل مْن اكن ىلع غري رأينا منا اكن أو من غرينا! قال: 
بىل، قال: فإنما فعلُت ما اكن ينبيغ ،وال اهلل يا أمري املؤمنني ما أصبت من رهطك 
عرش ما أصبت من رهطي، وما حيل لك يا أمري املؤمنني أن جتد من قتل الاكفرين، 

قال: إين ال أجد من ذلك )1(.

اللؤم  ادلال ىلع  القبيح  املسلك  استمرارهم ىلع هذا  تدل ىلع  اخلوارج  وأخبار 
والغدر، واملبين ىلع سوء االعتقاد والغلو يف ادلين .

املسالك اخلارجية ومبادئها، ومن ذلك ما ورد  السلف هلذه  اشتد إنكار  وقد 
عن أمحد بن حنبل -رمحه اهلل- ؛ فعن املروذي قال: سمعت أبا عبداهلل)اإلمام أمحد 
أمر سهل  وأنكر  شديداً  إنكاراً  اخلروج  وينكر  ادلماء  بَكفِّ  يأمر  بن حنبل( 
بن سالمة ، وسهل بن سالمة هو أبو حاتم األنصاري خرج ىلع السلطان ببغداد 
سنة 2٠1ـهبقصد إنكار املنكر والعمل بالكتاب والسنة ، واجتمع معه خلق كثري، 
وأخذ ابليعة نلفسه ىلع القتال ، وصارت هلم شوكة ، وقمعوا كثرياً من أهل الفساد، 

ثم آل أمرهم إىل اخلروج ىلع السلطان ، ثم حبس وعوقب )2(.

)1(   تاريخ الطربي )59٠/3( .السنة للخالل )1/14٠(.
)2(   انظر أخباره يف تاريخ الطربي )136/5( ، وابلداية وانلهاية البن كثري )247/1٠( ، والعجب ممن حيتج بفعله ىلع ما يَُسىّم 

ب)العمل اجلمايع( مع إنكار أهل العلم ىلع سهل بن سالمة وظهور ما آل إيله أمره من سفك ادلماء!
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رجاًل  واكن   - اهلل  عبد  أيب  ىلع  احلرصي  إبراهيم  أدخلت  قال:  املروذي  وعن 
صاحلاً - فقال: إن أيم رأت لك مناماً، هو كذا وكذا، وذكرت اجلنة، فقال: )يا أيخ، 
إن سهل بن سالمة اكن انلاس خيربونه بمثل هذا، وخرج إىل سفك ادلماء ، وقال: 

الرؤيا ترس املؤمن وال تغره()1(.

ومن ذلك إنكار اإلمام أمحد ىلع سعيد بن جبري -رمحهما اهلل- فروى اخلالل 
بسنده عن أيب املعىل العطار قال: كنت أميش مع سعيد بن جبري، فنظر إىل امرأة 
فَطَرَف هلا، فقلت: سبحان اهلل َتْطُرُف هلا ويه منك غري حمرم  قد ختّمرْت ُمَصلّباً 
فقال: إن من املعروف ما ال يؤمر إال بالسيف، قال مذكور : فذكرت ذلك ألمحد بن 

حنبل فقال: سعيد بني جبري لم يُْرَض فِْعلُه)2(.

ويف السنة للخالل عن أيب بكر املروزي قال: سمعت أبا عبد اهلل يأمر بكف 
ادلماء وينكر اخلروج إنكاراً شديداً )3(.

أبا عبد اهلل )أمحد بن حنبل( يف أمر اكن حدث  وعن أيب احلارث قال: سألت 
ببغداد ، وهّم قوم باخلروج ، فقلت: يا أبا عبد اهلل ما تقول يف اخلروج مع هؤالء 
القوم ؟ فأنكر ذلك عليهم وجعل يقول: سبحان اهلل ادلماء ..ادلماء.. ال أرى ذلك، 
وال آمر به ، الصرب ىلع ما حنن فيه ؛ خري من الفتنة ؛ يُسفك فيها ادلماء ، ويُستباح 
أيام  يعين   - فيه  انلاس  ما اكن  أما علمَت   !! املحارم  فيها  وُينتهك   ، األموال  فيها 
الفتنة - ، قلت: وانلاُس ايلوم ! أليس هم يف فتنة يا أبا عبد اهلل؟ قال: وإن اكن؛ 
بُل، الصرب ىلع  فإنما يه فتنة خاصة؛ فإذا وقع السيف عّمْت الفتنة، وانقطعت السُّ

)1(   السنة للخالل )14٠/1( ، وانظر سري أعالم انلبالء )227/11( .
)2(   السنة للخالل )13٠/1-131(رقم)85(.

)3(   السنة للخالل )131/1(رقم)87(.
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، ورأيته ينكر اخلروج ىلع األئمة وقال: ادلماء ال  هذا ويسلم لك دينك خري لك 
أرى ذلك وال آمر به )1(.

قال شيخ اإلسالم مبيّناً األمور اليت تؤدي إىل الوقوع يف ضاللة اخلوارج: )ومما 

ينبيغ أن يُعلم أن أسباب هذه الفنت تكون مشرتكة، فرَيُِد ىلع القلوب من الواردات 

ما يمنع القلوب عن معرفة احلق وقصده ، وهلذا تكون بمزنلة اجلاهلية، واجلاهلية 

الصالح  والعمل  انلافع  بالعلم  جاء  واإلسالم  قصده،  وال  احلق  معرفة  فيها  ليس 

بمعرفة احلق وقصده؛ فيتفق أن بعض الوالة يظلم باستئثار فال تصرب انلفوس ىلع 

حمبة  ألجل  ولكن  منه،  فساداً  أعظم  هو  بما  إال  ظلمه  دفع  يمكنها  وال   ، ظلمه 

اإلنسان ألخذ حقه ودفع الظلم عنه ال ينظر يف الفساد العام اذلي يتودل عن فعله، 

  ) إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصربوا حىت تلقوين  وهلذا قال انليب 

  سيد بن حضري 
ُ
ىلع احلوض (،ويف الصحيح من حديث أنس بن مالك وأ

أن رجاًل من األنصار قال: يا رسول اهلل أال تستعملين كما استعملت فالنا؟ قال: 

للبخاري  )2(،ويف رواية   ) تلقوين ىلع احلوض  أثرة فاصربوا حىت  بعدي  ) ستلقون 

عن حيىي بن سعيد األنصاري سمع أنس بن مالك حني خرج معه إىل الويلد قال: 

 األنصار إىل أن يقطع هلم ابلحرين فقالوا: ال إال أن تقطع  داع انليب 

إلخواننا من املهاجرين مثلها، فقال: )إّما ال ؛ فاصربوا حىت تلقوين ىلع احلوض ؛ 

فإنه ستصيبكم أثرة بعدي( )3(،وكذلك ثبت عنه يف الصحيح أنه قال : )ىلع املرء 

)1(   السنة للخالل )132/1(رقم)89(.
)2(   رواه ابلخاري )3581(، ومسلم )4885(.

)3(   ابلخاري )2583(.
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ثََرٍة عليه( )1(.
َ
املسلم السمع والطاعة يف يرسه، وعرسه، ومنشطه، ومكرهه، وأ

  عن عبادة قال : بايعنا رسول اهلل ويف الصحيح عن انليب
، وأن ال  وأثرة علينا   ، والطاعة يف عرسنا ويرسنا ومنشطنا ومكرهنا  السمع  ىلع 
ننازع األمر أهله، وأن نقول أو نقوم باحلق حيثما كنا ال خناف يف اهلل لومة الئم)2(.

وأن   ، االستئثار عليهم  بأن يصربوا ىلع  املسلمني    انليب  أمر  فقد 
يطيعوا والة أمورهم، وإن استأثروا عليهم ، وأن ال ينازعوهم األمر ، وكثري ممن خرج 
ىلع والة األمور أو أكرثهم إنما خرج يلنازعهم مع استئثارهم عليه ، ولم يصربوا 
ىلع االستئثار ثم إنه يكون لويل األمر ذنوب أخرى فيبىق بغضه الستئثاره يعظم 
 أنه يقاتله ئلال تكون فتنة ، ويكون ادلين 

ً
تلك السيئات ، ويبىق املقاتل هل ظانّا

لكه هلل ، ومن أعظم ما حّركه عليه طلُب غرضه؛ إما والية؛ وإما  مال... فإذا اتفق 
من هذه اجلهة شبهة وشهوة، ومن هذه اجلهة شهوة وشبهة قامت الفتنة، والشارع 
أمر لك إنسان بما هو املصلحة هل وللمسلمني ؛ فأمر الوالة بالعدل وانلصح لرعيتهم 
إال  لرعيته  وهو اغش  يموت  يوم  يموت  رعيًة  اهلل  يسرتعيه  راٍع  ِمْن  قال:)ما  حىت 

حّرم اهلل عليه راحئة اجلنة()3(. 

وأمر الرعية بالطاعة وانلصح كما ثبت يف احلديث الصحيح : »ادلين انلصيحة« 
املسلمني وألئمة  ولرسوهل  ولكتابه  هلل   (  : قال  اهلل؟  رسول  يا  ملن  قالوا:   ثالثاً 
واعمتهم( )4(.وأمر بالصرب ىلع استئثارهم ، ونىه عن مقاتلتهم ومنازعتهم األمر مع 

)1(   رواه مسلم )486٠(من حديث أيب هريرة بلفظ :) عليك السمع والطاعة يف عرسك ويرسك ومنشطك ومكرهك وأثرة 
عليك(.

)2(   رواه ابلخاري )6647( ، ومسلم )4874(.
)3(   رواه ابلخاري )6731( ، ومسلم )38٠ ، 4834(.

)4(   رواه مسلم )2٠5(.
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ظلمهم ؛ ألن الفساد انلاشئ من القتال يف الفتنة أعظم من فساد ظلم والة األمر، 
فال يُزال أخفُّ الفسادين بأعظمهما ( )1(.



)1(   منهاج السنة البن تيمية )542-538/4(.
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 املطلب الثالث :
استمرار اخلوارج املعارصين يف استحالل الدماء واألموال

يف  املتقدمني  وبني  بينهم  اتلوافق  يدرك  املعارصين  اخلوارج  أفعال  يف  انلاظر 
قوة وال  حول  وال   ، واذلراري  النساء  سيب  حىت  بل  واألموال  ادلماء   استحالل 

إال باهلل .

ومن ذلك ما فعلته مجاعة شكري مصطىف اذلي كّفر املجتمع وداع إىل العزلة، 
وقامت هذه اجلماعة خبطف وقتل ادلكتور حسني اذلهيب وزير األوقاف املرصي 

اعم 1977م .

من  الفلسطيين(  قتادة  بأيب  الُمَكىّن  )وهو  اخلوارج  داعة  أحد  قاهل  ما  وكذلك 
دعوٍة لقتل العلماء واخلطباء وقتل النساء واألطفال .

وقتل  األعراض  هتك  خلطر  درءاً  والنسوان  اذلرية  قتل  بـ)جواز  يقول  حيث 
اإلخوان (، ويف موضع آخر يقول بوجوب قتل النساء واألبناء )1(. 

اتلحذير  يف  اثلالثينية  رساتله  كتبه  يف  الضال  املقديس  يقرره  ما  وكذلك 
كطريقة  ليست  طريقتهم  أن  إظهار  فيها  حاول  واليت  اتلكفري  يف  الغلو  من 
اخلوارج،ولكن اهلل تعاىل بفضله ومنته أظهر تناقضه يف هذا الكتاب وفضحه بني 
اخلوارج  وتسويغه ألفعال  يدل ىلع شدة غلوه  ما  األشهاد،وظهر يف كالمه  رؤوس 
باز وابن عثيمني  ابن  السنة: اكلشيخ  ،واتهامه لعلماء  واستباحتهم دماء املسلمني 

وينظر   الرمضاين ص248- ص296،  املالك  عبد  الشيخ  القتاد  أيب  من وحشية  العباد  كتاب ختليص  انظر     )1(
ص51-61 ، ص151 ،ص177 وما بعدها .
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واألبلاين رمحهم اهلل تعاىل بابلالهة واإلعراض عن أحاكم الرشع )1(. 

فيف كتابه فصٌل بعنوان اتلحذير من الغلو يف اتلكفري يقول يف من وقع عليهم 
احلاكم  يف  يقول  ثم  بالكفر  فيصفونهم  املسلمني  احلاكم  من  اجلائر  تكفريهم 
الاكفر:) احلاكم الاكفر فال جتوز بيعته وال حتل نرصته وال مواالته ، أو معاونته ، 
وال حيل القتال حتت رايته ، وال الصالة خلفه وال اتلحاكم إيله ، وال تصح واليته 
ىلع مسلم .. وليس هل عليه طاعة ، بل جتب منازعته والسيع يف خلعه والعمل ىلع 
تغيريه ، وإقامة احلاكم املسلم ماكنه .. ويتفرع من ذلك  كفر من تواله أو نرص 
بها  حكم  أو  ترشيعها  أو  تثبيتها  يف  شارك  أو  وحرسها  الاكفرة  قوانينه  أو  كفره 
الاكفر مجيع حاكم املسلمني ايلوم  يريد باحلاكم  )2(، وهو   ).. القضاة وحنوهم  من 
جلميع  اتلكفري  حجم  مدى  يوضح  وهذا   ، مواضع  يف  به  رصح  كما  استثناء  بال 
املجتمعات اإلسالمية، فلك من يعمل يف هذه احلكومات يناهل نصيبه من اتلكفري 

اجلائر والعدوان ثم استحالل ادلم.

وهذا غلو متواصل ال يقف عند حد ، والشاهد من هذا انلقل عنه أنه يوجب 
مباٍل  غرَي  والسيع يف خلعهم،  احلاكم،  منازعة  استثناء  بدون  املجتمعات  هذه  ىلع 
بأحوال املسلمني وما يرتتب ىلع ذلك من سفك ادلماء والفساد والفنت، ومن غري 
غري  ومن   ، اإلاعنة  يف  واتلفصيل  اهلل،  أنزل  ما  بغري  احلكم  يف  للتفصيل  مرااعة 

مرااعة لرشوط اتلكفري وموانعه وضوابطه .

اإلساليم  العالم  يف  الشباب  من  كثري  ىلع  الضالة  وأفاكره  كتبه  أثرت  وقد 
فانتهجوا  ؛  وغريها  السعودية  العربية  اململكة  أبناء  من  قلة  ومنهم  وخارجه، 

)1(   اثلالثينية يف اتلحذير من الغلو يف اتلكفري ص 25-24 .
)2(   املرجع السابق ص19 وانظر ص84.
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واستحلوا  اخلوارج  مذهب  فاعتنقوا   ، الغالة  من  وأمثاهل  أسالفه  ونهج  نهجه 
 دماء املسلمني ثم قاموا باتلفجريات يف بالد اإلسالم مما ترتب عليه سفك ادلماء

وانتهاك احلرمات )1(.

األمن يف  قتل رجال  تسويغهم  أيضا  لدلماء  املعارصين  اخلوارج  استحالل  ومن 
اململكة العربية السعودية .كما ألف أحدهم كتابا سماه )ابلاحث عن حكم قتل 

أفراد وضباط املباحث( .

أو  االستخبارات،  أو  املباحث،  األقسام  هذا  أن  أوال:   (  : خاتمته  يف  ويقول 
أو ما شئت من أسماء  السيايس،  أو األمن  الوقايئ،  أو األمن  مباحث أمن ادلولة، 

يه أقسام اكفرة مرتدة ال رشعية هلا، جيب جهادها وقتاهلا. 

ثانيا : أن تبني املوانع إنما يكون يف املقدور عليه، وأما املحارب وغري املقدور 
عليه فليس كذلك.

لو فرضنا جدال أنهم مسلمون، هو من باب دفع  : أن قتال املباحث حىت  ثاثلا 
العدو الصائل، وأن قتيل املباحث إىل انلار وقتيل املجاهدين من الشهداء( )2(.

بأن كفروهم  املسلمني  معتقده ومعتقد طائفته يف  الرجل حقيقة  فأظهر هذا 
املوانع  وانتفاء  الرشوط  اجتماع  عليهم  الكفر  إطالق  يف  يشرتطوا  لم  ثم   ، أواًل 
، ثم استباحوا دماءهم وقتلهم بدعوى أن رجال األمن صالوا عليهم! فقلبوا  ثانياً 
احلقائق وخالفوا املنقول واملعقول ثاثلاً ، ثم رابعاً حكموا رمجاً بالغيب بأن من مات 

)1(   انظر كتاب صلة الغلو يف اتلكفري باجلريمة ص286 -291 ، وينظر كتاب أقوال العلماء األاكبر فيما أريق 
من دماء يف اجلزائر .

)2(   ابلاحث عن حكم قتل أفراد وضباط املباحث أليب جندل األزدي : فارس بن شويل الزهراين ص86.
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منهم فهو يف اجلنة وهو شهيد ، وأن من مات من رجال األمن فهو يف انلار!!

فلم يبق بعد هذا جمال ألحد أن يقول إنهم لم يستبيحوا احلرمات ، أو أنهم لم 
يسلكوا مسلك أوائلهم من اخلوارج ، وال حول وال قوة إال باهلل العيل العظيم .

يف  اجلهاد  إّن   (: باملجاهدين  وصفهم  ملن  وصايا  يف  فيقول  األمر  به  يبلغ  بل 
تتداخل  ففيه  والُملك،  الّسلطان  أجل  من  وحركة  برشّيٌة،  حركة  تعاىل  اهلل  سبيل 
أن  ينتظر  فال  الّسيف،  ىلع  حّرض  أو  للّسيف  داع  ومن  اإلنسان،  انفعاالت  لّك 
حيرّض  أن  عليه  بل  الّصقيل،  والورق  الّرنّانة  باخلطب  وحياربوه  انّلاس  يناقشه 
اثلاّلثة اخللفاء  فإّن  ولذّلكر  تعاىل،  اهلل  سّنة  يه  هذه  الّسيف،  حّر  يلذوق   نفسه 
مبتدعني( )فسقة،  مسلمني  بيد  ماتوا  بل  الكّفار  بيد  ماتوا  ما   )الّشهداء( 
خرط  دونها  جموسيّته  إثبات  )وحماولة  الرّشك  أهل  من  ليس  الفاريّس  لؤلؤة  فأبو 
إنّما  أوائلهم  يكفر  )ولم  اخلوارج  من  ملجم  وأبو    )1( إيلها(  نُسب  وإن  القتاد 
 اخلالف فيمن أىت بعدهم(، واثلّائرون ىلع عثمان )بعض قادتهم صار من قادة جيش
أن   

ّ
إال عليك  فما  والقتال،  اجلهاد  قلت:  وقد  )أما  يقول  ثم   ...  )2(  ) يلعٍّ 

أقرانك،  من  خبري  أنت  ولست  األخيار،  أسالفك  من  خبري  أنت  فلست  ترتقب، 

)1(   هذا الكالم خالف به املتقرر عند علماء اإلسالم من جموسية أيب لؤلؤة، ولم يقل بإسالمه فيما أعلم إال 
اكن  اإلسالم  أهل  باتفاق  اكفر  لؤلؤة  وأبو   (: تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال  يعظم،ونه  إنهم  بل  الرافضة؛  الشيعة 
جموسيا من عباد انلريان( منهاج السنة انلبوية )6 / 371(، وقال أيضاً متحدثا عن قبائح الرافضة: )ومنهم يعظم 
أبا لؤلؤة املجويس الاكفر اذلي اكن غالما للمغرية بن شعبة ملا قتل عمر ويقولون:)واثارات أيب لؤلؤة( فيعظمون 

اكفرا جموسيا باتفاق املسلمني لكونه قتل عمر ريض اهلل عنه( منهاج السنة انلبوية )1 / 5٠(.
)2(   لم يثبت أن عليا جعل قتلة عثمان ريض اهلل عنه قادة يف جيشه بل هذا من أكاذيب الشيعة أيضاً، قال 
شيخ اإلسالم ابن تيمية : )وأكث جيش يلع واذلين قاتلوه واذلين قعدوا عن القتال لم يكونوا من قتلة عثمان، 
وإنما اكن قتلة عثمان فرقة يسرية من عسكر يلع ريض اهلل عنه( منهاج السنة انلبوية - )8 / 356(، وقال أيضا: 
)ولك ذلك كذب ىلع يلع ريض اهلل عنه، وقد حلف ريض اهلل عنه وهو الصادق بال يمني أنه لم يقتل عثمان، وال 
ماأل ىلع قتله، بل وال ريض بقتله، واكن يلعن قتلة عثمان، وأهل السنة يعلمون ذلك منه بدون قوهل، فهو أتىق هلل 
من أن يعني ىلع قتل عثمان أو يرىض بذلك(. منهاج السنة انلبوية )6 / 2٠2( فانظر إىل اتلوافق بني أهل األهواء!.
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ببعيد،  الّرمحن عنك  عبد  الّشيخ عمر  وليس  ببعيد،  عّزام عنك  اهلل  عبد  فليس 
عنك  شعبان  أنور  الّشيخ  وليس  ببعيد،  عنك  القاسيّم  طالل  أبو  الّشيخ  وليس 
يا عبد اهلل  القائمة طويلة  ببعيد، وليس...  أبو عبداهلل أمحد عنك  ببعيد، وليس 

ويكفيك هذا.

قبل أن ختوض،  الرّجال، ففّكر كثرياً   
ّ
الودلان، وليس هل إال فهذا أمر تشيب هل 

وإيّاك أن تقول: لقد وّرطوين، فما وّرطك أحد، فنحن لم نضمن لك حصول الوزارة 
واملنصب، ولم نضمن لك مالئكة جتاهد معك ال خيطئون، ولم نضمن لك مسّدساً 
يزنل من الّسماء يعرف املؤمن من الاكفر والّسيّن من ابلديّع، ولم نضمن لك نبّياً 

قائداً يوىح إيله، فقد نقول لك ايلوم قواًل ونرجع عنه غداً ...( )1(.

اهلل أكرب كبرياً ، ما أعظم هذه اجلرأة ىلع ادلماء ، وما أعظم اجلرأة ىلع اخللفاء 
 ، أمرها  حبقيقة  الطائفة  هذه  أنطق  اذلي  هلل  واحلمد  عنهم،  اهلل  ريض  الراشدين 
فإنه رصح   ، العجاب  العجب  الكالم مرة بعد مرة لظهر هل  القارئ هذا  تأمل  فو 
بأنهم مضطربون ومرتددون بقوهل )لم نضمن لك مسدسا يعرف املؤمن من الاكفر 
السابق،  انلقل  أول  يف  كما   !! وامللك  السلطان  أجل  من  قتاهلم  بأن  ورصح   ،   ...
أن اذلي  ، وذكر  املهمة  ، وسّهل من شأن هذه  القتل وسفك ادلماء  أمر  وهّون من 
بعد  األمة  هذه  خري  وهم  قتلهم  شأن  من  تهويناً   !! مسلمون  اثلالثة  اخللفاء  قتل 
نبيها  وبعد أيب بكر الصديق  ، فعجباً هل وملن سار ىلع نهجه 
كيف عميت أبصارهم ، وتّباً ملن يتعطشون لسفك ادلماء ، وال يبالون باحلرمات 
واألعراض ، واحلمد هلل اذلي اعفانا ، ونسأهل سبحانه أن يديم علينا سرته واعفيته، 

وأن يهدي ضال املسلمني .

)1(   املرجع السابق ص71-72 ، وقد تبني يل أنه نقل كالم أيب قتادة الفلسطيين بتمامه ولم ينسبه إيله !! انظر 
كتاب ختليص العباد ص219 .
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يقصد  أنه  معلوم  غداً(  عنه  ونرجع  قواًل  ايلوم  لك  نقول  )فقد   : قوهل  إن  ثم 
، مما  بها استباحة ألنْفٍس معصومة، وأموال حمرتمة، وفروج حمرمة  مسائل تتعلق 
ال يقبل فيه اجتهادات املترسعني واجلاهلني ، وهذه الكمة تدل ىلع مستوى اجلرأة 
باهلل  إال  قوة  ، وال حول وال  قلوبهم  ، واهلوى اذلي تمّكن من  إيله  اذلي وصلوا 

العيل العظيم .

 



املبحث الثالث :
معارضة السنة واخلروج عن مجاعة املسلمني

وفيه مطلبان :

املطلب األول : اخلروج ىلع احلاكم املسلم وخلع بيعته.

إيمان  دار  دارهم  وتسميتهم  احلق وحدهم  أنهم ىلع  : دعواهم  اثلاين  املطلب 
وإجياب اهلجرة إيلها واعزتاهلم اجلمع واجلمااعت.
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املطلب األول :
اخلروج عىل احلاكم املسلم وخلع بيعته

من أصول اخلوارج الكبار: اخلروج ىلع والة أمور املسلمني ، وقد دلت السنة 
الصحيحة اثلابتة عن انليب   بتحريم اخلروج ىلع والة أمور املسلمني، 

ووجوب الصرب كما تقدم )1(.

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  يقول  واجلماعة  السنة  أهل  ذلك  ىلع   واستقر 
اخلروج  يرون  ال  أنهم  السنة  أهل  مذهب  من  املشهور  اكن  )وهلذا   : اهلل-  -رمحه 
األحاديث  ذلك  فيهم ظلم، كما دلت ىلع  وإن اكن   ، بالسيف  وقتاهلم  األئمة  ىلع 
الصحيحة املستفيضة عن انليب ؛ ألن الفساد يف القتال والفتنة أعظم 
من الفساد احلاصل بظلمهم بدون قتال وال فتنة، فال يُدفع أعظم الفسادين بالزتام 
أدناهما ، ولعله ال يكاد يعرف طائفة خرجت ىلع ذي سلطان إال واكن يف خروجها 

من الفساد ما هو أعظم من الفساد اذلي أزاتله( )2(.

وقال أيضا : )واكن أفاضل املسلمني ينهون عن اخلروج والقتال يف الفتنة كما 
اكن عبداهلل بن عمر وسعيد بن املسيب ويلع بن احلسني وغريهم ينهون اعم احلرة 
عن  ينهون  وغريهما  وجماهد  ابلرصي  احلسن  اكن  وكما   ، يزيد  ىلع  اخلروج  عن 
يف  القتال  ترك  ىلع  السنة  أهل  أمر  استقر  وهلذا   ، األشعث  ابن  فتنة  يف  اخلروج 
الفتنة لألحاديث الصحيحة اثلابتة عن انليب ، وصاروا يذكرون هذا 
يف  قاتل  قد  اكن  وإن  قتاهلم  وترك  األئمة  جور  ىلع  بالصرب  ويأمرون  عقائدهم  يف 

الفتنة خلق كثري من أهل العلم وادلين( )3(.

)1(   ص44-43.
)2(   منهاج السنة )391/3(.

)3(   منهاج السنة )529/4-53٠(.
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وقال أيضاً: )ومما يتعلق بهذا ابلاب أن يُعلم أّن الرجَل العظيَم يف العلم وادلين 

قد  وغريهم  ابليت  أهل  من  القيامة  يوم  إىل  بعدهم  ومن  واتلابعني  الصحابة  من 

فيحصل  اخليف،  اهلوى  من  ونوٍع  بالظن  مقروناً  االجتهاد  من  نوٌع  منه  حيصل 

هذا  ومثل  املتقني،  اهلل  أويلاء  من  اكن  وإن  فيه،  اتباعه  ينبيغ  ال  ما  ذلك  بسبب 

واتباعه  الفعل  ذلك  تصويب  فرتيد  تعظمه  طائفة  لطائفتني:  فتنة  يصري  وقع  إذا 

هِ وكونه من أهل  عليه، وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً يف واليته وتقواه، بل يف بِرِّ

اجلنة، بل يف إيمانه، حىت خترجه عن اإليمان، وكال هذين الطرفني فاسد، واخلوارج 

والروافض وغريهم من ذوي األهواء دخل عليهم ادلاخل من هذا( )1(.

واخلوارج يوجبون اخلروج ىلع والة أمور املسلمني بأدىن شبهة، ويسلون السيف 

ىلع أمة حممد  ، وذكر أصحاب املقاالت عنهم ما يشهد ذللك .

فيف املقاالت أليب احلسن األشعري -رمحه اهلل- : )ويرون أن اإلمامة يف قريش 

، وحىك زرقان  إمامة اجلائر  يرون  بها مستحقا ذللك، وال  القائم  إذا اكن  وغريهم 

عن انلجدات أنهم يقولون أنهم ال حيتاجون إىل إمام، وإنما عليهم أن يعلموا كتاب 

اهلل سبحانه فيما بينهم( )2(.

اذلى  احلسن:  أبو  شيخنا  )وقال  الفرق:  بني  الفرق  كتابه  يف  ابلغدادي  وقال 

باتلحكيم،  ريض  ومن  واحلكمني،  اجلمل،  وأصحاب  وعثمان،  يلع  إكفار  جيمعها 

وصّوب احلكمني، أو أحدهما، ووجوب اخلروج ىلع السلطان اجلائر( )3(.

)1(   منهاج السنة )543/4(.
)2(   مقاالت اإلسالميني )125/1(.

)3(   الفرق بني الفرق ص92 .
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وقال اآلجري يف الرشيعة : )واخلوارج هم الرشاة األجناس األرجاس ، ومن اكن 
، وخيرجون  وحديثاً  قديماً  املذهب  هذا  يتوارثون  اخلوارج  سائر  من  مذهبهم  ىلع 

ىلع األئمة واألمراء ويستحلون قتل املسلمني()1(

وقال اإلمام الرببهاري يف رشح السنة:)ومن خرج ىلع إمام من أئمة املسلمني 
فهو خاريج قد شق عصا املسلمني، وخالف اآلثار، وميتته ميتة جاهلية( )2(.

خاصتان  )وهلم  اخلوارج:  عن  تعاىل  اهلل-  -رمحه  تيمية  ابن  اإلسالم  شيخ  قال 
السنة،  عن  خروجهم  أحدهما:  وأئمتهم؛  املسلمني  مجاعة  بهما  فارقوا  مشهورتان 
أظهروه  اذلي  هو  وهذا  ليس حبسنة حسنًة،  ما  أو  سيئًة،  بسيئٍة  ليس  ما  وجعلهم 
يف وجه انليب  ؛ حيث قال هل ذو اخلويرصة اتلمييم: »اعدل؛ فإنك لم 
 إذا لم أعدل لقد خبَت 

ْ
تعدل« حىت قال هل انليب  :) ويلك، وَمْن يعدل

  (، فقوهل:)فإنّك لم تعدل( َجْعٌل منه لفعل انليب 
ْ

وخرسَت إْن لم أعدل
سفهاً وترك عدل، وقوهل: ) اعدل ( أمٌر هل بما اعتقده هو حسنة من القسمة اليت 
ال تصلح ، وهذا الوصف تشرتك فيه ابلدع املخالفة للسّنة، فقائلها البد أن يثبت 
َن ما قّبحتُه السّنة أو يُقبَِّح ما حّسنت  ما نفته السّنة وينيف ما أثبتته السّنة، وحُيَسِّ
 يف بعض 

ً
السّنة وإال لم يكن بدعة، وهذا القدر قد يقع من بعض أهل العلم خطأ

املسائل، لكن أهل ابلدع خيالفون السنة الظاهرة املعلومة ...

والسيئات  باذلنوب  يكفرون  أنهم   : ابلدع  وأهل  اخلوارج  يف  اثلاين  الفرق 
دار  وأن  وأمواهلم،  املسلمني  دماء  استحالل  باذلنوب  تكفريهم  ىلع  ويرتتب 

)1(   الرشيعة )41/1(.
)2(   رشح السنة للرببهاري )29/1(.
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اإلسالم داُر حرٍب، ودارهم يه دار اإليمان ... فينبيغ للمسلم أن حيذر من هذين 

األصلني اخلبيثني وما يتودل عنهما من بغض املسلمني وذمهم ولعنهم واستحالل 

دمائهم وأمواهلم .

وهذان األصالن هما خالف السنة واجلماعة، فمن خالف السنة فيما أتت به 

سواء  ذنباً  رآه  بما  املسلمني  السنة، ومن كّفر  فهو مبتدع خارج عن  أو رشعته 

للجماعة، واعمة  مفارق  فهو  الكفار  معاملة  ديناً، واعملهم  لم يكن  أو  ديناً  اكن 

ابلدع واألهواء إنما تنشأ من هذين األصلني( )1(.

 ملا اكن املسلمون جمتمعني يف عهد اخللفاء 
ً
وقال: )واكن شيطان اخلوارج مقمواع

 ، وجد  اثلالثة أيب بكر وعمر وعثمان فلما افرتقت األمة يف خالفة يلع 

شيطان اخلوارج موضع اخلروج فخرجوا وكفروا علياً ومعاوية ومن واالهما( )2(.

باملعروف أمراً  األئمة  ىلع  خروجهم  جيعلون  اخلوارج  أن  يُعلم  أن   وينبيغ 

ونهياً عن املنكر .

عليهم  واخلروج  األئمة  قتال  اخلوارج  )وأخرجت  اهلل-:  -رمحه  القيم  ابن  قال 

بالسيف يف قالب األمر باملعروف وانليه عن املنكر، وأخرج أرباب ابلدع مجيعهم 

بدعهم يف قوالب متنوعة حبسب تلك ابلدع ( )3(.

)1(   جمموع الفتاوى )72/19(.
)2(   املرجع السابق )89/19(.

)3(   إاغثة اللهفان )81/2(.
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واخلوارج املعارصون سلكوا مسلك املتقدمني من جهتني:

أنهم  دعوى  مثل  رشعية:  غري  بأسباب  احلاكم  وخلع  اخلروج  إجيابهم  األوىل:   

ليسوا من قريش ، أو لوجود املعايص والفجور، أولكونهم فساقاً أو حنو ذلك .

كما احلاكم  كفر  من  عندهم  تقرر  ما  ىلع  بناء  اخلروج  إجيابهم   اثلانية: 

تقدم ذكره .

يلكون  وذلك   ، ادلين  فرائض  من  وجنودهم  احلاكم  قتال  يرون  أنهم  فانلتيجة 

بهم حني    طالب  أيب  بن  الراشد يلع  اخلليفة  فهم  أعظم  فما  هلم،  احلكم 

قال: ما يقولون؟ قيل: يقولون: )ال حكم إال هلل ( ، قال: )احلكم هلل، ويف األرض 

املؤمن  فيها  يعمل  إمارة  من  للناس  بد  وال  إمارة(،  )ال  يقولون:  ولكنهم  ُحاّكم، 

قوهلم  مؤدى  هذا   : أي   ،  )1( األجل  فيها  اهلُل  وُيبَلُّغ  والاكفر  الفاجر  فيها  ويستمتع 

ما   : الصحابة  مجيع  عن  اهلل  وريض  طالب  أيب  بن  يلع  عن  اهلل  فريض   ، ونتيجته 

أعظَم علمهم ، وما أبََر قلوبهم ، وما أقلَّ تكلفهم.

أبو  : ما يقرره  املتقدمني  الشواهد ىلع سلوك اخلوارج املعارصين مسالك  ومن 

قتادة الفلسطيين من تكفري مجيع حاكم املسلمني واحلكم بردتهم دون استثناء، 

ويقول: إن حكمهم يف القتل والقتال سواء )2(.

ويقول صاحب كتاب العمدة يف إعداد العدة :) وجهاد هؤالء احلاكم املرتدين 

وأعوانهم فرض عني ىلع لك مسلم من غري ذوي األعذار الرشعية... وكون جهاد 

)1(   تقدم ص 16 .
)2(   ختليص العباد ص62 .
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املسلمني،  إشاعته يف عموم  الواجب  العلم  من  هو  فرض عني،  الطواغيت  هؤالء 

يلعلم لك مسلم أنه مأمور شخصياً من ربه سبحانه بقتال هؤالء( )1(.

ويقول أسامة بن الدن يف لكمته املوجهة ألهل العراق )يف شهر ذي احلجة 1423ه(: 

»إن احلاّكم اذلين يريدون حل قضايانا، ومن أهمها القضية الفلسطينية عرب األمم 

املتحدة، أو عرب أوامر الواليات املتحدة ، كما حصل بمبادرة األمري عبد اهلل بن 

الشهداء،  دماء  فيها  باع  واليت  العرب،  عليها مجيع  ووافق  بريوت  العزيز يف  عبد 

هؤالء  املسلمني،  ىلع  وأمرياك  لليهود  ومنارصًة  إرضاًء  فلسطني  أرض  فيها  وباع 

احلاكم قد خانوا اهلل ورسوهل وخرجوا من امللة وخانوا األمة«.

وقال أيضاً : »كما نؤكد ىلع الصادقني من املسلمني أنه جيب عليهم أن يتحركوا 

وحيرضوا وجييشوا األمة يف مثل هذه األحداث العظام واألجواء الساخنة تلتحرر 

من عبودية هذه األنظمة احلاكمة الظاملة املرتدة املستعبدة من أمريكا ، ويلقيموا 

حكم اهلل يف األرض، ومن أكث املناطق تأهاًل للتحرير، األردن واملغرب ونيجرييا 

وباكستان وبالد احلرمني وايلمن« ، وقال يف رشيط : »استعدوا للجهاد« : »وال شك 

أن حترير جزيرة العرب من املرشكني هو كذلك فرض عني« )2(.

فهذه دعوة رصحية من أرباب فكر اخلوارج توافق ما عليه اخلوارج املتقدمون 

من ادلعوة إىل اخلروج وخلع ابليعة وشق العصا ،وادلعوة إىل سل السيف ىلع هذه 

األمة املحمدية .

)1(   العمدة ص32٠ ، وانظر كتاب يف ظالل القرآن ، وما نقله عن املودودي )1451/3(.
)2(   نقلت هذه املقوالت عن ابن الدن من كتاب اجلهاد لدلكتور عصام السناين ص121، 123 ، ويه مقوالت 

مشهورة أذيعت يف القنوات الفضائية يف العارش من شهر ذي احلجة اعم 1423ـه.
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الواقَع من  الظلَم  وجتدر اإلشارة إىل أن خروج اخلوارج واحنرافهم ليس سببه 
وج ذللك بعض من يتعاطف معهم . بعض احلاكم فحسب، كما يرِّ

اكنوا  وتقواه-  بعدهل  معروف  -وهو  العزيز  عبد  بن  عمر  اخلليفة  زمن  فيف 
لصالح  عليه  هم  عما  ينتهوا  ولم   ، األرض  يف  واإلفساد  اخلروج  يف  مستمرين 
اخلليفة واحلاكم. وملا خرجت خارجة من احلرورية يف زمن عمر بن عبد العزيز 
-رمحة اهلل- عليه كتب إيلهم أن يأتيين منكم رجالن، وبيين وبينكم كتاب اهلل 
عز وجل فأتياه فخاصمهما، وقاال: نرجع ىلع أنا نسيح يف األرض؛ فأقسموا ىلع أن 
ال خييفوا سبياًل وال يهريقوا دماء؛ فإن فعلتم فقد آذنتم باحلرب، فساح أحدهما 
فقتلوه  الكوفة  أهل  يف  اجلريش  سعيداً  إيله  فبعث  السبيل  وأخاف  دماء  فأهراق 

وقتلوا أصحابه )1(. 

 ويف مصنف ابن أيب شيبة ؛ قال :حدثنا جرير ، عن مغرية ، قال : خاصَم عمُر

يرجعوا،  أن  منهم  وأبَْت طائفة   ، منهم  َمْن رجع  فرجَع   ، اخلوارج  العزيز  ابن عبد 
وال   ، حيركهم  وال   ، يرحتلون  حيث  يزنل  أن  وأمره  خيٍل،  ىلع  رجاًل  عمر  فأرسل 
يهيجهم ، فإن هم قتلوا وأفسدوا يف األرض ، فابسط عليهم وقاتلهم ، وإن هم لم 

يقتلوا ولم يفسدوا يف األرض فدعهم يسريون )2(.

أحد  عهد  يف  ظهروا  اخلوارج  فإن  ذللك؛  السابقة  الزمنية  الفرتة  يف  وكذلك 
بن  يلع  الراشد  اخلليفة   : واألمانة  والصدق  بالعدالة  املعروفني  الراشدين  اخللفاء 
أيب طالب ، هو أفضل من عمر بن عبدالعزيز بإمجاع املسلمني، ومع ذلك 

خرجوا عليه وكفروه وقتلوه، واألمثلة كثرية.
)1(   اتلنبيه والرد للملطي ص )195-196(، وانظر السنة لعبد اهلل بن أمحد )642/2(.

)2(   مصنف ابن أيب شيبة )314/15(،وانظر تاريخ الطربي )73/4( ،ابلداية وانلهاية )212/9(.
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أو  منه جور  إذا حصل  انلبوية اعجلت موضوع إصالح احلاكم  السنة  إن  ثم 
ظلم بعالج تتحقق فيه أىلع املصالح وتندفع عن املسلمني أشد املفاسد .

فاخلوارج تركوا ذلك لكه وجلؤوا إىل طريقتهم الفاسدة، وأتباع اخلوارج وأتباع 
األتباع أشدُّ احنرافاً، ويف هذا العرص راجت هذه األفاكر واملبادئ اليت دلى اخلوارج 

عند بعض اجلمااعت املعارصة ، مما سبب إحياء هذا االعتقاد ابلاطل وانتشاره .
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املطلب الثاين 
دعواهم أهنم عىل احلق وحدهم وتسميتهم دارهم دار إيامن

وإجياب اهلجرة إليها واعتزاهلم اجلمع واجلامعات

من  ؛اكن  ذلك  يف  وغلوا  املسلمني  بدعتهم يف تكفري  ابتدعوا  ملا  اخلوارج  إن 

 ، أنهم هم أهل احلق وحدهم  ، واعتقادهم  آثار ذلك: غلوهم يف االعتداد بآرائهم 

واحتقار علم الصحابة ومزنتلهم وفهمهم للكتاب والسنة ، وتسمية دار خمالفيهم 

دار كفر ، وإجياب اهلجرة إيلهم وغري ذلك من اآلثار .

قال ابن اجلوزي عن اخلوارج : )وهلم قصص تطول ومذاهب عجيبة هلم لم أر 

احلمىق  وتلبيسه ىلع هؤالء  إبليس  انلظر يف حيل  املقصود  إنما  بذكرها،  اتلطويل 

اذلين عملوا بواقعاتهم واعتقدوا أن عليا بن أيب طالب كرم اهلل وجهه ىلع اخلطأ 

ومن معه من املهاجرين واألنصار ىلع اخلطأ وأنهم ىلع الصواب ... وال أعجب من 

اقتناع هؤالء بعلمهم واعتقادهم أنهم أعلم من يلع  فقد قال ذو اخلويرصة 

لرسول اهلل : اعدل فما عدلت( )1(.

ونافع األزرق وأتباعه يرون أن دار خمالفيهم دار كفر ، وجيوز فيها قتل النساء 

واألطفال، وبايعوا نافعاً وسموه أمري املؤمنني ، ثم بعد حصول عدة هزائم هلم احنازوا 

إىل سابور من أرض فارس، وجعلوها دار هجرتهم )2(.

)1(   تلبيس إبليس البن اجلوزي ص86 .
)2(   امللل وانلحل )1/ 121( ، الفرق بني الفرق 1٠2 – 1٠4 ، تلبيس إبليس 116 .
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واألزارقة يقولون : )إن الَقَعدَةـ  ممن اكن ىلع رأيهم ـ  عن اهلجرة إيلهم مرشكون، 
دار هجرته  :)َمْن رجع عّنا من  قال  َمْن  ابليهسية  ، ومن   )1( رأيهم(  وإن اكنوا ىلع 
ومن اجلهاد إىل حال القعود برئنا منه...( )2( . وأما انلجدات : فـ)قالوا َمْن ضعف 

عن اهلجرة إىل معسكرهم فهو منافق ...( )3(.

سكت،    عثمان  ُذكَر  إذا  صالح  بن  احلسن  )اكن   : للخالل  السنة  ويف 
يعين: لم يرتحم عليه، وترك احلسن بن صالح اجلمعة سبع سنني، فأخربنا أبو بكر 
املروذي، أن أبا عبداهلل ذكر احلسن بن صالح فقال: اكن يرى السيف، وال يُرىض 
ترك  صالح(  بن  احلسن  )وهو  يّح  ابن  اكن  وقد  منه،  إيلنا  أحب  وسفيان  مذهبه، 

اجلمعة بآخره، وقد اكن أفنت انلاس بسكوته وورعه...( )4(.

يكفرون  أنهم  ابلدع  وأهل  اخلوارج  يف  اثلاين  )الفرق   : اإلسالم  شيخ  وقال 
املسلمني  دماء  استحالل  باذلنوب  تكفريهم  ىلع  ويرتتب  والسيئات،  باذلنوب 

وأمواهلم، وأن دار اإلسالم دار حرب ودارهم يه دار اإليمان( )5(.

فُقتلوا؛  ابلرصة  من  خارجٌة  خرجت  قال  أبان  عن   : الرزاق  لعبد  املصنف  ويف 
ماذا؟،  يقولون   : قال   ، قلت خارجٌة خرجْت،  فزعوا؟  للناس  :ما  فقال  نََساً 

َ
أ فأتيُت 

قال قد  ليس  أو  هاجروا،  الشيطان  إىل   : قال  مهاجرين،  يقولون  قلت:   قال: 
رسول اهلل  : »ال هجرة بعد الفتح« )6(.

)1(   الفرق بني الفرق ص 1٠1.
)2(   الفرق بني الفرق ص 125.

)3(   الفصل البن حزم 53/5.
)4(   السنة للخالل )135/1( واحلسن بن صالح بن يح اهلمداين فقيه حمدث اعبد ، وطعن فيه أهل العلم لرتكه 

اجلمعة وخروجه ىلع األئمة ، تهذيب اتلهذيب)16٠/8( ، تذكرة احلفاظ)1/16٠(.
)5(   جمموع الفتاوى )72/19(.

)6(   املصنف لعبد الرزاق )152/1٠(.
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والشاهد أنهم خرجوا عن مجاعة املسلمني وسموا ذلك هجرة ، ولم تنطِل هذه 

ىلع علماء السلف حيث قالوا : إىل الشيطان هاجروا !

وهكذا يسري اخلوارج املعارصون ىلع نهج أسالفهم .

فجماعة اتلكفري واهلجرة اليت تسيم نفسها اجلماعة اإلسالمية توجب اهلجرة 

إيلها واالنضمام حتت طريقتها ، وحتكم بأن مجيع بالد املسلمني بالد كفر إال 

من اكن معهم )1(.

دعوة  أهل  هم  وحدهم  وأنهم   ، احلق  أهل  هم  بأنهم  مجاعته  أحدهم  ويصف 

والضالل  انلفاق  من  اتلهم  بأشد  خمالفيه  واتهم  كتبه  يف  ذلك  ويكرر   ، اتلوحيد 

وغري ذلك )2(.

الرمحن  )أبو عبد  الشيخ  بقيادة  املسلحة  اإلسالمية  اجلماعة  )إن   : يقول  وآخر 

)فاجلماعة   : ويقول  اجلزائر(،  أرض  ىلع  واجلماعة  السنة  أهل  راية  يه  أمني( 

وحتري  احلق  إصابة  يف  واملقاربة  التسديد  إال  منها  يصدر  لم  املسلحة  اإلسالمية 

منهج الصحابة ريض اهلل عنهم يف قتاهلم للمرتدين يف اجلزائر ...( )3(. 

وأما تركهم اجلمع واجلمااعت فهو أشهر من أن يذكر ، ويف حماورة َجَرْت مع أحد 

املتأثرين بفكرهم يقول املحاور هل: )وجاء وقت صالة اجلمعة ، فقلت هل : دعنا نقم 

)1(   دراسة عن الفرق ألمحد جيل ص 137 ، والغلو يف ادلين لعبد الرمحن اللوحيق ص 458 ، 466 .
من  اتلحذير  يف  اثلالثينية  كتابه  ويف   ، اجللية  الكواشف  مثل  املقديس  حممد  أيب  كتب  انظر   )2(
منها: كثرية  مواضع  دلعوتنا(يف  )املنتسبني  أو  )دعوتنا(  أو  اتلوحيد  بدعوة  ومجاعته  نفسه  سىم  الغلو 

)ص7-6-5-597-563-473-387-367-341-172-171-96-13-1٠(.
)3(   انظر كتاب ختليص العباد ص216 .
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ونصيل ، واكنت املفاجأة أْن علمُت وألول مرة أنه ال يصيل اجلمعة ، وقال: إنه يرى 

فقهيا أن صالة اجلمعة تسقط إذا سقطت اخلالفة ، وأنه ال مجعة إال خبالفة... ( )1(.

وجود  لعدم  تتعطل  ال  الرشعية  األحاكم  أن  اإلسالم  علماء  عند  واملتقرر 

تيمية ابن  اإلسالم  شيخ  قال   ، لكها  األمة  عليه  جتتمع  اذلي  األعظم   اخلليفة 

-رمحه اهلل-: )والسنة أن يكون للمسلمني إمام واحد وابلاقون نُّوابه، فإذا فُِرَض 

ذلك،  أو غري  ابلاقني،  من  بعضها، وعجٍز  من  ملعصيٍة  ذلك  األمة خرجت عن  أن 

فاكن هلا عدة أئمة : لاكن جيب ىلع لك إمام أن يقيم احلدود ويستويف احلقوق( )2(.

وقال الشيخ حممد بن عبد الوهاب -رمحه اهلل- :

)األئمة جُممعون ِمن لكِّ مذهب، ىلع أّن َمْن تغلَّب ىلع بدل أو بدلان هل حكم 

اإلمام يف مجيع األشياء، ولوال هذا ما استقامت ادلنيا، ألّن انّلاس ِمْن زمن طويل 

قبل اإلمام أمحد إىل يومنا هذا، ما اجتمعوا ىلع إمام واحد، وال يعرفون أحداً من 

العلماء ذكر أن شيئا من األحاكم، ال يصح إال باإلمام األعظم( )3(.

 

)1(   اتلاريخ الرسي جلماعة اإلخوان املسلمني لعيل عشماوي ص112 ، وانظر ص 8٠ ، وانظر كتاب دراسة عن 
الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جيل ص 137 ، والغلو يف ادلين لعبد الرمحن اللوحيق ص 458 ، 466 .

)2(   جمموع الفتاوى - )34 / 176-175(.
)3(   ادلرر السنية يف الكتب انلجدية - )7 / 239( وانظر معاملة احلاكم يف ضوء الكتاب والسنة ص37-33 .
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 E
وفيها اتلوصيات وأهم انلتائج

اختالف  ىلع  اخلوارج  بعقيدة  املفتونني  نصيحة  وأهمها:  اتلوصيات  أول 
 ، املسلمني  مجاعة  إىل  والرجوع  باتلوبة   : ومجااعتهم  وتنظيماتهم  مسمياتهم 
السبيل  هذا  سلك  بمن  واالعتبار   ، ادلماء  وسفك  الفنت  يف  اتلخوض  عن  وابلعد 
املسلمون  منهم  بل ترضر   ، األعداء كرسوا  ، وال  اإلسالم نرصوا  فال  قبلهم،  من 
امللل واألهواء  الفصل يف  مفيداً البن حزم يف  أنقل كالماً  أن  الرضر، وأود  أعظم 
اهلُل  جُيِْر  لم  الضاللة  فرق  مجيع  أن  اهلل  رمحكم  )واعلموا   : يقول  وانلحل؛حيث 
ىلع أيديهم خرياً، وال فتح بهم من بالد الكفر قريًة، وال رفع لإلسالم رايًة، وما 
السيَف  ويَُسلُّون  املؤمنني،  لكمة  ويفرقون  املسلمني،  نظام  قلب  يف  يسعون  زالوا 
يف  فأمرهم  والشيعة  اخلوارج  أما  مفسدين،  األرض  يف  ويسعون  ادلين،  أهل  ىلع 
إىل كيد اإلسالم، وإخراج  ابلاطنية  ُيتََكّف ذكُره، وما توصلت  أْن  ِمْن  أشهر  هذا 
 الضعفاء عنه إال ىلع ألسنة الشيعة، وأما املرجئة فكذلك إال أن احلارث بن رسيج
خرج بزعمه منكراً للجور، ثم حلق بالرتك، فقادهم إىل أرض اإلسالم، فنهب ادليار 

وهتك األستار ...( )1( .

ر َمْن َخَرج ىلع مجاعة املسلمني بكالم متني مفيد للعالم العالمة انلاصح  َذكِّ
ُ
وأ

الفاضل القدوة الشيخ عبد املحسن العباد حفظه اهلل حيث يقول: )اخلوارج اذلين 
خرجوا ىلع يلعٍّ والصحابة خرجوا ىلع خري انلاس يف ذلك الوقت، وهؤالء الشباب 
 
ً
اك تمسُّ انلاس  أشدُّ  الوقت  هذا  يف  وأهلُها  اجلزيرة،  هذه  يف  املسلمني  ىلع  خرجوا 

)1(   انظر : امللل واألهواء وانلحل يف الفصل البن حزم )98/5( .
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باإلسالم وأكث حمافظة ىلع أخالقه وآدابه، فهم بأعماهلم القبيحة يُريدون القضاء 
)وَمْن   :    قال  وقد  بأهله،   

َّ
إال السيِّئ  املكر  اخلري، وال حييق  ىلع هذا 

يت يرضُب برَّها وفاجَرها، وال يتحاىش ِمْن مؤمنها، وال ييَِف ذلي َعْهد  خرج ىلع أمَّ
عهده، فليس مينِّ ولسُت منه( )1(.

اخلاطئة  فهومهم  عن  ناتٌج  وغريها  املخالفات  هذه  يف  الشباب  هؤالء  )ووقوع 
به خرياً  اهلل  يُرد  َمن   (  : قال  وقد  للعلماء،  للنصوص وعدم رجوعهم 
يُفّقهه لم  خرياً  به  اهلُل  يُرِد  لم  من  أنَّ   : املخالف  مفهومه  فإنَّ  ين(،  ادلِّ يف   يفقهه 

ين. يف ادلِّ

والواجب ىلع هؤالء الشباب أن يتَّقوا اهلل يف إسالمهم ويف أنفسهم ويف أهلهم 
ين، وأن يرجعوا إىل أهل العلم ليْسلموا من اتلخبُّط  هوا يف ادلِّ تهم، وأن يتفقَّ ويف أمَّ

اذلي أوقعهم يف تلك املخالفات الكثرية لإلسالم ...

ا،  وإنَّ ىلع هؤالء الشباب أن يكونوا مؤمنني مسلمني جماهدين مهاجرين حقًّ
فيف مسند اإلمام أمحد بإسناد صحيح عن فضالة بن عبيد  قال: قال رسول 
ىلع  انلاس  أِمنَه  َمن  باملؤمن؟  أخرُبكم  أال   ( الوداع:  ة  حجَّ يف    اهلل 
جاهد  َمن  واملجاهد  ويده،  لسانه  من  انلاس  سلم  َمن  واملسلم  وأنفسهم،  أمواهلم 
نْفَسه يف طاعة اهلل، واملهاجر َمن َهَجر اخلطايا واذلنوب ()2(، فلو أنَّ هؤالء الشباب 
جاهدوا أنفسهم يف طاعة اهلل لََهجروا اخلطايا واذلنوب، وسِلم املسلمون من ألسنِتهم 
وأيديهم، وأِمنَهم انلاُس ىلع أمواهلم وأنفسهم، لكنَّهم ركبوا رؤوسهم، وابتعدوا عن 

املحسن  عبد  للشيخ  واتلفجري  باتلكفري  املفتونني  بلقايا  واتلذكري  انلصح  مسلم)1848(،وانظر:بذل  رواه     )1(
العباد ص22 .

)2(   مسند اإلمام أمحد )23959(.
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َقتِْل األبرياء، وتدمري املباين وغريها، وترميل  العلماء، فوقعوا فيما وقعوا فيه، ِمن 
صبغًة  فإنَّ  واحلجارة،  انلاس  وقودها  اليت  انلار  فاتقوا  األطفال،  وتيتيم  النساء، 
واحدًة يف انلار تُنيس لكَّ نعيم يف ادلنيا... وأسأل اهلل عز وجل أن يثبِّت املهتدين 
ىلع  باهلداية  ل  يتفضَّ وأن  هدى،  يزيدهم  وأن  هداهم،  ىلع  املسلمني  الشباب  من 
َمن وقع منهم يف الرََّدى، وُيعيذهم ِمْن رشور أنفسهم، وُيهيِّئ هلم من أمرهم رشداً، 
شياطني  من  وأعذهم  اإلصالح،  أهل  من  واجعلهم  بالصالح،  عليهم  ُمنَّ  اللَّهمَّ 

اجلنِّ واإلنس، ومن الفساد واإلفساد، إنَّك ىلع لكِّ يشء قدير(.

 

يربون  اذلين  الربانيني  العلماء  إىل  األمة  حاجة  شدة  بيان   : اتلوصيات  وثاين 
انلاس ىلع صغار العلم قبل كباره ، وُيَعلِّمون األّمَة كيف تُصلح ِمْن حاهلا وُتَقّوي 

َشوكتَها .

بعض  فيها  وقع  اليت  األخطاء  معاجلة  إىل  ماسة  احلاجة   : اتلوصية  هذه  وثالث 
فاجلامعات   ، وحمبيهم  أتباعهم  دلى  غلّواً  فسببت  وادلين،  للعلم  املنتسبني 
واتلجاوزات األخطاء  هذه  معاجلة  عن  مبارشة  مسؤويلة  مسؤولة  العلم   ودور 

العلمية. واهلل املستعان .
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 وأما أهم نتائج البحث :

ثم ضعيفة  بدايته  وتكون   ، واألشد  األغلظ  إىل  تطور  اخلوارج  فكر  أن    
يقوى وينترش .

آخرهم خيرج  أن  وإىل  الصحابة  عهد  من  اخلوارج  خلروج  اتلارييخ  االستمرار    
مع ادلجال .

 استمرار وجود من تأثر بعقيدة اخلوارج يف اتلكفري باذلنوب رصاحًة أو بتأويٍل .

ُر باذلنوب ، ومع ذلك فقد وصفهم أهل العلم   أن ِمْن فَِرِق اخلوارج َمْن ال يَُكفِّ
بأنهم خوارج .

 وقوع كثري من متأخري اخلوارج يف مشابهة متقدميهم يف جعلهم ذنباً ما ليس 
بذنٍب ، ثم تكفريهم مرتكبه .

 مشابهة اخلوارج املتأخرين للمتقدمني يف عدم اعتدادهم برشوط تكفري املعني 
وموانعه ، اليت يذكرها أهل العلم .

َثّم  وِمْن  أقواهلم  بالزم  خمالفيهم  إلزامهم  وحديثاً  قديماً  اخلوارج  ُظلِم  ِمْن   
تكفرُيهم، مع أن هذه اللوازم قد تكون من افرتاءاتهم وظنهم الفاسد .

أم يف  االعتقاد  سواء يف   ، ادلين  الغلو يف  هو  املسالك  هذه  إىل  دفعهم  اذلي  أن   
السلوك.

ىلع  يلُلَبِّسوا   ، املحكم  إىل  يردونها  وال   ، انلصوص  من  املتشابه  يتبعون  أنهم   
العامة وضعاف العقول .
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 استمرار اخلوارج ىلع طريقة أسالفهم يف استحالل دماء املسلمني وأمواهلم؛ بل 
بعض غالتهم يدعو إىل قتل النساء واألطفال .

 أنهم ال يسعون إىل حتكيم رشع اهلل ؛ بل غرضهم الوصول إىل السلطة واحلكم، 
.  كما تقدم عن أمري املؤمنني يلع بن أيب طالب

 أن اعقبَة أمرهم : اخلرسان ، كما ورد يف احلديث : )لكما طلَع قَْرٌن قُِطع(.

واعزتال  واجلمااعت،  اجلَُمع  هجر  يف  ألسالفهم  املتأخرين  اخلوارج  مشابهة   
 ، بيعتهم  وخلع   ، املسلمني  أمور  والة  ىلع  واخلروج   ، عنهم  واالحنياز  املسلمني 

وادلعوة إىل إثارة الفنت والقالقل يف ديار املسلمني .

رّب  امهلل   ، بإذنه  احلق  من  فيه  اُْختُِلَف  ملا  مجيعاً  يهدينا  أن  تعاىل  اهلل  وأسأل 
جربائيل ومياكئيل وإرسافيل ، فاطر السموات واألرض اعلم الغيب والشهادة ، أنت 
حتكم بني عبادك فيما اكنوا فيه خيتلفون ، اهدنا ملا اُْختُِلف فيه من احلق بإذنك ، 
إنك تهدي من تشاء إىل رصاٍط مستقيٍم، واحلمد هلل رب العاملني ، وصىل اهلل وسلم 

ىلع نبينا حممد وىلع آهل وصحبه وأتباعه بإحسان إىل يوم ادلين .



             كتبه :
فهد بن سليمان بن إبراهيم الفهيد 
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الفجالة اجلديدة.
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11- ابلدع وانليه عنها البن وضاح، عين بطبعه وتصحيحه: حممد أمحد دهمان، 

دار األصفهاين جبدة. 

اهلل  عبد  بن  د.عصام  واملذمة،  ابلدعة  أهل  تزكية  من  األمة  علماء  براءة   -12

السناين، مكتبة الفرقان ، عجمان  ،اإلمارات العربية املتحدة، ط.اثلانية 1424ـه.

13- اتلاريخ الرسي جلماعة اإلخوان املسلمني ، مذكرات يلع عشماوي آخر قادة 

اتلنظيم اخلاص ، دار اهلالل .

14- ختليص العباد من وحشية أيب القتاد ادلايع إىل قتل النسوان وفذلات األكباد، 

للطباعة  مداد  دار   ، اجلزائري  رمضاين  املبارك  بن  أمحد  بن  املالك  عبد  الشيخ 

والنرش واتلوزيع ، مرص .

15- تفسري القرآن العظيم البن كثري، حتقيق عدد من ابلاحثني، طبعة الشعب.

 16- تقريـب اتلهذيـب البـن حجـر، حتقيـق: حممـد عوامة، دار الرشـيد بسـوريا، 

ط اثلانية، 14٠8ـه-1988م.

17- تقريرات أئمة ادلعوة يف خمالفة مذهب اخلوارج وإبطاهل مجعا ودراسة ، د.حممد 

هشام طاهري ،غراس للنرش واتلوزيع ، ط.1429ه-2٠٠9م.

ىلع  الرد  كتاب  وبهامشه   ، ابلكري  ىلع  بالرد  املعروف  االستغاثة  تلخيص   -18

األخنايئ، واستحباب زيارة خري الربية الزيارة الرشعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية ، 

انلارش ادلار العلمية ، ط. اثلانية 14٠5ه-1985م ، دليه ، اهلند.
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املعاين واألسانيد لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن  املوطأ من  19- اتلمهيد ملا يف 

عبداهلل ابن عبد الرب انلمري األندليس ، حتقيق مصطىف العلوي ، وحممد ابلكري، 

1387ـه-1967م .

2٠- اتلنبيه والرد ىلع أهل األهواء وابلدع للملطي الشافيع، حتقيق: يمان بن سعد 
ادلين املياديين، رمادي للنرش، واملؤتمن للتوزيع، ط األول، 1414ـهـ 1994م.

، دار الفكر ،مصورة من  21- اثلقات أليب حاتم حممد ابن حبان اتلمييم البسيت 
الطبعة األول دلائرة املعارف العثمانية .1393ـه

مطبعة  الطربي،  جرير  بن  جعفر  أليب  القرآن،  آي  تأويل  عن  ابليان  جامع   -22
ابلايب احلليب، ط اثلاثلة.

األول، ط  العلمية،  الكتب  دار  للقرطيب،  القرآن،  ألحاكم  اجلامع   -23 
14٠8ـه- 1988م.

24- اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح، قدم هل يلع السيد املدين، طبعة مصورة، 
وطبعة أخرى يف ستة جمدلات حتقيق يلع بن حسن بن نارص، وعبد العزيز العسكر، 

ومحدان احلمدان، دار العاصمة، ط األول، 1414ه.

دار  اجلمييل،  السيد  حتقيق  القيم،  البن  األفراح،  بالد  إىل  األرواح  حادي   -25
الكتاب العريب، ط السابعة، 1414ـه- 1994م.

26- حاشية ابن القيم ىلع خمترص سنن أيب داود للمنذري ، ومعالم السنن للخطايب، 
حتقيق حممد حامد الفق ، انلارش مكتبة السنة املحمدية ، مكتبة ابن تيمية.
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27- احلجة يف بيان املحجة ورشح عقيدة أهل السنة ، إمالء اإلمام احلافظ قوام 

السنة ، أيب القاسم إسماعيل بن حممد بن الفضل اتلييم األصبهاين ، حتقيق : حممد 

ربيع بن هادي عمري املدخيل ، دار الراية للنرش واتلوزيع ، ط.األول 1411ـه-199٠م.

ط.األول   ، الكتب  اعلم   ، انلجار  د.اعمر  وفلسفة،أ.  وفكرا  عقيدة  اخلوارج   -28

14٠6ـه-1986م .

29- دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني )اخلوارج والشيعة( د.أمحد حممد أمحد 

جيل ، مركز امللك فيصل للبحوث وادلراسات اإلسالمية ط. اثلانية 14٠8ه-1988م 

ادلين  نارص  حممد  وفوائدها،  فقهها  من  ويشء  الصحيحة  األحاديث  سلسلة   -3٠

األبلاين، ج1-2، املكتب اإلساليم، ط الرابعة، 14٠5ـه-1985م، ج3 مكتبة املعارف، 

ط اثلانية، 14٠7ـه- 1987م، ج4 املكتبة اإلسالمية مع مكتبة املعارف، ط اثلاثلة، 

14٠6ه، ج5 مكتبة املعارف، ط األول، 1412ـه-1991م.

األمة، ختريج حممد  اليسء يف  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  31- سلسلة 

ج2،  1985م،  14٠5ـه-  اخلامسة،  ط  اإلساليم،  املكتب  ج1،  األبلاين،  ادلين  نارص 

ج3،  14٠6ه،  اثلاثلة،  ط  بالرياض،  املعارف  ومكتبة  عمان،  اإلسالمية،  املكتبة 

األول،  ط  املعارف،  مكتبة  ج4،  14٠8ـه-1988م،  اثلانية،  ط  املعارف،  مكتبة 

14٠8ـه-1988م.

32- السنة أليب بكر أمحد بن حممد اخلالل ، دراسة وحتقيق: د.عطية الزهراين ، 

دار الراية للنرش واتلوزيع .ط.األول 141٠ه-1989م .
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، القحطاين  بن سعيد  د. حممد  ، حتقيق:  بن حنبل  أمحد  بن  اهلل  لعبد  السنة   -33 

دار اعلم الكتب للطباعة والنرش واتلوزيع ، ط. الرابعة 1416ـه-1996م .

 34- سـنن ابـن ماجـه، حتقيـق: حممد فـؤاد عبـد ابلـايق، طبعـة مصـورة، املكتبة 
العلمية، بريوت.

األول، بـريوت، ط  احلديـث،  دار  داود، حتقيـق: عـزت ادلاعس،  أيب   35- سـنن 
1388ه- 1969م.

اجلزء  شاكر  حممد  أمحد  ورشح:  حتقيق  الصحيح«،  »اجلامع  الرتمذي  سنن   -36
الرابع  اجلزء  وإبراهيم عطوة  اثلالث،  اجلزء  ابلايق  فؤاد عبد  األول واثلاين، وحممد 

واخلامس، مطبعة مصطيف ابلايب احلليب، الطبعة اثلانية، 1398ـه- 1978م. 

الريان  دار  العليم،  السبع  وخادل  زمزيل،  أمحد  فؤاد  حتقيق:  ادلاريم،  سنن   -37
للرتاث، الطبعة األول، 14٠7ـه- 1987م.

ابلنداري وسيد كرسوي حسن،  الغفار  للنسايئ، حتقيق:عبد  الكربى  السنن   -38
دار الكتب العلمية، بريوت بلنان، ط. األول 1411ه-1991م.

39- السنن الكربى، للبيهق، طبعة مصورة، دار املعرفة، بريوت.

ورقمه عبد  به  اعتىن  السندي،  السيويط وحاشية  ومعه رشح  النسايئ،  4٠- سنن 
الفتاح أبو غدة، مكتبة املطبواعت اإلسالمية حبلب، ط اثلانية، 14٠9ـه- 1988م.

41- سري أعالم انلبالء، لذلهيب، حتقيق: جمموعة من ابلاحثني، أرشف ىلع حتقيقه 
شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط السادسة، 14٠9ـه- 1989م.
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42- رشح السنة أليب حممد  احلسن بن يلع بن خلف الرببهاري ، حتقيق: خادل بن 

سالم الردادي ، دارالصمييع للنرش واتلوزيع ، ط. اخلامسة ، 1425ه-2٠٠4م .

واألرناؤوط،  الرتيك  حتقيق:  احلنيف،  العز  أيب  البن  الطحاوية،  العقيدة  رشح   -43

مؤسسة الرسالة ط اثلانية 1413ـه-1993م. 

44- رشح صحيح مسلم للنووي، طبعة مصورة، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت.

القواعد« ألمحد  وتصحيح  املقاصد  »توضيح  املسىم  القيم  ابن  قصيدة  45- رشح 

اثلاثلة  ط  اإلساليم،  املكتب  الشاويش،  زهري  حتقيق:  عيىس،  بن  إبراهيم  ابن 

14٠6ـه- 1986م.

الكتب  دار  مصورة،  طبعة  الفق،  حامد  حممد  حتقيق:  لآلجري،  الرشيعة،   -46

أخرى  14٠3ـه-1983م. وطبعة  األول  بمكة، ط  ابلاز  دار  توزيع  العلمية، بريوت، 

حتقيق:د.عبداهلل ادلمييج، دار الوطن، ط. اثلانية، 142٠ـه- 1999م.

47- الشفا بتعريف حقوق املصطىف للقايض عياض ايلحصيب .دار الكتب العلمية، 

بريوت . بلنان .

48- صحيح ابن حبان )اإلحسان برتتيب صحيح ابن حبان(، ترتيب ابن بلبان، 

حتقيق: شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط اثلانية 1414ه-1993م.

49- صحيح ابن خزيمة، حتقيق: د. حممد مصطىف األعظيم، املكتب اإلساليم، ط 

األول 1399ه-1979م.
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5٠- صحيح مسلم ، حتقيق حممد فؤاد عبد ابلايق، دار احلديث، القاهرة، ط األول 

1412ه-1991م.

يوسف  بن  بدر  حتقيق:  الطربي،  جرير  بن  حممد  جعفر  أليب  السنة،  رصيح   -51

املعتوق، دار اخللفاء للكتاب اإلساليم، ط األول 14٠5ه-1985م.

52- صلة الغلو يف اتلكفري باجلريمة ، تأيلف: عبد السالم بن عبد اهلل السليمان 

، ط.األول 1426ـه-2٠٠5م .

حممد  بن  يلع  حتقيق:  القيم،   البن  واملعطلة،  اجلهمية  ىلع  املرسلة  الصواعق   -53

ادلخيل اهلل، دار العاصمة، ط اثلانية 1412ه.

54- الطبقات الكربى، البن سعد، دار صادر ببريوت.

اللوحيق،  معال  بن  الرمحن  ،عبد  املعارصة  املسلمني  حياة  يف  ادلين  يف  الغلو   -55

مؤسسة الرسالة ، ط.اثلاثلة 1416ه-1996م.

العربية  اململكة  يف  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  ادلائمة  اللجنة  فتاوى   -56

السعودية،ط.اثلاثلة 1419ـهـ1999م.

57- فتح ابلاري رشح صحيح ابلخاري، البن حجر العسقالين، طبعة مصورة من 

الطبعة السلفية، دار الفكر.

احلميد، عبد  ادلين  ميح  حممد  حتقيق:  للبغدادي،  الفرق،  بني  الفرق   -58 

دار الرتاث.
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نرص،  إبراهيم  حممد  حتقيق:  حزم،  البن  وانلحل،  واألهواء  امللل  يف  الفصل   -59
وعبد الرمحن عمرية، ط مكتبات عاكظ، ط األول 14٠2ـهـ1982م.

الكتب  دار  مؤسسة  بدوي،  الرمحن  عبد  حتقيق:  للغزايل   ابلاطنية  فضائح   -6٠
الكويت. اثلقافية، 

61- الفوائد املجتمعة يف بيان الفرق الضالة واملبتدعة إلسماعيل ايلازيج، حتقيق: 
د.يوسف السعيد، دار أطلس اخلرضاء، ط األول، 1424ـهـ2٠٠3م.

ابن  بن صالح  للشيخ حممد   ، وأسمائه احلسىن  اهلل  املثىل يف صفات  القواعد   -62
عثيمني، مكتبة املعارف ، الرياض ، 14٠5ـه.

عقيدة  يف  املضية  ادلرة  رشح  األثرية  األرسار  وسواطع  ابلهية  األنوار  لوامع   -63
بريوت،  اإلساليم،  املكتب  السفاريين،  أمحد  بن  حممد  تأيلف  املرضية،  الفرقة 

مكتبة أسامة، الرياض، ط اثلانية 14٠5ـهـ1985م.

 ، اهليثيم  بكر  أيب  بن  يلع  ادلين  نور  للحافظ  الفوائد  ومنبع  الزوائد  جممع   -64
حتقيق عبد اهلل بن حممد ادلرويش ، دار الفكر .1412ه-1992م .

65- جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية، مجع وترتيب: عبدالرمحن بن حممد بن 
قاسم وساعده ابنه حممد، طبعة مصورة، مكتبة ابن تيمية.

66- جمموعة اتلوحيد انلجدية، املطبعة السلفية، القاهرة، 1375ه.

67- جمموعة اتلوحيد، املطبعة السلفية، ط 1375ه.

وبذيله  انليسابوري،  احلاكم  اهلل  عبد  أليب  الصحيحني،  ىلع  املستدرك   -68
اتللخيص لذلهيب، طبعة مصورة، دار املعرفة، بريوت.
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دار  شاكر،  أمحد حممد  فهارسه  بن حنبل رشحه وصنع  أمحد  لإلمام  املسند،   -69
اإلمام  ملسند  أخرى  وطبعة  عنها،  مصورة  1958م،  1377ـهـ  ط  بمرص،  املعارف 
أمحد بن حنبل، ومعها فهرس األبلاين، دار الفكر للطباعة والنرش، وطبعة أخرى 

بتحقيق شعيب األرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة، ط. األول 1413ه.

7٠- املصنف يف األحاديث واآلثار البن أيب شيبة ، ادلار السلفية ط. األول 1399ه، 
وطبعة أخرى دار الكتب العلمية ، بريوت بلنان ط. األول 1416ـه-1995م .

املكتب  توزيع  األعظيم،  الرمحن  حبيب  حتقيق:  الرازق،  لعبد  املصنف،   -71
اإلساليم، ط اثلانية، 14٠3ه-1983م.

72- معاملة احلاكم يف ضوء الكتاب والسنة،د.عبدالسالم بن برجس العبدالكريم، 
وزارة الشؤون اإلسالمية ، ط.األول 1426ـه

الطرباين، اللخىم  أمحد  بن  سليمان  القاسم  أيب  للطرباين  الكبري،  املعجم   -73 
حتقيق: محدي عبد املجيد السليف، دار إحياء الرتاث العريب، الطبعة اثلانية.

ادلين  ميح  حممد  حتقيق:  األشعري،  احلسن  أليب  اإلسالميني،  مقاالت   -74
عبداحلميد، مكتبة انلهضة املرصية، ط.اثلانية1389ـه-1969م.

حليب، ابلايب  مطبعة  كيالين،  سيد  حممد  حتقيق  للشهرستاين،  وانلحل،  امللل   -75 
ط 1396ـه - 1976م.

، تأيلف  ابن جرجيس  76- منهاج اتلأسيس واتلقديس يف كشف شبهات داوود 
الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ ، دار اهلداية للطبع والنرش 

والرتمجة ، الرياض ، ط. اثلانية14٠7ه-1987م .
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مطبواعت  من  سالم،  رشاد  حممد  حتقيق:  تيمية،  البن  انلبوية،  السنة  منهاج   -77
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط األول، 14٠6ـه-1986م.

، أضواء  املشعيب  بن سالم  املجيد  د.عبد  اتلكفري  تيمية يف مسألة  ابن  78- منهج 
السلف ، الرياض ط.األول 1418ه-1997م .

79- منهج اإلمام حممد بن عبد الوهاب يف مسألة اتلكفري ، إعداد أمحد بن جزاع 
الرضيمان ، دار الفضيلة ، الرياض ، السعودية ، ط.األول 1426ه-2٠٠5م.

عليه وعلق  أحاديثه  وخرج  ورقمه  صححه  أنس،  بن  مالك  لإلمام  املوطأ،   -8٠ 
حممد فؤاد عبد ابلايق، دار إحياء الكتب العربية.
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املقدمة 

أهمية املوضوع، وأسباب اختياره 

هدف ابلحث 

ادلراسات السابقة 

منهج ابلحث

خطة ابلحث

اتلمهيد تطور الفكر اخلاريج إمجاال 

استمرار خروجهم 

املبحث األول : اتلكفري باذلنوب عند اخلوارج 
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