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مقدمة

الحمـد للـه الـذي يمن علـى من يشـاء بهدايتـه، ويصطفي مـن يختاره 

بقدرته، وأشـهد أن ال إله إال الله وحده ال شـريك له في أسـمائه وألوهيته، 

وأشـهد أن محمـدا عبـد اللـه ومجتباه برسـالته، صلى الله عليـه وعلى آله 

وأزواجه وصحابتـه، أما بعد:

عصورهـا  فـي  اإلسـامية  المجتمعـات  منـه  تعانـي  مـا  أعظـم  فـإن 

المتأخرة، انتشـار المذاهب الفكرية المنحرفة، وفشـو الشـبهات الخارجية 

المتطرفـة، وتزييـن الفتـن بالشـعارات الزائفـة، وابتعـاد الناشـئة عـن أهل 

العلـم والحكمـة، وألصحـاب المناهـج المضلـة فـي ذلـك تأثيـر وحيل 

وأسـاليب، يسـقطون بهـا منزلـة العلمـاء، ويلهبـون بهـا حماسـة األغـرار 
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ون بهم في سـالم  والسـفهاء، ويجرونهـم إلـى الفتن خطوة خطـوة، ويتَرقَّ

السـرية والحزبيـة، وُيْعُمونهـم بأخـذ البيعة والطاعـة الَعِميَّة، فـي بعد عن 

ـل بيـن الُشـَبه وتلبيسـها، حتـى ينغمـس التابع في  السـنة وتأصيلهـا، وَتَنقُّ

األهـواء، وَيلتقـم ثـدي التكفيـر با نكير، فا يرى مسـلما إال هـو وحزبه، 

ويخّيـل إليـه أنـه سـيصير حـرا بالخـروج عـن الطاعـة، وشـجاعا بالتهور 

والحماسـة، فيبـدأ فـي مزاحمة السـلطان فـي رئاسـته، وُيَقّبح عنـد العامة 

جميـل سـيرته، وهـذا آخـر الطبخـات، وقـد سـبقها أمـور وتدابيـر غفـل 

عنهـا أهل الشـأن، وأحسـنوا فيهـا الظـن، وكان الواجب أن يقلع الشـر من 

أولـه، إذ الشـر وأهلـه ال ُيتسـاهل معـه، ألن التسـاهل معنـاه: تسـاهل في 

الدمـاء، وجـر للفتن والبـاء، والواجب قلـع الجذور، بحـزم والة األمور، 

وتحصيـن المجتمعـات، بنشـر العلـم والسـنة ورد الشـبهات، وإال كان 

العـاج كتقليـم فـروع الشـجرة، فيقوى السـاق، وتتجـدد األوراق.

وأخطـر المذاهـب المنحرفـة، مذاهـب الخـوارج الُمكّفـرة، ُعـرة هـذه 

األمـة، وأصـل كل فتنـة، وقـد كان السـلف واألئمـة إذا ظهرت بـوادر فتنة 

الخوارج، نشـروا العلم والسـنة، وحـذروا األمة، وقد أمـر النبي ملسو هيلع هللا ىلص بقتال 
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الخـوارج، وتوعدهـم باالسـتئصال، وال شـك أن التحذيـر مـن شـرهم، 

وبيـان عوارهـم من بـاب أولـى وأوجب:

َمـْت  َأْمـُر اْلَخـَواِرِج َتَكلَّ ـِة  مَّ
ـا َشـاَع ِفـي اأْلُ قـال ابـن تيميـة : » َفَلمَّ

ُنوا َما ِفـي اْلُقْرآِن  بِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اأْلََحاِديـَث ِفيِهـْم، َوَبيَّ َحاَبـُة ِفيِهـْم َوَرَوْوا َعـْن النَّ الصَّ

ـِة«))). ِمـْن الـرَّدِّ َعَلْيِهـْم، َوَظَهـَرْت بِْدَعُتُهـْم ِفـي اْلَعامَّ

أي بانت بدعتهم لعامة الناس، وعرفوهم.

وكان السلف  يتناصحون، ويحّذر بعضهم بعضا من الخوارج:

ْوَزاِعيِّ ِعْنـَد اْلـَوَداِع َأْوِصنِي:  ـِه ْبُن اْلُمَبـاَرِك : »ُقْلـُت لِْلَ َقـاَل َعْبُد اللَّ

َفَقـاَل: »َكاَن ِمـْن َرْأيِـي َأْن َأْفَعَلـُه َوَلـْو َلـْم َتُقـْل، إِنَّـَك َأْطَرْيـَت ِعْنـِدي َرُجـًا 

ـِة، َفُقْلـُت: َأَفـَا َنَصْحَتنِـي َقـاَل: َكاَن ِمـْن َرْأيِـي  مَّ
ـْيَف َعَلـى اأْلُ َكاَن َيـَرى السَّ

َأْن َأْفَعَلـُه«))).

وهـذه الرسـالة إنمـا هي مشـاركة فـي هـذا البـاب، ونصيحـة وتحذير 

من الشـر، ونشـر وداللة على آثار العلماء والسـلف، وأسـأل اللـه التوفيق 

والرشـاد، والعون والسـداد.

))( مجموع الفتاوى )483/7).

))( السنة لعبدالله بن أحمد ح)50)).
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من هم الخوارج؟

مـن  ومـرق  والجماعـة،  السـنة  عـن  خـرج  مـن  هـم  الخـوارج: 

بالمفارقـة. الديـن 

وا َخـَواِرَج؛ لُِخُروِجِهـْم َعَلـى َطاَعـِة اْلَِمـاِم  قـال ابـن كثيـر : » ُسـمُّ

اْلِْسـَاِم«))). بَِشـَرائِِع  َواْلِقَيـاِم 

ـا اْلَخـَواِرُج: َفُهـْم َجْمـُع َخاِرَجـٍة، َأْي َطائَِفٍة،  وقـال ابـن حجـر : » َأمَّ

يـِن َوُخُروِجِهـْم َعَلى  وا بَِذلِـَك لُِخُروِجِهـْم َعـِن الدِّ َوُهـْم َقـْوٌم ُمْبَتِدُعـوَن، ُسـمُّ

اْلُمْسـِلِميَن«))). ِخَياِر 

وقـال الشهرسـتاني : »كل من خرج علـى المام الحـق الذي اتفقت 

الجماعـة عليـه يسـمى خارجيـا، سـواء كان الخروج فـي أيـام الصحابة على 

فـي  واألئمـة  بإحسـان،  التابعيـن  علـى  بعدهـم  كان  أو  الراشـدين؛  األئمـة 

كل زمـان«)3).

))( تفسير ابن كثير ))/09)).

))( فتح الباري )))/83)).

)3( الملل والنحل ))/4))).
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ُلـوا ِمـْن ِكَتـاِب  وا بَِمـا َتَأوَّ وقـال ابـن عبـد البـر : »ُهـْم َقـْوٌم اْسـَتَحلُّ

ـْيَف،  ُنـوِب، َوَحَمُلـوا َعَلْيِهـُم السَّ ُروُهـْم بِالذُّ ـِه  ِدَمـاَء اْلُمْسـِلِميَن، َوَكفَّ اللَّ

انِي  ـَاَة َعَلـى اْلَحائِـِض، َوَلْم َيَرْوا َعَلـى الزَّ َوَخاَلُفـوا َجَماَعَتُهـْم، َفَأْوَجُبـوا الصَّ

ْرُهـْم ِعْنـَد  اْلُمْحَصـِن الرَّْجـَم، َوَلـْم ُيوِجُبـوا َعَلْيـِه إاِلَّ اْلَحـدَّ ِماَئـًة، َوَلـْم ُيَطهِّ

َأْنُفِسـِهْم إاِلَّ اْلَمـاُء اْلَجـاِري، َأِو اْلَكثِيـُر اْلُمْسـَتْبِحُر، إَِلى َأْشـَياَء ُيُطـوُل ِذْكُرَها، 

ـِة«))). ِميَّ ـْهِم ِمـَن الرَّ يـِن بَِمـا َأْحَدُثـوا ِفيـِه ُمُروَق السَّ َفَمَرُقـوا ِمـَن الدِّ

والخـوارج: أول الفـرق خروجـا علـى جماعـة المسـلمين، بعقائدهـم 

الباطلـة، ومناهجهـم الفاسـدة، وسـيفهم الجائـر.

ُل بِْدَعٍة َحَدَثْت ِفي اْلِْسَاِم بِْدَعُة اْلَخَواِرِج«))). قال ابن تيمية : »َوَأوَّ

َل َمـْن َفـاَرَق َجَماَعـَة اْلُمْسـِلِميَن ِمـْن َأْهـِل اْلبِـَدِع:  وقـال : »َكاَن َأوَّ

اْلَمارُِقـوَن«)3). اْلَخـَواِرُج 

والخـوارج أضـر شـيء على المسـلمين، فهم بـاء هذه األمة، وشـوكة 

على مـر عصورها، 

))( االستذكار ))/499).

))( الفتاوى )79/3)).

)3( الفتاوى )349/3).
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وقـد تواتـرت األحاديث فـي ذمهـم، والتحذير منهـم، واألمـر بقتلهم، 

ـَماِء«))). بـل ال أشـر منهم، قـال ملسو هيلع هللا ىلص »َشـرُّ َقْتَلى َتْحـَت َأِديـِم السَّ

َغْيرِِهـْم،  ِمـْن  اْلُمْسـِلِميَن  َعَلـى  َشـرٌّ  َأنَُّهـْم  »َأْي   : تيميـة ابـن  قـال 

ا َعَلـى اْلُمْسـِلِميَن ِمْنُهـْم: اَل اْلَيُهـوُد َواَل النََّصـاَرى؛  َفإِنَُّهـمْ َلـْم َيُكـْن َأَحـٌد َشـرًّ

يَن لِِدَمـاِء  َفإِنَُّهـمْ َكاُنـوا ُمْجَتِهِديـَن ِفـي َقْتـِل ُكلِّ ُمْسـِلٍم َلـْم ُيَواِفْقُهـْم، ُمْسـَتِحلِّ

نِيـَن بَِذلَِك  ِريـَن َلُهْم، َوَكاُنـوا ُمَتَديِّ اْلُمْسـِلِميَن َوَأْمَوالِِهـْم َوَقْتـِل َأْواَلِدِهـْم، ُمَكفِّ

ـِة«))). لَِعَظـِم َجْهِلِهـْم َوبِْدَعتِِهـُم اْلُمِضلَّ

اْلُمْبَتِدَعـِة ِمـَن  اْلِفـَرِق  وقـال ابـن حجـر : »وفيـه َأنَّ اْلَخـَواِرَج َشـرُّ 

ـِة«)3). ِديَّ اْلُمَحمَّ ـِة  مَّ
اأْلُ

ِفرق الخوارج وألقابهم ومسيمياتهم:

الخـروج  متفقـون علـى  ولكنهـم  كثيـرة وطوائـف،  فـرق  والخـوارج 

ومفارقـة الجماعـة، وأشـهر أسـمائهم الخـوارج، ويسـمون بالحروريـة، 

لخروجهـم مـن »حـروراء« موضـع بالقـرب مـن الكوفـة فـي أول أمرهم، 

))( رواه أحمد ح)08)))( والترمذي ح)3000).

))( منهاج السنة )48/5)).

)3( فتح الباري )))/)30).
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يـِن«)))،  الدِّ مـن  »َيْمُرُقـوَن  الحديـث  فـي  جـاء  لمـا  بالمارقـة،  ويسـمون 

ويسـمون بــ »المكفـرة«، لتكفيرهم من يخالفهـم، ولتكفيرهم بالمعاصي، 

ويسـمون بـــ »الشـراة« لزعمهـم أنهم اشـتروا أنفسـهم من اللـه، وباعوها 

بالجنـة، وأشـدهم فيمن مضـى »األزارقة« أتبـاع نافع بـن األزرق الحنفي، 

ولـم يكـن فـي الخـوارج قـوم أكثـر منهـم عـدًدا، وأشـد منهـم شـوكة، 

خرجـوا مـع نافـع مـن البصـرة إلـى األهـواز فغلبـوا عليهـا وعلـى كورها 

ومـا وراءهـا مـن بلـدان فارس وكرمـان في أيـام عبداللـه بن الزبيـر وقتلوا 

ُعّمالـه بهـذه النواحـي، وكانوا من أشـد الخـوارج تطرًفا، ولهـم اعتقادات 

فارقـوا بهـا سـائر فـرق الخـوارج، وقالـوا بإبطـال رجـم مـن زنـى وهـو 

محصـن، وأن مـن قـذف رجـًا محصًنـا فا حـد عليـه، ومن قـذف امرأة 

محصنـة فعليـه الحـد، وقطعوا يـد السـارق من المنكـب، وأوجبـوا ذلك 

فـي كل سـرقة وإن قلـت، وأوجبـوا علـى الحائـض الصـاة والصيـام في 

حيضهـا، وأباحـوا دم األطفال والنسـاء ممن لم يكن في عسـكرهم، وكان 

مـن عاداتهـم فيمـن هاجـر إليهـم أن يمتحنـوه بأن يسـلموا إليه أسـيًرا من 

))( رواه البخاري ح)4094).
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أسـرى مخالفيهـم وأطفالهـم ويأمرونه بقتلـه، فإن قتله صدقـوه بأنه منهم، 

وإال قتلـوه، ويزعمـون أن أطفـال مخالفيهم مشـركون مخلـدون في النار، 

وقـد أطبقوا علـى أن ديار مخالفيهـم ديار كفـر، وأن رد أماناتهم ال تجب، 

ويحرمـون قتـل اليهـود والنصـارى والمجـوس، ويقولـون أن مـن ارتكب 

كبيـرة مـن الكبائـر كفـر وخرج بها عن اإلسـام جملـة ويكـون مخلًدا في 

ـا  في التحكيـم ويكفرون  رون عليًّ النـار مع سـائر كفار الملـل، ويكفِّ

والزبيـر  وعثمـان وطلحـة  العـاص  بـن  موسـى وعمـرو  أبـا  الحكميـن 

المسـلمين معهـم وتخليدهـم  y وسـائر  بـن عبـاس  وعائشـة وعبداللـه 

فـي النـار جميًعـا، ويسـمون مـن لـم يهاجـر إلـى ديارهـم مـن موافقيهم 

مشـرًكا وإن كان موافًقـا لهـم فـي مذهبهـم، إلـى غيـر ذلـك مـن البـدع 

المهلكة))). والضـاالت 

وللخـوارج ألقـاب ومسـميات تتجـدد بتجددهـم إمـا من جهـة إطاق 

النـاس عليهـم، وإمـا مـن جهـة مـا يطلقونـه هـم علـى أنفسـهم تلبيسـا 

علـى النـاس وتزيينـا ألفعالهم، كما يسـمون فـي زماننـا بتنظيـم القاعدة، 

))( انظــر: تاريــخ الطبــري )8/5)5-565،566-4)3،6)568،6(، ومقاالت اإلســاميين 

))/57)-)6)(، والفصل في الملل واألهواء والنحل )5/5)-53).
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والدولـة اإلسـامية في العـراق والشـام »داعـش«، و«الجبهة اإلسـامية«، 

وغيـر ذلك مـن المسـميات.

وأخبـث الخـوارج: »القعدية«: وهـم الذين يخرجون عـن طاعة الحاكم 

باللسـان، ويضمـرون الخـروج بالسـيف، وال يبـدون ذلك عانيـة، وإنما 

المثالـب،  وتعـداد  المعايـب،  بذكـر  السـلطان  علـى  العامـة  ُيحرِّضـون 

ويقبحـون جميـل السـيرة، ويزاحمونـه في الرئاسـة.

قـال ابـن حجـر : »والَقَعـُد الخـوارج: كانـوا ال يـرون بالحـرب، بـل 

ينكـرون علـى أمراء الجور حسـب الطاقة، ويدعـون إلى رأيهـم، ويزينون مع 

ذلـك الخروج ويحسـنونه«))).

ة َواَل يباشرون َذلِك«))). ئِمَّ وقال: »والقعدية الَّذين يزينون اْلُخُروج على اأْلَ

فالقعديـة: يزرعـون األحقـاد فـي قلـوب النـاس علـى والتهـم بذكـر 

المعايـب، ويحرضونهم على الطعن فيهـم، ويهيجونهم عليهم، ويظهرون 

ذلـك في لبـاس الغيرة على الديـن، والقيـام بالحق، وإنـكار المنكر، فهم 

))( تهذيب التهذيب )9/8))).

))( فتح الباري ))/459).
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أصـل إشـعال الفتن والخـروج بالسـيف، ولذلك قـال عبداللـه بن محمد 

الضعيـف : »َقَعـد الخوارج هـم أخبث الخـوارج«))).

علـى  النـاس  حـرض  حيـن  سـبأ  بـن  عبداللـه  فعلـه  الـذي  وهـذا 

عثمـان ، قـال ابـن عسـاكر: »كان يهوديـا وأظهر السـام وطـاف باد 

المسـلمين لَِيْلِفَتهـم عـن طاعـة األئمـة ويدخـل بينهـم الشـر،... ثم قـال لهم 

بعـد ذلـك إن عثمـان قـد جمـع أمـواال أخذهـا بغيـر حقهـا«. وكان يقـول: 

»ابـدؤوا بالطعـن على أمرائكم وأظهـروا األمر بالمعروف والنهـي عن المنكر 

النـاس«))). فتسـتميلوا 

فا يكون خروج بالسنان، إال وقد سبقه خروج باللسان.

ومـن األدلـة الدالـة علـى ذلـك حديـث الرجـل الـذي اعتـرض علـى 

َه قـال: »َوْيَلَك  ـِق اللَّ ِه اتَّ ِقْسـَمة رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص بلسـانه قائا: يا َرُسـوَل اللَّ

ُجـُل قـال ُثمَّ  ـَه« قـال: ُثـمَّ َولَّـى الرَّ ِقـَي اللَّ أو لسـت َأَحـقَّ َأْهـِل األرض َأْن َيتَّ

َنَظـَر إليـه وهو ُمَقـفٍّ فقال: »إنـه َيْخُرُج مـن ِضْئِضِئ هذا َقـْوٌم َيْتُلـوَن ِكَتاَب 

))( مسائل اإلمام أحمد ألبي داود ص))7)).

))( تاريخ دمشق )9)/4-3).
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ـْهُم من  يـِن كمـا َيْمـُرُق السَّ ـِه َرْطًبـا اَل ُيَجـاِوُز َحَناِجَرُهـْم، َيْمُرُقـوَن مـن الدِّ اللَّ

ُهْم َقْتـَل َثُموَد«))). ـُه قـال-: َلئِـْن َأْدَرْكُتُهـْم أَلَْقُتَلنَّ ـِة -َوَأُظنُّ ِميَّ الرَّ

فهـذا الرجـل لـم يحمل السـيف على رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص وإنمـا اعترض 

عليـه بلسـانه، فجعله رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص أصـل الخوارج.

بداية نبتة الخوارج:

فبدايـة نبتـة الخـوارج بـدأت مـن عصـر نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص بالـكام، ثـم نمت 

ـر بالجنة عثماَن  وتسـببت في قتل الخليفة الراشـد واإلمام المصطبر المَبشَّ

بـن عفـان  وأرضـاه، ثم اسـتفحل أمرهـا، وقويت شـوكتها في خافة 

ابـن عـم رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص أميـر المؤمنيـن وأفضـل العالمين فـي وقته علي 

بـن أبـي طالـب  وأرضـاه، وكان بداية ظهورهـم كجماعة بعـد معركة 

صفيـن، واتفـاق أهل العـراق والشـام على التحكيـم، فاعتـرض الخوارج 

وقالـوا: »أُتحّكمـون فـي ديـن اللـه الرجـال« »ال حكـم إال للـه« فـكان هـذا 

شـعاُرهم الـذي فارقـوا بـه اإلمـاَم وجماعـَة المسـلمين، وكفروهـم بذلك 

بزعـم مخالفـة القـرآن، فأحلـوا أنفسـهم مـن بيعـة علـي أميـر المؤمنيـن 

))( رواه البخاري ح)4094).
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ـروا علـى أنفسـهم غيـره، وذلـك سـنة سـبع وثاثيـن  العتقـاد كفـره، وأمَّ

للهجـرة، فخطبهـم أميرهـم خطبـة بليغـة، علـى المعهـود مـن الخـوارج 

علـى مـر األزمـان كما وصفهـم رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص بقولـه: »ُيْحِسـُنوَن اْلِقيَل 

َوُيِسـيُئوَن اْلِفْعـَل«)))، فزهدهـم فـي الدنيـا ورغبهـم فـي اآلخـرة، وأمرهـم 

باألمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، وهـو عندهـم قتـاُل مخالفيهـم 

والخـروُج عـن جماعتهم، ثم أمـر باعتزال الـدار، قال ابن كثيـر  مبينا 

ـا َبَعَث َأَبا ُموَسـى إِلِْنَفـاِذ اْلُحُكوَمـِة، اْجَتَمَع  ـا َلمَّ بدايـة ظهورهـم: »َأنَّ َعِليًّ

اِسـبِيِّ َفَخَطَبُهـْم ُخْطَبـًة َبِليَغًة  ـِه ْبـِن َوْهـٍب الرَّ اْلَخـَواِرُج ِفـي َمْنـِزِل َعْبِداللَّ

ُهْم َعَلـى اأْلَْمِر  ـِة، َوَحثَّ َبُهْم ِفي اآْلِخـَرِة َواْلَجنَّ ْنَيـا َوَرغَّ َدُهـمْ ِفـي َهـِذِه الدُّ َزهَّ

ْهـِي َعـِن اْلُمْنَكـِر، ُثـمَّ َقـاَل َفاْخُرُجوا بَِنـا إِْخَواَنَنا ِمـْن َهِذِه  بِاْلَمْعـُروِف َوالنَّ

ـَواِد إَِلى َبْعِض ُكـَوِر اْلِجَباِل، َأْو  الِـِم َأْهُلَها، إَِلـى َجانِِب َهَذا السَّ اْلَقْرَيـِة الظَّ

َبْعـِض َهـِذِه اْلَمَدائِِن ُمْنِكِريـَن لَِهـِذِه اأْلَْحـَكاِم اْلَجائَِرِة.

َناِء َعَلْيـِه: إِنَّ اْلَمَتاَع  ـِه َوالثَّ ُثـمَّ َقـاَم ُحْرُقوُص ْبُن ُزَهْيـٍر َفَقاَل َبْعَد َحْمِد اللَّ

ْنَيـا َقِليٌل، َوإِنَّ اْلِفَراَق َلَها َوِشـيٌك، َفـَا َتْدُعَونَُّكْم ِزيَنُتَهـا َوَبْهَجُتَها  بَِهـِذِه الدُّ

))( رواه أحمد ح)3338)( وأبوداود ح)4567).
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َه  ْلِم، َفـِإنَّ اللَّ إَِلـى اْلُمَقـاِم بَِهـا، َواَل َتْلِفَتنَُّكـْم َعـْن َطَلِب اْلَحـقِّ َوإِْنـَكاِر الظُّ

ِذيَن ُهْم ُمْحِسـُنوَن. َقـْوا َوالَّ ِذيَن اتَّ َمـَع الَّ

ْأَي َما َرَأْيُتـْم، َوإِنَّ اْلَحقَّ  : َيا َقـْوُم إِنَّ الـرَّ َفَقـاَل ِسـَناُن ْبُن َحْمَزَة اأْلََسـِديُّ

ـوا َأْمَرُكـْم َرُجًا ِمْنُكـْم، َفِإنَّـُه اَل ُبدَّ َلُكـْم ِمْن ِعَماٍد َوِسـَناٍد،  َمـا َذَكْرُتـْم، َفَولُّ

ائِيِّ  وَن بَِهـا َوَتْرِجُعوَن إَِلْيَهـا. َفَبَعُثوا إَِلى َزْيِد ْبـِن ُحَصْيٍن الطَّ َوِمـْن َراَيـٍة َتُحفُّ

- َوَكاَن ِمـْن ُرؤوِسـِهْم - َفَعَرُضـوا َعَلْيـِه اإْلَِمـاَرَة َعَلْيِهـْم َفَأَبى، ُثـمَّ َعَرُضوَها 

َعَلـى ُحْرُقـوَص ْبَن ُزَهْيـٍر َفَأَبى، ُثـمَّ َعَرُضوَها َعَلى َحْمـَزَة ْبِن ِسـَناٍن َفَأَبى، 

ُثـمَّ َعَرُضوَهـا َعَلـى ُشـَرْيِح ْبـِن َأْوَفـى اْلَعْبِسـيِّ َفَأَبـى، ُثـمَّ َعَرُضوَهـا َعَلى 

ـِه اَل َأْقَبُلَهـا َرْغَبًة ِفي  اِسـبِيِّ َفَقبَِلَها، َوَقـاَل: َأَما َواللَّ ـِه ْبـِن َوْهـٍب الرَّ َعْبـِد اللَّ

ْنَيـا َواَل َأَدُعَهـا َفَرًقا ِمـَن اْلَمْوِت. الدُّ

ُهْم  ائِـيِّ َفَخَطَبُهـْم َوَحثَّ َواْجَتَمُعـوا َأْيًضـا ِفـي َبْيـِت َزْيِد ْبـِن ُحَصْيـٍن الطَّ

ْهِي َعـِن اْلُمْنَكِر، َوَتـَا َعَلْيِهْم آَياٍت ِمـَن اْلُقْرآِن  َعَلـى اأْلَْمـِر بِاْلَمْعُروِف َوالنَّ

َتَعاَلـى: ﴿ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ  َقْوُلـُه  ِمْنَهـا 

َوَقْوُلـُه: ﴿ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ  مئ ىئ يئ جب حب خب﴾ 

تِـي َبْعَدَهـا َوَبْعَدَهـا: ﴿ ىئ﴾، ﴿ڭ﴾. ُثـمَّ  ھ ھ﴾ َوالَّ
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َبُعـوا اْلَهَوى،  ُهْم َقـِد اتَّ َقـاَل: َفَأْشـَهُد َعَلـى َأْهـِل َدْعَوتَِنـا ِمْن َأْهـِل ِقْبَلتَِنـا َأنَّ

َوَنَبـُذوا ُحْكـَم اْلِكَتـاِب، َوَجاُروا ِفـي اْلَقـْوِل َواأْلَْعَمـاِل، َوَأنَّ ِجَهاَدُهْم َحقٌّ 

َعَلـى اْلُمْؤِمنِيـَن. - يعنـون أنفسـهم - َقـاَل: َفَبَكـى َرُجـٌل ِمْنُهـْم ُيَقـاُل َلـُه: 

. ُثـمَّ َحـرََّض ُأوَلئِـَك َعَلـى اْلُخـُروِج َعَلـى  ـَلِميُّ ـِه ْبـُن َشـَجَرُة السُّ َعْبـُد اللَّ

ـُيوِف َحتَّى  النَّـاِس، َوَقـاَل ِفـي َكَاِمـِه: اْضِرُبـوا ُوُجوَهُهـْم َوِجَباَهُهـْم بِالسُّ

ُه َكَمـا َأَرْدُتـْم، آَتاُكُم  ِحيـُم، َفـِإْن َأْنُتـْم َظِفْرُتـْم َوُأِطيـَع اللَّ ْحَمـُن الرَّ ُيَطـاَع الرَّ

ـُه َثـَواَب اْلُمِطيِعيَن َلُه اْلَعاِمِليـَن بَِأْمـرِِه، َوإِْن ُقتِْلُتْم َفَأيُّ َشـْيٍء َأْفَضُل ِمَن  اللَّ

تِِه؟ ـِه َورِْضَوانِـِه َوَجنَّ ْبـِر َواْلَمِصيـِر إَِلى اللَّ الصَّ

ـْرُب ِمَن النَّـاِس مْن َأْغَرِب َأْشـَكاِل َبنِـي آَدَم،  قـال ابـن كثيـر: َوَهَذا الضَّ

َع َخْلَقُه َكَمـا َأَراَد، َوَسـَبَق ِفي َقـَدرِِه َذلَِك. َوَما َأْحَسـَن َما  َفُسـْبَحاَن َمـْن َنـوَّ

ـَلِف ِفي اْلَخـَواِرِج: إِنَُّهـُم اْلَمْذُكوُروَن ِفي َقْوُلـُه َتَعاَلى: ﴿گ  َقـاَل َبْعُض السَّ

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 

ڭ﴾  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ 

َل، َواأْلَْشـِقَياَء ِفي اأْلَْقـَواِل َواأْلَْفَعاِل،  اَّ َواْلَمْقُصـوُد َأنَّ َهـُؤاَلِء اْلَجَهَلـَة الضُّ

اْجَتَمـَع َرْأُيُهـْم َعَلـى اْلُخـُروِج ِمْن َبْيـِن َأْظُهـِر اْلُمْسـِلِميَن، َوَتَواَطُئـوا َعَلى 
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ُنوا بَِهـا، ُثمَّ َيْبَعُثوا إَِلـى إِْخَوانِِهْم  اْلَمِسـيِر إَِلـى اْلَمَدائِِن؛ لَِيْمِلُكوَهـا َوَيَتَحصَّ

ـْن ُهـَو َعَلـى َمـا ُهـْم َعَلْيـِه ِمـْن َأْهـِل اْلَبْصـَرِة َوَغْيرَِهـا -  َوَأْضَرابِِهـْم - ِممَّ

َفُيَواُفوُهـْم إَِلْيَهـا، َوَيُكـوُن اْجتَِماُعُهـْم َعَلْيَهـا. َفَقـاَل َلُهـْم َزْيُد ْبـُن ُحَصْيٍن 

ُتِطيُقوَنـُه  اَل  َجْيًشـا  بَِهـا  َفـِإنَّ  َعَلْيَهـا،  َتْقـِدُروَن  اَل  اْلَمَدائِـنَ  إِنَّ   : ائِـيُّ الطَّ

َوَسـَيْمَنُعوَها ِمْنُكـْم، َوَلِكـْن َواِعـُدوا إِْخَواَنُكـْم إَِلى ِجْسـِر َنْهـِر ُجوَخا، َواَل 

َتْخُرُجـوا ِمـَن اْلُكوَفـِة َجَماَعـاٍت، َوَلِكـِن اْخُرُجـوا ُوْحَداَنـا لَِئـاَّ َيْشـُعُروا 

ـا إَِلى َمـْن ُهَو َعَلـى َمْذَهبِِهْم َوَمْسـَلِكِهْم ِمـْن َأْهِل  بُِكـْم، َفَكَتُبـوا ِكَتاًبـا َعامًّ

ْهِر، لَِيُكوُنـوا َيًدا َواِحَدًة  اْلَبْصـَرِة َوَغْيرَِهـا، َوَبَعُثوا بِـِه إَِلْيِهْم لُِيَواُفوُهـْم إَِلى النَّ

ُلوَن ُوْحَدانًا لَِئـاَّ َيْعَلَم َأَحٌد بِِهـمْ َفَيْمَنُعوُهْم  َعَلـى النَّاِس، ُثـمَّ َخَرُجوا َيَتَسـلَّ

ـاِت  َهـاِت َواأْلَْعَمـاِم َواْلَعمَّ مَّ
ِمـَن اْلُخـُروِج َفَخَرُجـوا ِمـْن َبْيـِن اآْلَبـاِء َواأْلُ

ِة ِعْلِمِهـْم َوَعْقِلِهْم َأنَّ َهَذا  َوَفاَرُقـوا َسـائَِر اْلَقَراَبـاِت، َيْعَتِقُدوَن بَِجْهِلِهـْم َوِقلَّ

ُه ِمْن َأْكَبـِر اْلَكَبائِِر  اَواِت، َوَلـمْ َيْعَلُمـوا َأنَّ ـمَ ْرِض َوالسَّ اأْلَْمـَر ُيْرِضـي َربَّ اأْلَ

ُنُه َلُهـْم إِْبِليُس  ا ُيَزيِّ ُنـوِب اْلُموبَِقـاِت، َواْلَعَظائِـِم َواْلَخِطيَئاِت، َوَأنَّـُه ِممَّ َوالذُّ

ـاَراٌت. َوَقـْد َتـَداَرَك َجَماَعـٌة ِمْنُهـْم َبْعـَض  ـوِء َأمَّ تِـي ِهـَي بِالسُّ َوَأْنُفُسـُهُم الَّ

وُهـْم َوَوبَُّخوُهـْم، َفِمْنُهـْم َمـِن اْسـَتَمرَّ  َأْواَلِدِهـمْ َوَقَراَباتِِهـْم َوإِْخَوانِِهـْم َفَردُّ
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َعَلـى ااِلْسـتَِقاَمِة، َوِمْنُهـْم َمـْن َفـرَّ َبْعَد َذلِـَك َفَلِحَق بِاْلَخـَواِرِج َفَخِسـَر إَِلى 

َيـْوِم اْلِقَياَمـِة، َوَذَهـَب اْلَباُقـوَن إَِلـى َذلِـَك اْلَمْوِضـِع، َوَواَفـى إَِلْيِهـْم َمـْن 

ْهـَرَواِن، َوَصاَرْت  َكاَتُبـوُه ِمـْن َأْهـِل اْلَبْصـَرِة َوَغْيرَِها، َواْجَتَمـَع اْلَجِميـُع بِالنَّ

وَن َوِفيِهْم َشـَجاَعٌة َوَثَبـاٌت َوَصْبٌر،  َلُهـْم َشـْوَكٌة َوَمَنَعـٌة، َوُهـْم ُجْنـٌد ُمْسـَتِقلُّ

ه ؛ َفُهـْم َقـْوٌم اَل ُيْصَطَلى َلُهْم  ُبـوَن بَِذلِـَك إَِلـى اللَّ َوِعْنَدُهـْم َأنَُّهـْم ُمَتَقرِّ

ِه اْلُمْسـَتَعاُن. بَِنـاٍر، َواَل َيْطَمـُع َأَحـٌد ِفـي َأْن َيْأُخَذ ِمْنُهـْم بَِثـْأٍر، َوبِاللَّ

ْبـِر ِعْنـَد  ُهـْم َعَلـى اْلِجَهـاِد َوالصَّ َوَقـاَم َعِلـيٌّ ِفـي النَّـاِس َخِطيًبـا َفَحثَّ

ـاِم إِْذ َبَلَغـُه َأنَّ اْلَخـَواِرَج َقْد  َقـاِء؛ َفَبْيَنَمـا ُهـَو َعـازٌِم َعَلى َغـْزِو َأْهـِل الشَّ اللِّ

وا  ـبِيَل، َواْسـَتَحلُّ َمـاَء، َوَقَطُعوا السَّ ْرِض َفَسـاًدا، َوَسـَفُكوا الدِّ َعاُثـوا ِفـي اأْلَ

ـِه ْبُن َخبَّاٍب َصاِحُب َرُسـوِل  اْلَمَحـارَِم، َوَكاَن ِمـْن ُجْمَلـِة َمـْن َقَتُلوُه َعْبُد اللَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َأَسـُروُه َواْمَرَأَتـُه َمَعـُه َوِهـَي َحاِمـٌل َفَقاُلوا َلـُه: َمْن َأْنـَت؟ َفَقاَل:  اللَّ

ْعُتُمونِي.  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص. َوَأْنُتـْم َقـْد َروَّ ـِه ْبـُن َخبَّـاٍب َصاِحُب َرُسـوِل اللَّ َأَنـا َعْبُداللَّ

ْثَنا َما َسـِمْعَت ِمـْن َأبِيَك. َفَقاَل: َسـِمْعُت َأبِي  َفَقاُلـوا: اَل َبـْأَس َعَلْيـَك، َحدِّ

ـِه، ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َسـَتُكوُن ِفْتَنـٌة اْلَقاِعـُد ِفيَهـا َخْيٌر  َيُقـوُل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّ

ـاِعي« َفَقاُدوُه  ِمـَن اْلَقائِـِم، َواْلَقائِـُم َخْيٌر ِمَن اْلَماِشـي، َواْلَماِشـي َخْيـٌر ِمَن السَّ
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ِة  مَّ بَِيـِدِه، َفَبْيَنَمـا ُهـَو َيِسـيُر َمَعُهـْم إِْذ َلِقـَي َبْعُضُهْم ِخْنِزيـًرا لَِبْعِض َأْهـِل الذِّ

َفَضَرَبـُه َبْعُضُهـْم بَِسـْيِفِه َفَشـقَّ ِجْلـَدُه، َفَقـاَل َلـُه آَخُر: لِـَم َفَعْلَت َهـَذا َوُهَو 

ُه َوَأْرَضـاُه. َوَبْيَنَما ُهـَو َمَعُهْم إِْذ  يِّ َفاْسـَتَحلَّ مِّ ؟ َفَذَهـبَ إَِلى َذلِـَك الذِّ ـيٍّ لِِذمِّ

َسـَقَطْت َتْمـَرٌة ِمـْن َنْخَلـٍة َفَأَخَذَها َأَحُدُهـْم َفَأْلَقاَها ِفـي َفِمِه، َفَقـاَل َلُه آَخُر: 

ِه ْبَن  ُموا َعْبـَد اللَّ بَِغْيـِر إِْذٍن َواَل َثَمـٍن؟ َفَأْلَقاَهـا َذاَك ِمـْن َفِمـِه، َوَمـَع َهـَذا َقدَّ

ُقوَن  َخبَّـاٍب َفَذَبُحـوُه، َوَجـاُءوا إَِلى اْمَرَأتِـِه َفَقاَلْت: إِنِّـي اْمَرَأٌة ُحْبَلـى، َأاَل َتتَّ

ـا َبَلَغ النَّـاَس َهَذا ِمْن  ـَه ! َفَذَبُحوَهـا َوَبَقـُروا َبْطَنَهـا َعـْن َوَلِدَها، َفَلمَّ اللَّ

ـاِم َواْشـَتَغُلوا بِِقَتـاٍل َأْن َيْخُلَفُهْم  َصنِيِعِهـْم، َخاُفـوا إِْن ُهـْم َذَهُبـوا إَِلـى الشَّ

نِيـَع، َفَخاُفـوا َغائَِلَتُهـْم،  َهـُؤاَلِء ِفـي َذَراِريِِّهـْم َوِدَيارِِهـْم َوَيْفَعُلـوا َهـَذا الصَّ

َوَأَشـاُروا َعَلـى َعِلـيٍّ بِـَأْن َيْبـَدَأ بِِهـْم، ُثـمَّ إَِذا َفـَرَغ ِمْنُهـْم َسـاُروا َمَعـُه إَِلى 

ْأُي َعَلـى َهَذا، َوِفيـِه ِخَيَرٌة  ـاِم، َوالنَّـاُس آِمُنـوَن ِمْن َشـرِِّهْم، َفاْجَتَمـَع الرَّ الشَّ

َها  ْرَض ُكلَّ ـاِم َأْيًضا؛ إِْذ َلْو َقـُووا َهُؤاَلِء أَلَْفَسـُدوا اأْلَ َعِظيَمـٌة َلُهـْم َوأِلَْهِل الشَّ

ِعَراًقا َوَشـاًما، َوَلـْم َيْتُرُكوا ِطْفـًا َواَل ِطْفَلَة َواَل َرُجًا َواَل اْمـَرَأًة؛ أِلَنَّ النَّاَس 

ِعْنَدُهـْم َقـْد َفَسـُدوا َفَسـاًدا اَل ُيْصِلُحُهـْم إاِلَّ اْلَقْتـُل ُجْمَلـًة. َفَأْرَسـَل َعِلـيٌّ 

، َوَقاَل َلـُه: اْخُبْر لِـي َخَبَرُهـْم، َواْعَلْم لِي  َة اْلَعْبـِديَّ إَِلْيِهـُم اْلَحـارَِث ْبـَن ُمـرَّ
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ا َقـِدَم َعَلْيِهـُم اْلَحـارُِث َقَتُلوُه  ـِة. َفَلمَّ َأْمَرُهـْم، َواْكُتـْب إَِلـيَّ بِـِه َعَلـى اْلَجِليَّ

ـاِم«))). ا َسـاَر إَِلْيِهْم َوَتـَرَك َأْهَل الشَّ ـا َبَلـَغ َذلِـَك َعِليًّ َوَلـْم ُيْنِظـُروُه، َفَلمَّ

تجدد الخوارج:

وقـد قضـى اللـه أن الخـوارج فـي هـذه األمـة يتجـددون بأفكارهـم 

ومناهجهـم -وإن اختلفـت مسـمياتهم-، حتـى يخـرج الدجـال فـي آخـر 

الزمـان فينضـوون تحـت رايتـه، ويقاتلـون المسـلمين تحـت لوائـه، فَعِن 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: »َيْنَشـُأ َنـْشٌء َيْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن اَل  اْبـِن ُعَمـَر  َأنَّ َرُسـوَل اللَّ

َمـا َخـَرَج َقـْرٌن ُقِطـَع« َقـاَل اْبـُن ُعَمـَر: َسـِمْعُت َرُسـوَل  ُيَجـاِوُز َتَراِقَيُهـْم، ُكلَّ

َمـا َخَرَج َقـْرٌن ُقِطَع، َأْكَثَر ِمْن ِعْشـِريَن َمـرًَّة، َحتَّى َيْخُرَج  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »ُكلَّ اللَّ

ـاُل«))). جَّ ِفـي ِعَراِضِهـُم الدَّ

وفـي روايـة من حديث أبـي برزة األسـلمي: »اَل َيَزاُلـوَن َيْخُرُجـوَن َحتَّى 

اِل«)3). جَّ َيْخـُرَج آِخُرُهْم َمـَع الدَّ

 ))( البدايــة والنهايــة )0)/578-585( وانظــر ملخــص بدايــة أول أمرهــم في فتــح الباري

.((66-(65/(((

))( رواه ابن ماجه ح)74)(، وعراضهم: أي جيشهم، فيكون معهم، ويكونون معه.

)3( رواه أحمد ح)9809)).
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ُهـْم اَل َيَزاُلـوَن َيْخُرُجـوَن إَلـى  ـُه َقـْد َأْخَبـَر َأنَّ قـال ابـن تيميـة : »َفإِنَّ

يـَن  َفـَق اْلُمْسـِلُموَن َعَلـى َأنَّ اْلَخـَواِرَج َلْيُسـوا ُمْخَتصِّ ـاِل، َوَقـْد اتَّ جَّ َزَمـِن الدَّ

اْلَعْسـَكِر«))). بَِذلِـَك 

تواتر األحاديث في ذم الخوارج:

ولعظـم فتنـة الخـوارج، وشـرهم، وفسـادهم للديـن والدنيـا، تواتـرت 

األحاديـث عـن رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص فـي ذمهـم، والتحذيـر منهـم، واألمـر 

بقتالهـم، وكثـرت في اآلثار أوصافهم، وبيان حالهـم ومآلهم، حتى ال يغتر 

بهـم أحـد، ويلبسـوا عليـه دينـه، ولكن مع تأخـر الزمـان، وظهـور الفتن، 

وفشـو الجهـل، قد تخفـى الصفـات، ويغتر البعـض بالمسـميات، ويفتن 

آخـرون ببعـض مظاهـر العبادات.

قـال ابـن تيمية : »وكذلـك الخوارج: لمـّـا كانـوا أهل سـيف وقتال، 

ظهـرت مخالفتهـم للجماعـة، حيـن كانـوا يقاتلـون النـاس، وأمـا اليـوم فـا 

يعرفهـم أكثر النـاس«!))).

))( مجموع الفتاوى )8)/496).

))( النبوات ))/546).
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وألجـل هـذا األمـر، ومسـاهمة فـي نشـر علـم من مضـى مـن األئمة، 

صفـات  بعـض  أسـرد  المطهـرة،  السـنة  فـي  ورد  بمـا  النـاس  وتبصيـر 

الخـوارج، مسـتعينا باللـه تعالـى، فأقـول - وباللـه التوفيـق-: إن مـن أهم 

صفـات الخـوارج:

1- أنهم يخرجون عند الفتن:

فعـن أبـي سـعيد الخدري  أنه سـمع رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »اَل 

ـاَعُة َحتَّـى َتْقَتتِـَل ِفَئَتـاِن َعِظيَمَتـاِن، َدْعَواُهَمـا َواِحـَدٌة، َتْمـُرُق َبْيَنُهَما  َتُقـوُم السَّ

.(((» ائَِفَتْيـِن بِاْلَحقِّ َمارَِقـٌة َيْقُتُلَهـا َأْوَلـى الطَّ

ـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْخُرُجـوَن َعَلـى ِحيـِن ُفْرَقـٍة  وعنـه  قـال: قـال رسـول اللَّ

النَّـاِس«))). ِمـَن 

َأْوَلـى  َيْقُتُلَهـا  اْلُمْسـِلِميَن  مـن  ُفْرَقـٍة  ِعْنـَد  َمارَِقـٌة  »َتْمـُرُق  روايـة:  وفـي 

.(3(» بِاْلَحـقِّ ائَِفَتْيـنِ  الطَّ

 ))( رواه عبدالــرزاق ح)8658)(، وأحمــد مــن طريقــه، ح)906))( وقــال األرنــاؤوط: 

»حديث صحيح«.

))( رواه البخاري ح)6933).

)3( رواه مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ح)064)).
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وهاتـان الفئتـان همـا أصحـاب الجمـل، وأصحـاب صفيـن، والمارقة 

التـي مرقـت عنـد هـذه الفرقة هـي الخـوارج، خرجـوا بعد معركـة صفين 

وتحكيـم الَحَكميـن، فقاتلهـم علـي  وقتلهم))).

وهـذا أمـر معلوم مشـاَهد فـي الخـوارج عبر األزمـان، ال يظهـرون إال 

فـي الفتـن والفرقـة واختـال األمـور، ومـن تأمـل أوقـات ظهروهـم تبين 

لـه األمـر بجـاء، فهـم أول مـا خرجوا حيـن وقع القتـال والفتنـة بين أهل 

العـراق وأهـل الشـام، فقاتلهـم علـي  فقتلهم، »َوَلـْم َيْنـُج ِمْنُهـْم إاِلَّ 

ُدوَن اْلَعَشـَرِة، ُثـمَّ اْنَضـمَّ إَِلـى َمـْن َبِقـَي ِمْنُهْم َمـْن َماَل إَِلـى َرْأيِِهـْم َفَكاُنوا 

ا  ، وما بعدها في خافـة معاوية وابنه يزيـد، َفَلمَّ ُمْخَتِفيـَن ِفـي ِخَاَفِة َعِلـيٍّ

َبْيـِر َوَأَطاَعُه  ـِه ْبـُن الزُّ َمـاَت َيِزيـُد َوَوَقـَع ااِلْفتِـَراُق َوَولِـَي اْلِخَاَفـَة َعْبـُد اللَّ

َعـى اْلِخَاَفـَة َوَغَلَب  ـاِم َثاَر َمـْرَواُن َفادَّ َأْهـُل اأْلَْمَصـاِر إاِلَّ َبْعـضَ َأْهـِل الشَّ

ـاِم إَِلى ِمْصـَر، َفَظَهـَر اْلَخـَواِرُج ِحيَنئِـٍذ بِاْلِعَراِق َمـَع َناِفِع  َعَلـى َجِميـِع الشَّ

ْزَرِق َوبِاْلَيَماَمـِة َمـَع َنْجـَدَة ْبـِن َعاِمـٍر، وهكـذا دواليـك، وال يمنـع  ْبـِن اأْلَ

ذلـك ظهـور جماعـات صغيرة منهـم هنا وهنـاك...

))( قــال ابن كثير: »ووقوع ذلك في زمان علي معلوم ضرورة ألهل العلم قاطبة”. البداية والنهاية 

.((04/9(
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2- أنهم حدثاء األسنان، سفهاء األحالم:

َيُقـوُل: »َيْأتِـي ِفـي  ـِه ملسو هيلع هللا ىلص،  اللَّ عـن َعِلـيٍّ  قـال: َسـِمْعُت َرُسـوَل 

َخْيـِر  ِمـْن  َيُقوُلـوَن  اأَلْحـَاِم،  ُسـَفَهاُء  اأَلْسـَناِن،  ُحَدَثـاُء  َقـْوٌم،  َمـاِن  الزَّ آِخـِر 

ـِة...«))). الَبِريَّ َقـْوِل 

اأَلْسـَناِن،  َأْحـَداُث  َقـْوٌم  َمـاِن  الزَّ آِخـِر  ِفـي  »َسـَيْخُرُج  روايـة:  وفـي 

اأَلْحـَاِم«))). ُسـَفَهاُء 

ْسـَنان« َأي: صغارهـا، و»سـفهاء  قـال ابـن حجـر: »َوَقْوُلـُه: »حدثـاء اأْلَ

ِم«، َأْي: ُضَعَفـاُء اْلُعُقـوِل«)3). اأْلَْحـاَ

أَنَُّهـْم  َوالُْمـرَاُد  الُْعْمـُر،  ِبـِه  َوالُْمـرَاُد   ، ِسـنٍّ َجْمـُع  »َواأْلَْسـَناُن:  وقـال: 

َشـبَاٌب، قَْولُـُه: »ُسـَفَهاُء اأْلَْحـَاِم«: َجْمـُع ِحلٍْم ِبَكـْرِ أَوَّلِـِه، َوالُْمـرَاُد ِبِه: 

الَْعْقـُل، َوالَْمْعَنـى أَنَّ ُعُقولَُهـْم رَِديئَـٌة«)4).

 فهـم صغـار يف السـن، صغـار يف العقـول، ليسـت لهم تجـارب، وال 

سـابق معرفة، ولذلـك يتاعب بهم كرباؤهـم، ويَْدُعونهم إىل الفنت باسـم 

الجهـاد، وإىل التكفري والفسـاد يف األرض باسـم الدين!.

))( رواه البخاري ح)))36).

))( رواه البخاري ح)3930( ومسلم ح)7)4)).

)3( فتح الباري )9/6)6).

)4( فتح الباري )))/87)).
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3- الجهل وسوء الفهم واالبتعاد عن العلم وأهله:

وهـذه صفـات بـارزة فـي جميـع الخـوارج، السـيما مـع ما تقـدم من 

وصفهـم بحداثـة السـن ورداءة العقـل.

تِي -  فَعـْن َأبِـي َذرٍّ  َقـاَل: َقـاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َبْعـِدي ِمـْن ُأمَّ

تِـي - َقـْوٌم َيْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن، اَل ُيَجـاِوُز َحَاِقيَمُهـْم،  َأْو َسـَيُكوُن َبْعـِدي ِمـْن ُأمَّ

ِة، ُثـمَّ اَل َيُعوُدوَن ِفيـِه، ُهْم  ِميَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ يـِن َكَمـا َيْخُرُج السَّ َيْخُرُجـوَن ِمـَن الدِّ

َواْلَخِليَقِة«))). اْلَخْلـِق  َشـرُّ 

اَل  الُقـْرآَن  »َيْقـَرُءوَن   : ِّالُخـْدِري َسـِعيٍد  َأبِـي  َعـْن  روايـة  وفـي 

َحَناِجَرُهـْم«))). ُيَجـاِوُز 

يفهمونـه،  ال  َحَناِجَرُهـْم«:  ُيَجـاِوُز  »اَل  »ومعنـى:   : القرطبـي قـال 

بمعنـاه«)3). يعملـون  وال 

ُيَجـاِوُز  اَل  اْلُقـْرآَن  »يقـرؤون  قولـه:  »وأمـا   : البـر عبـد  ابـن  وقـال 

ُلـوُه َعَلى َغْيِر َسـبِيِل  َحَناِجَرُهـْم« َفَمْعَنـاُه: َأنَُّهـْم َلـْم َيْنَتِفُعـوا بِِقَراَءتِـِه؛ إِْذ َتَأوَّ

))( رواه مسلم ح)067)).

))( رواه البخاري ح)5058).

)3( المفهم )09/3)).
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ِة َوُمَعاَداتَِهـا، َوَتْكِفيرِِهُم  ـنَّ َنـِة َلـُه، َوإِنََّما َحَمَلُهـمْ َعَلى َجْهِل السُّ ِة اْلُمَبيِّ ـنَّ السُّ

ُلـوا  َتَأوَّ َوِرَواَياتِِهـْم:  لَِشـَهاَداتِِهْم  ُهـْم  َوَردَّ َسـبِيَلُهْم،  َسـَلَك  َوَمـْن  ـَلَف  السَّ

وا، َفَلـْم َيْنَتِفُعوا بِـِه، َواَل َحَصُلوا ِمـْن تَِاَوتِِه  ـوا َوَأَضلُّ اْلُقـْرآَن بِآَرائِِهـْم، َفَضلُّ

إاِلَّ َعَلـى َمـا َيْحُصـُل َعَلْيـِه اْلَماِضُغ الَّـِذي َيْبَلُع َواَل ُيَجـاِوُز َما ِفـي ِفيِه ِمَن 

َحْنَجَرَتُه«))). َعـاِم  الطَّ

تِي  وممـا يـدل على سـوء فهمهم للقـرآن قولـه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْخُرُج َقـْوٌم ِمـْن ُأمَّ

إَِلـى  بَِشـْيٍء، َواَل َصَاُتُكـْم  ِقَراَءتِِهـْم  إَِلـى  ِقَراَءُتُكـْم  َلْيـَس  اْلُقـْرآَن،  َيْقـَرُؤوَن 

ٍء، َيْقَرُؤوَن اْلُقْرآَن َيْحِسـُبوَن  ٍء، َواَل ِصَياُمُكْم إَِلى ِصَياِمِهْم بَِشـيْ َصَاتِِهْم بَِشـيْ

ـُه َلُهـْم َوُهـَو َعَلْيِهـْم، اَل ُتَجـاِوُز َصَاُتُهْم َتَراِقَيُهـْم...«))). َأنَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  ، َوَأَنِس ْبـِن َمالٍِك  َعْن َرُسـوِل اللَّ وَعـْن َأبِي َسـِعيٍد اْلُخـْدِريِّ

تِـي اْختِـَاٌف َوُفْرَقـٌة، َقـْوٌم ُيْحِسـُنوَن اْلِقيـَل َوُيِسـيُئوَن  َقـاَل: »َسـَيُكوُن ِفـي ُأمَّ

ِه َوَلْيُسـوا  اْلِفْعـَل، َيْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن اَل ُيَجـاِوُز َتَراِقَيُهـْم،... َيْدُعوَن إَِلى ِكَتاِب اللَّ

ِمْنـُه ِفي َشـْيٍء«)3).

))( االستذكار ))/499).

))( رواه مسلم ح))43)).

)3( رواه أحمد ح)3338)( وأبوداود ح)4567).
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ومن أمثلة جهلهم بالقرآن:

ُه َسـَأَل َناِفًعـا َكْيـَف َكاَن َرْأُي بن  ِه ْبـِن اأْلََشـجِّ َأنَّ عـن ُبَكْيـِر ْبـِن َعْبـِد اللَّ

ـِه اْنَطَلُقـوا إَِلى آَياِت  ُعَمـَر ِفـي اْلَحُروِريَّـِة؟ َقـاَل َكاَن َيَراُهْم ِشـَراَر َخْلِق اللَّ

ـاِر َفَجَعُلوَهـا ِفـي اْلُمْؤِمنِيَن«))). اْلُكفَّ

وهـذا األمـر هـو أصـل انحرافهـم، قـال ابـن تيميـة  عـن أصـل 

َفْهِمـِه«))). ِفـي  َفَغِلُطـوا  اْلُقـْرآِن  ِمـْن  َفِهُمـوُه  َمـا  َأْصَلَهـا  بدعتهـم: »َفـإِنَّ 

ُلـوَن اْلُقـْرآَن َعَلـى َغْيـِر اْلُمـَراِد ِمْنـُه،  وقـال ابـن حجـر : »َكاُنـوا َيَتَأوَّ

بَِرْأيِِهـْم«)3). وَن  َوَيْسـَتبِدُّ

علـى  تطاولهـم  فهمهـم؛  وسـوء  جهلهـم،  عظـم  علـى  يـدل  وممـا 

المسـلمين بالتكفيـر واسـتباحة دمائهـم، قـال ابن حجـر : »َوَذلِـَك َأنَّ 

اْلَخـَواِرَج لمـا حكُمـوا بِكْفـر مـن خالفهـم اسـتباحوا ِدَماءِهـْم، َوَتَرُكـوا َأْهـَل 

ـِة، َفَقاُلـوا: َنِفي َلُهـْم بَِعْهِدِهْم، َوَتَرُكـوا ِقَتاَل اْلُمْشـرِِكيَن، َواْشـَتَغُلوا بِِقَتاِل  مَّ الذِّ

ِذيَن َلـْم َتْنَشـِرْح ُصُدوُرُهْم  ـاِل الَّ ـُه ِمـْن آَثـاِر ِعَبـاَدِة اْلُجهَّ اْلُمْسـِلِميَن، َوَهـَذا ُكلُّ

))( عزاه ابن حجر في الفتح )))/86)( إلى الطبري في تهذيب اآلثار، وقال: »وسنده صحيح«، 

. وقد علقه البخاري في صحيحه بصيغة الجزم على ابن عمر

))( مجموع الفتاوى )7)/447).

)3( فتح الباري )))/83)).
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ـُكوا بَِحْبٍل َوثِيٍق ِمـَن اْلِعْلِم، َوَكَفـى َأنَّ َرْأَسـُهْم َردَّ َعَلى  بُِنـوِر اْلِعْلـِم َوَلـْم َيَتَمسَّ

ـَاَمَة«))). ـَه السَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َأْمـَرُه َوَنَسـَبُه إَِلـى اْلَجْوِر، َنْسـَأُل اللَّ َرُسـوِل اللَّ

وكل هـذا مـن آثـار البعـد عـن العلمـاء، واإلعـراض عـن مجالسـهم 

وفهمهـم، ولذلـك قال ابن عبـاس  للخـوارج لما جاءهـم ليناظرهم: 

ْنَصـاِر، َوِمـْن ِعْنـِد  بِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلُمَهاِجِريـَن، َواأْلَ »َأَتْيُتُكـْم ِمـْن ِعْنـِد َأْصَحـاِب النَّ

َل اْلُقـْرآُن، َفُهْم َأْعَلـُم بَِتْأِويِلـِه ِمْنُكْم،  بِـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َوِصْهـرِِه، َوَعَلْيِهْم ُنـزِّ اْبـِن َعـمِّ النَّ

َوَلْيـَس ِفيُكـْم ِمْنُهْم َأَحـٌد«))).

قـال ابـن حزم : »أسـاف اْلَخـَواِرج َكاُنـوا أعرابًا قـرؤا اْلُقـْرآن قبل َأن 

ابَِتـة َعـن َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، َولـم يكـن فيهـم أحـد من  يتفقهـوا ِفـي الّسـَنن الثَّ

اْلُفَقَهـاء، اَل مـن َأْصَحـاب اْبـن َمْسـُعود، َواَل َأْصَحـاب َعْمـرو، َواَل َأْصَحـاب 

َعلّي، َواَل َأْصَحاب َعائَِشـة، َواَل َأْصَحاب أبي ُموَسـى، َواَل َأْصَحاب مَعاذ بن 

ْرَداء، َواَل َأْصَحـاب سـلَمان، َواَل َأْصَحـاب زيد  جبـل، َواَل َأْصَحـاب أبـي الـدَّ

َواْبـن َعبَّـاس َواْبـن عمر، َولَِهـَذا تجدهـم ُيَكّفر َبعضهـم َبْعًضا ِعْند أقـّل نازلة 

ة جهلهم«)3). تنـزل بهـم من دقائـق اْلفتيـا وصغارها، َفظهر ضعـف اْلَقْوم َوُقـوَّ

))( فتح الباري )))/)30). 

))( رواه النسائي في الكبرى ح)))85( والحاكم ))/495).

)3( الفصل )4/)))).
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وقـد وصفهـم علي  حيـن َأيَِس مـن نصحهـم، وتهيـأ لقتالهم بعد 

ـه،  أن أفسـدوا فـي األرض وسـفكوا الـدم الحـرام: »وقاتلـوا مـن حـاد اللَّ

ه، قاتلـوا الخاطئين الضالين، القاسـطين المجرمين،  وحـاول أن يطفـئ نور اللَّ

ِذيـنَ ليسـوا بقراء للقـرآن، َوال فقهاء ِفـي الدين، َوال علماء ِفـي التأويل، َوال  الَّ

ـِه لـو َوُلـوا َعَلْيُكـْم لعملـوا فيكم  لهـذا األمـر بأهـل سـابقة ِفـي اِلْسـام، َواللَّ

بأعمـال كسـرى وهرقل«))).

4- اإلعجاب بالنفس واالغترار بالعمل:

فَعـْن َأَنـٍس  َقاَل: ُذِكـَر لِي َأنَّ َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َقـاَل: - َوَلْم َأْسـَمْعُه 

ِمْنـُه - »إِنَّ ِفيُكـْم َقْوًمـا َيْعُبُدوَن َوَيْدَأُبـوَن، َحتَّى ُيْعَجَب بِِهُم النَّـاُس، َوُتْعِجَبُهْم 

ِة«))). ِميَّ ـْهِم ِمـَن الرَّ يِن ُمُروَق السَّ ُنُفوُسـُهْم، َيْمُرُقـوَن ِمَن الدِّ

َقـْوٌم  َوَسـَيِجيُء  َوُفْرَقـٌة،  اْختِـَاٌف  تِـي  ُأمَّ ِفـي  »َسـَيُكوُن  روايـة:  وفـي 

َأْنُفُسـُهْم«)3). َوُتْعِجُبُهـْم  ُيْعِجُبوَنُكـْم، 

))( تاريخ الطبري )78/5).

))( رواه أحمد ح)886))).

)3( رواه الحاكم ))/47)).
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واإلعجاب بالنفس هاك:

بِـّي ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: »َثـاُث ُمْهِلَكاٍت ُشـحٌّ ُمَطـاٌع َوَهًوى  َعـن َأَنـس  َأن النَّ

َبـعٌ َوإِْعَجاُب اْلَمـْرِء بَِرْأيِِه«))). ُمتَّ

وفي رواية: »َوإِْعَجاُب اْلَمْرِء بَِنْفِسِه«))).

وهـذا فيـه أن اإلنسـان إذا اعَتـدَّ برأيـه أصابـه الغـرور، حيـث يعجـب 

بنفسـه، ويظـن أنـه علـى الحـق، فـا يراجـع نفسـه، وال يجالـس العلماء 

ليتبيـن له عـواره، بل يظن أنـه أعلم وأفقه النـاس، فيبدأ االنحـراف، ويغره 

الشـيطان بالهـوى، وقـد يكـون لـه أصحـاب ينفخونـه بجهلهـم، فيحـل 

هاكـه، وينسـلخ مـن الدين، وهو يحَسـب أنه مـن المجاهديـن، وقد َقاَل 

اُر ِفـي اْلَبْحـِر، َوَحتَّى  جَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َيْظَهـُر اْلِْسـَاُم َحتَّـى َيْخَتِلـَف التُّ َرُسـوُل اللَّ

ِه، ُثـمَّ َيْظَهُر َقـْوٌم َيْقـَرُءوَن اْلُقْرآَن، َيُقوُلـوَن: َمْن  َتُخـوَض اْلَخْيـُل ِفـي َسـبِيِل اللَّ

َأْقـَرُأ ِمنَّـا؟ َمـْن َأْعَلـُم ِمنَّـا؟ َمْن َأْفَقـُه ِمنَّا؟ » ُثـمَّ َقـاَل أِلَْصَحابِِه: َهْل ِفـي ُأوَلئَِك 

ِة،  مَّ
ـُه َوَرُسـوُلُه َأْعَلُم. َقـاَل: »ُأوَلئَِك ِمْنُكـْم ِمْن َهـِذِه اأْلُ ِمـْن َخْيـٍر؟ » َقاُلـوا: اللَّ

ـاِر«)3). َوُأوَلئِـَك ُهـْم َوُقوُد النَّ

))( رواه البزار ح)93)7).

))( رواه البزار ح))649).

)3( رواه الطبراني في األوسط ح))4)6).
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ُف َعَلْيُكْم  وعـن حذيفة  قـال: قال رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص: »إِنَّ َمـا َأَتَخـوَّ

َرُه إَِلى  َرُجـٌل َقـَرَأ اْلُقـْرآَن، َحتَّـى إَِذا ُرئَِيْت َبْهَجُتُه َعَلْيـِه، َوَكاَن رِْدًءا لإِِلْسـَاِم، َغيَّ

ـْيِف،  ـُه، َفاْنَسـَلَخ ِمْنـُه، َوَنَبـَذُه َوَراَء َظْهـرِِه، َوَسـَعى َعَلى َجارِِه بِالسَّ َمـا َشـاَء اللَّ

ـرِْك، اْلَمْرِميُّ َأِم  ُهَمـا َأْوَلى بِالشِّ ـْرِك«، َقـاَل: ُقْلُت: َيا َنبِـيَّ اللِه، َأيُّ َوَرَمـاُه بِالشِّ

اِمي«))). اِمي؟ َقـاَل: »َبـِل الرَّ الرَّ

وفـي روايـة: »َحتَّى إَِذا ُرئَِي َعَلْيـِه َبْهَجُتـُه، َوَكاَن رِْدًءا لإِْلِْسـَاِم، اْعَتَزَل إَِلى 

ُه«))). َما َشـاَء اللَّ

ـْيَطاُن  وفـي روايـة: »حتَّـى إَِذا ُرئَِيـْت َبْهَجُتـُه َوَكاَن رِْدَء اْلِْسـَاِم، اْغَترَُّه الشَّ

ـُه«)3). إَِلـى َما َشـاَء اللَّ

فهـذا قـرأ القـرآن كحـال بقية الخـوارج قـراءة ال تتجـاوز الحناجر، من 

غيـر فهـم، ولذلـك أصابـه الغـرور، ثم اعتزل لسـوء ظنـه بالناس، وسـوء 

فهمـه للديـن، فبـدأ بالتكفير، ثـم أتبعه بالسـيف، وبدأ بالجـار، وهو أولى 

النـاس باإلحسـان واألمـن مـن البوائـق، ولكـن شـأن الخـوارج انتـكاس 

الفطـر، وخيانة المحسـن، ونكـران الحقوق.

))( رواه ابن حبان ح))8( والبزار ح)793)).

))( رواه البزار ح)793)).

)3( رواه الهروي في ذم الكام ح)89).
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ـوَب: َوَطَعْنـُت َرُجًا ِمـَن اْلَخـَواِرِج  قـال ابـن كثيـر : »َقـاَل َأُبـو َأيُّ

ـِه بِالنَّـاِر، َفَقاَل:  ، َفَأْنَفْذُتـُه ِمـْن َظْهـرِِه، َوُقْلُت َلـُه: َأْبِشـْر َيا َعُدوَّ اللَّ ْمـحِ بِالرُّ

ا. َنـا َأْوَلـى بَِهـا ِصِليًّ َسـَتْعَلُم َأيُّ

ُكْم  َوَجَعـَل َعِليٌّ َيْمِشـي َبْيـَن اْلَقْتَلى ِمْنُهْم َوَيُقوُل: ُبْؤًسـا َلُكـْم، َلَقْد َضرَّ

ـْيَطاُن،  ُكـْم. َفَقاُلـوا: َيـا َأِميـَر اْلُمْؤِمنِيـَن َوَمـْن َغرَُّهـْم؟ َقـاَل: الشَّ َمـْن َغرَّ

َأْتُهْم  ، َوَنبَّ َنـتْ َلُهُم اْلَمَعاِصـيَ ، َوَزيَّ ْتُهـمْ بِاأْلََمانِيِّ ـاَرٌة، َغرَّ ـوِء َأمَّ َوَأْنُفٌس بِالسُّ

َظاِهـُروَن«))). َأنَُّهْم 

ومـن عامـات اغتـرار الخـوارج: تمادحهـم بأعمالهـم، والتلبيـس على 

األغـرار بذلـك، َقاَل َيِزيـُد اْلَفِقيـُر : »كنـُت ُغاًما َشـابًّا فقـرأُت اْلُقْرآَن، 

فاْلَتـَزق بِـي نفـٌر ِمَن الَخـَواِرج َيْدُعوَن إَِلى أمرِهـم، فُقِضَي َأنِّـي َخَرجُت َمَعهم 

ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص؟  ـا، َفـإَِذا ُهـْم َيُقوُلـوَن: َهـْل َلـَك ِفـي َرُجـٍل ِمـْن َأْصحـاِب ُمَحمَّ َحاجًّ

فانطلقـُت َمَعُهـْم، َفـإَِذا ُهـَو َأُبـو َسـِعيٍد الُخـْدرّي َفَقاُلـوا: َيـا َأَبـا َسـِعيٍد، إِنَّـا 

ِفْينـا رجـااًل يقـَرؤون القـرآن، هـم أشـدُّ اجتِهـادًا، َفَبْيَنـا ُهـْم كذلِـَك إِْذ َخَرُجوا 

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـول: إنَّ قومًا  َعَلْيَنـا بَأْسـَياِفهم، َفَقـاَل َأُبو َسـِعيٍد: سـمعُت رسـوَل اللَّ

))( البداية والنهاية )0)/588).
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ـْهُم  يقـرؤون اْلُقـْرآَن ال ُيجـاِوز تراِقَيهـم، يمُرقـون ِمـَن اِلْسـاِم َكَمـا َيْمُرق السَّ

الَرِميَّة«))). ِمـَن 

فهـذا شـاب قرأ القـرآن، ولكن لم يكن علـى دراية بالعلم وال مجالسـة 

إلـى  يدعونـه  بـه، والزمـوه  فالتزقـوا  ذلـك،  الخـوارج  فاسـتغل  ألهلـه، 

أمرهـم، ورغبـوه فـي الحج لينفـردوا بـه، وُيشـبِعوه بشـبههم ومنهجهم، - 

علـى عـادة الخـوارج دعـوة الشـباب إلـى أماكن خارجـة عن نظـر األهل 

ووالة أمورهم،كالمخيمـات، والرحـات للعمـرة والحج والبـراري، ونحو 

ذلـك -، ثـم َدَعـْوه إلى زيارة الصحابي أبي سـعيد الخـدري  ليظهروا 

لـه صحـة دعوتهـم، ولـم يذهبوا لـه ليتعلمـوا من علمـه؛ وإنمـا ليمدحوا 

أعمالهـم عنـده، َفَقاُلـوا: َيـا َأَبـا َسـِعيٍد، إِنَّـا ِفْينـا رجـااًل يقـَرؤون القـرآن، 

هـم أشـدُّ اجتِهـادًا، وهذا فـي الغالـب: إما أن ُيمـدح صاحبه، أو ُيسـكت 

عنـه وال ُينكـر عليـه، وهـذا يكفـي لتصحيـح مذهبهـم عند الشـاب الذي 

ماشـاهم وجالسـهم، ولـم يـر منهـم إال صاحـًا ظاهـرًا، ولكـن لمـا كان 

أبوسـعيد  عارفـا بالسـنة، وخبيـرا بهـم، لـم يجبهـم إلـى مـا أرادوا، 

))( الطيوريات ))/3)7).
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بـل كشـف حالهـم، فأظهـروا حقيقتهم وشـهروا سـيفهم، وأنقذ اللـُه هذا 

الشـاب من شـرهم بجلسـة واحـدة مع عالم مـن الصحابة، وهكذا الشـأن 

فـي زماننـا إذا انفـردوا بالشـاب، ولكـن ال يأخذونـه إال إلـى مـن يعرفونه 

ويأمنـون جانبـه، حتـى ال يفسـد عليهـم أمرهـم، وقـد يسـبقه تنسـيق، مع 

إطـراء شـديد لصاحبهم، ووضـع هالة من األلقـاب عليه يرفعونـه بها إلى 

السـماء، ليصطـادوا بـه الضعفاء،

وهـذا بخـاف مـا عليه أهـل السـنة والعلم النافـع، فأنهـم ال يمدحون 

أنفسـهم، وال يحبـون ذلك:

النافـع:  العلـم  أهـل  عامـات  »مـن   : رجـب ابـن  قـال 

أنهـم ال يـرون ألنفسـهم حـاال، وال مقامـا، ويكرهـون بقلوبهـم التزكيـة 

والمـدح، وال يتكبـرون علـى أحد... وكلمـا ازدادوا في هـذا العلم ازدادوا 

وذال. وانكسـارًا  وخشـية  ـه  للَّ تواضعـًا 

ومـن عامـات العلـم النافع: أنـه يدل صاحبـه على الهرب مـن الدنيا، 

وأعظمها الرئاسـة والشـهرة والمدح«))).

))( بيان فضل علم السلف على الخلف ص)8).
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وفـي األثـر المتقـدم دليل أن مجالسـة علماء السـنة نجـاة وعصمة من 

األفـكار المنحرفة.

5- الغلــو والتعمق في العبادة، والتشــدد في غير موضع 

الشدة:

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص  فَعـْن َأبِـي َسـِعيٍد الُخـْدِريِّ  َأنَّـُه َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّ

َيُقـوُل: »َيْخـُرُج ِفيُكـْم َقـْوٌم َتْحِقـُروَن َصَاَتُكـْم َمـَع َصَاتِِهـْم، َوِصَياَمُكْم َمَع 

َحَناِجَرُهـْم،  ُيَجـاِوُز  اَل  الُقـْرآَن  َوَيْقـَرُءوَن  َعَمِلِهـْم،  َمـَع  َوَعَمَلُكـْم  ِصَياِمِهـْم، 

ـِة«))). ِميَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ يـِن َكَمـا َيْمـُرُق السَّ َيْمُرُقـوَن ِمـَن الدِّ

وعـن َعِلّي  َقاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َيْخُرُج َقـْوٌم ِمْن 

تِـي َيْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن، َلْيَس ِقَراَءُتُكـْم إَِلى ِقَراَءتِِهـْم بَِشـْيٍء، َواَل َصَاُتُكْم إَِلى  ُأمَّ

َصَاتِِهـمْ بَِشـْيٍء، َواَل ِصَياُمُكْم إَِلى ِصَياِمِهْم بَِشـْيٍء، َيْقَرُءوَن اْلُقْرآَن َيْحِسـُبوَن 

ـُه َلُهـْم َوُهَو َعَلْيِهـْم، اَل ُتَجـاِوُز َصَاُتُهْم َتَراِقَيُهـْم، َيْمُرُقوَن ِمَن اْلِْسـَاِم َكَما  َأنَّ

ِة«))). ِميَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ َيْمُرُق السَّ

))( رواه البخاري ح)5058).

))( رواه مسلم ح)066)).
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ِع ِفي  َنطُّ َياَنـِة، َوالتَّ قـال ابن حجـر : »َوِفيِه التَّْحِذيـُر ِمـَن اْلُغُلوِّ ِفـي الدِّ

ـاِرُع  ـْرُع، َوَقْد َوَصَف الشَّ ْفـِس ِفيَما َلْم َيـْأَذْن ِفيِه الشَّ اْلِعَبـاَدِة بِاْلَحْمـِل َعَلـى النَّ

َها َسـْهَلٌة َسْمَحٌة«))). ـِريَعَة بَِأنَّ الشَّ

وَعـْن َأَنـٍس  َقـاَل: ُذِكَر لِي َأنَّ َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل: - َوَلْم َأْسـَمْعُه 

ِمْنـُه - »إِنَّ ِفيُكـْم َقْوًمـا َيْعُبُدوَن َوَيْدَأُبـوَن، َحتَّى ُيْعَجَب بِِهُم النَّـاُس، َوُتْعِجَبُهْم 

ِة«))). ِميَّ ـْهِم ِمـَن الرَّ يِن ُمُروَق السَّ ُنُفوُسـُهْم، َيْمُرُقـوَن ِمَن الدِّ

وَعـْن َأبِـي َسـَلَمَة َقـاَل: َجاَء َرُجـٌل إَِلى َأبِـي َسـِعيٍد َفَقاَل: َهْل َسـِمْعَت 

ـِة َشـْيًئا؟ َقـاَل: َسـِمْعُتُه َيْذُكـُر: »َقْوًما  َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيْذُكـُر ِفـي اْلَحُروِريَّ

يـِن، َيْحِقـُر َأَحُدُكـْم َصَاَتـُه ِعْنـَد َصَاتِِهـْم، َوَصْوَمـُه ِعْنـَد  ُقـوَن ِفـي الدِّ َيَتَعمَّ

ـِة«)3). ِميَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ يـِن َكَمـا َيْمُرُق السَّ َصْوِمِهـْم، َيْمُرُقـوَن ِمـَن الدِّ

وفـي روايـة مـن حديـث عبداللـه بـن عمـرو : »َفإِنَّـُه َسـَيُكوُن َلـُه 

يـِن، َحتَّـى َيْخُرُجـوا ِمْنـُه«)4). ُقـوَن ِفـي الدِّ ِشـيَعٌة َيَتَعمَّ

))( فتح الباري )))/)30).

))( رواه أحمد ح)886))).

)3( رواه أحمد ح))9)))).

)4( رواه أحمد ح)7038).
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ـُة َفَكاُنـوا ِفـي  ـا اْعَتَزَلـت اْلَحُروِريَّ ـِه ْبـُن َعبَّـاٍس : »َلمَّ وَقـاَل َعْبـُد اللَّ

ي  ـَاِة َلَعلِّ : َيـا َأِميـَر اْلُمْؤِمنِيَن َأْبـرِْد َعِن الصَّ َداٍر َعَلـى ِحَدتِِهـْم)))، َفُقْلـُت لَِعِلـيٍّ

ُفُهـْم َعَلْيَك، ُقْلُت: َكاَّ إِْن َشـاَء  َمُهـم، َقاَل: إِنِّـي َأَتَخوَّ آتِـي َهـُؤاَلِء اْلَقـْوَم َفُأَكلِّ

ِة، َقـاَل: ُثمَّ  ـُه َتَعاَلـى، َقـاَل: َفَلبِْسـُت َأْحَسـَن َما َأْقـِدُر َعَلْيِه ِمـْن َهـِذِه اْلَيَمانِيَّ اللَّ

ِهيـَرِة، َقـاَل: َفَدَخْلُت َعَلى َقـْوٍم َلْم  َدَخْلـُت َعَلْيِهـْم َوُهـْم َقائُِلـوَن ِفـي َنْحـِر الظَّ

َهـا َثِفـُن اْلِبِـِل)))، َوُوُجوُهُهـْم  َأَر َقْوًمـا َقـطُّ َأَشـدَّ اْجتَِهـاًدا ِمْنُهـْم، َأْيِديِهـْم َكَأنَّ

ـُجوِد...«)3). َمـٌة ِمـْن آَثاِر السُّ ُمَعلَّ

ومـن شـواهد ذلـك: أن »عـروة بـن حديـر وهـو ممـن نجـا مـن حـرب 

النهـروان، وكان مـن رؤوس الخـوارج، وبقـي إلـى أيـام معاويـة، ثـم أتى إلى 

زيـاد بـن أبيـه ومعـه مولـى لـه؛ فسـأله زيـاد عـن أبي بكـر وعمـر ، فقال 

فيهمـا خيـرا، وسـأله عـن عثمان، فقـال: كنت أوالـي عثمان علـى أحواله في 

خافته سـت سـنين. ثـم تبرأت منه بعد ذلـك للحداث التي أحدثها، وشـهد 

عليـه بالكفـر. وسـأله عن أميـر المؤمنين علـي ، فقال: كنـت أتواله إلى 

))( أي: لوحدهم.

ْكبتين َوَغْيرِِهَما، َوَيْحُصُل  ْرَض ِمْن ُكلِّ َذاِت أْربع إَِذا َبَرَكت، كالرُّ ))( َثِفن: »بَِكْسِر اْلَفاِء، َما َولَِي اأْلَ

ِفيِه ِغلظ ِمْن أَثر الُبروك”. النهاية ))/5))).

)3( رواه عبدالرزاق في المصنف ح)8678)).
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أن حّكـم الَحَكميـن، ثـم تبـرأت منـه بعد ذلك، وشـهد عليـه بالكفر. وسـأله 

لك َلَزْنَيـة، وآخرك  عـن معاوية فسـبه سـبًا قبيحا، ثم سـأله عن نفسـه فقـال: أوَّ

لدعـوة، وأنـت فيمـا بينهمـا َبعـُد عـاص ربـك. فأمـر زيـاد بضرب عنقـه، ثم 

دعـا مـواله فقـال لـه: صـف لـي أمـره واصـدق. فقـال: أأطنـب أم أختصـر؟ 

فقـال: بـل اختصـر، قـال: ما أتيتـه بطعام فـي نهار قط، وال فرشـت له فراشـا 

بليـل قط«.

أي: ال ينـام الليـل مـن طـول القيـام، وال يـأكل فـي النهـار مـن دوام 

الصيـام، فهـو قائـم صائـم دهـره كلـه.

قال الشهرستاني معقبا: »هذه معاملته واجتهاده، وذلك خبثه واعتقاده«))).

فالخـوارج تعمقـوا فـي العبادة علـى خاف السـنة، وبالغـوا في ذلك، 

وتركـوا مجالـس العلمـاء، فلّبس عليهم إبليـس، وزين لهم سـوء عملهم، 

ونقلهـم مـن البدع إلى السـيف.

ـِه ْبـِن  ـا ُجُلوًسـا َعَلـى َبـاِب َعْبـِد اللَّ قـال عمـرو بـن سـلمة : »ُكنَّ

، َفَقاَل: َلـْم َيْخُرْج  َمْسـُعوٍد َنْنَتِظـُر َأْن َيْخـُرَج إَِلْيَنـا، َفـإَِذا َأُبو ُموَسـى اأَلْشـَعِريُّ

))( حكاها الشهرستاني في الملل والنحل ))/7)3).
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ا  ـِه، َفَلمَّ إَِلْيُكـْم َأُبـو َعْبـِد الرَّْحَمـِن؟ ُقْلَنـا: ال. َفَجَلـَس َمَعَنا َحتَّى َخـَرَج َعْبُداللَّ

ـِه ُقْمَنـا إَِلْيـِه. َفَقـاَل َأُبوُموَسـى: َيـا َأَبـا َعْبـِد الرَّْحَمـِن إِنِّـي َرَأْيُت  َخـَرَج َعْبُداللَّ

آنًِفـا ِفـي اْلَمْسـِجِد َأْمـًرا َأْنَكْرُتـُه، َقـاَل: َفَما َرَأْيـَت؟ َفإِْن ِعْشـَت َفَسـَتَرى. َقاَل: 

َرَأْيـُت ِفـي اْلَمْسـِجِد ِحَلًقـا ُجُلوًسـا، ِفـي ُكلِّ َحْلَقـٍة َرُجـٌل، َوِفـي َيـِدِه َحًصى 

ُلـوَن ِماَئـًة.  ُلـوا ِماَئـًة َفُيَهلِّ َيُقـوُل: َسـبُِّحوا ِماَئـًة، َفُيَسـبُِّحوَن ِماَئـًة، َفَيُقـوُل: َهلِّ

َفَيُقـوُل: َكبِّـُروا ِماَئـًة، َفُيَكبِّـُروَن ِماَئـًة. َقـاَل: َفَمـا ُقْلـَت َلُهـْم؟ َقـاَل: َمـا ُقْلـُت 

َئاتِِهْم، َوَضِمْنَت َلُهْم  وا َسـيِّ َلُهـْم َشـْيًئا اْنتَِظـاَر َرْأيَِك، َقاَل: َأَفـا َأَمْرَتُهْم َأْن َيُعـدُّ

َأْن ال َتِضيـعَ ِمـْن َحَسـَناتِِهْم َشـْيٌء؟ َقـاَل: َفَمَضـى َوَمَضْيَنـا َمَعـُه َحتَّـى اْنَتَهْيَنا 

إَِلـى َحْلَقـٍة ِمـْن تِْلـَك اْلِحَلِق، َقـاَل: َفَماَذا ِفـي َأْيِديُكـْم؟ َقاُلوا: َحًصـى َنُعدُّ بِِه 

ٌء؟  ْسـِبيَح. َقاَل: َتَخاُفوَن َأْن ال َيِضيَع ِمْن َحَسـَناتُِكْم َشـيْ ْهِليَل َوالتَّ ْكبِيـَر َوالتَّ التَّ

َئاتُِكْم َوَأَنـا َضاِمـٌن لَِحَسـَناتُِكْم َأْن ال َيِضيـَع ِمْنَهـا َشـْيٌء، َوْيَحُكْم َيا  وا َسـيِّ ُعـدُّ

ـٍد، َما َأْسـَرَع َهَلَكَتُكـْم، َهُؤالِء َصَحاَبـُة َنبِيُِّكْم ملسو هيلع هللا ىلص ُمَتَواِفـُروَن، َوَهِذِه  ـَة ُمَحمَّ ُأمَّ

ـٍة َأْهَدى  آنَِيُتـُه َلـْم ُتْكَسـْر َوثَِياُبـُه َلـْم َتْبـَل. َوالَِّذي َنْفِسـي بَِيـِدِه، إِنَُّكـْم َلَعَلى ِملَّ

ـٍد ملسو هيلع هللا ىلص َأَو ُمْفَتتُِحـوَن َبـاَب َضاَلـٍة؟ َقاُلوا: َيـا َأَبا َعْبـِد الرَّْحَمِن،  ـِة ُمَحمَّ ِمـْن ِملَّ

ِه ملسو هيلع هللا ىلص  َمـا َأَرْدَنـا إاِل اْلَخْيـَر. َقـاَل: َكـْم َمْن ُيِريـُد اْلَخْيـَر ال ُيِصيُبُه، إِنَّ َرُسـوَل اللَّ
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َثَنـا َأنَّ َقْوًمـا َيْقـَرُءوَن اْلُقـْرآَن ال ُيَجـاِوُز َتَراِقَيُهـْم َيْمُرُقـوَن ِمَن اِلْسـاِم َكَما  َحدَّ

َة َأْهـِل تِْلَك اْلِحَلِق  ْمَيِة، َقاَل َعْمـُرو ْبُن َسـَلَمَة: َفَرَأْيَنا َعامَّ ـْهُم ِمـَن الرَّ َيْمـُرُق السَّ

ْهـَرَواِن َمَع الخـوارج«))). ُيَطاِعُنوَنَنـا َيـْوَم النَّ

التَّْشـِديِد،  َمْوِضـِع  َغْيـِر  ِفـي  يـِن  الدِّ ِفـي  ُدوَن  النـووي : »ُيَشـدِّ قـال 

َبـْل  اْلِْسـَاِم،  بُِحُقـوِق  ُيِقيُمـوَن  َواَل  َواْلِقـَراَءِة،  ـَاِة  الصَّ ِفـي  َوُيَبالُِغـوَن 

ِمْنـُه«))). َيْمُرُقـوَن 

َلِكـْن  َوُزْهـٌد؛  َوَوَرٌع  ِعَبـاَدٌة  َلُهـْم  َقـْوٌم  »َوُهـْم   : تيميـة ابـن  وقـال 

ِعْلـٍم«)3). بَِغْيـِر 

َواْلُخُشـوِع  ْهـِد  الزُّ ِفـي  ُعـوَن  َيَتَنطَّ »َكاُنـوا   : حجـر ابـن  وقـال 

َذلِـَك«)4). َوَغْيـِر 

وهذا فيه أن االجتهاد في الطاعة مع فساد الباطن ال ينفع.

قـال اآلجـري : » َفـَا َيْنَبِغـي لَِمـْن َرَأى اْجتَِهـاَد َخاِرِجـيٍّ َقـْد َخـَرَج 

َعَلـى إَِمـاٍم َعـْداًل َكاَن اْلَِمـاُم َأْو َجائِـًرا، َفَخـَرَج َوَجَمـَع َجَماَعًة َوَسـلَّ َسـْيَفُه، 

))( رواه الدارمي في سننه ح)0))).

))( شرح مسلم )66/7)).

)3( مجموع الفتاوى )8)/580).

)4( فتح الباري )))/83)).
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َواْسـَتَحلَّ ِقَتـاَل اْلُمْسـِلِميَن، َفـَا َيْنَبِغي َلـُه َأْن َيْغَترَّ بِِقَراَءتِـِه لِْلُقـْرآِن، َواَل بُِطوِل 

ـَاِة، َواَل بِـَدَواِم ِصَياِمـِه، َواَل بُِحْسـِن َأْلَفاِظـِه ِفي اْلِعْلـِم إَِذا َكاَن  ِقَياِمـِه ِفـي الصَّ

اْلَخـَواِرِج«))). َمْذَهَب  َمْذَهُبـُه 

ومن غلو الخوارج شدة بغضهم لمن يخالفهم وال يدين بمذهبهم:

ُه َقـاَل: َما َكاَن  قـال ابن كثيـر : »َوَرَوى اْلَهْيَثُم َعـْن َبْعِض اْلَخـَواِرِج َأنَّ

يِه إاِلَّ اْلَجاِحَد«))). ـِه ْبُن َوْهٍب ِمـْن َبْغَضتِِه لَِعِلـيٍّ ُيَسـمِّ َعْبـُد اللَّ

ها  6- ُمعارَضُة السنة بعقولهم، ومحاكمتها إلى فهومهم وردُّ

والطعُن فيها:

ـِه ْبُن  فَعـْن َأبِـي َسـِعيٍد  َقـاَل: َبْيَنا النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َيْقِسـُم، َجـاَء َعْبُد اللَّ

ـِه، َفَقـاَل: »َوْيَلـَك،  ، َفَقـاَل: اْعـِدْل َيـا َرُسـوَل اللَّ ِميِمـيُّ ِذي الُخَوْيِصـَرِة التَّ

اِب: َدْعنِـي َأْضـرِْب ُعُنَقُه،  َوَمـْن َيْعـِدُل إَِذا َلـْم َأْعـِدْل« َقـاَل ُعَمـُر ْبـُن الَخطَّ

َقـاَل: »َدْعـُه، َفـإِنَّ َلـُه َأْصَحاًبـا َيْحِقُر َأَحُدُكـْم َصَاَتُه َمـَع َصَاتِـِه، َوِصَياَمُه َمَع 

ـِة«)3). ِميَّ ـْهُم ِمَن الرَّ يـِن َكَما َيْمـُرُق السَّ ِصَياِمـِه، َيْمُرُقـوَن ِمـَن الدِّ

))( الشريعة ))/345).

))( البداية والنهاية )0)/)59).

)3( رواه البخاري ح)6933).
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قـال ابن الجـوزي : »فهذا أول خارجـي خرج ِفي السـام، وآفته أنه 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص«))). رضـي بـرأي نفسـه، ولو َوَقَف َلَعِلم أنـه ال رأي فوق رأي َرُسـول اللَّ

ْعَن  وقـال ابن تيمية  معلقـا على الحديث: »َفَكاَن َمْبَدُأ اْلبِـَدِع ُهَو الطَّ

ى؛ َكَما َطَعَن إْبِليُس ِفي َأْمِر َربِّـِه بَِرْأيِِه َوَهَواُه«))). نِّ َواْلَهـوَ ِة بِالظَّ ـنَّ ِفـي السُّ

َباَعُه  ُسـوِل َواتِّ ُهـْم اَل َيَرْوَن َطاَعَة الرَّ وقـال: »َفـإِنَّ اْلَخَواِرَج َأْصـُل بِْدَعتِِهْم َأنَّ

ِفيَمـا َخاَلَف َظاِهَر اْلُقـْرآِن ِعْنَدُهْم«)3).

َة َرُسـوِل ملسو هيلع هللا ىلص  بُِعوَن ُسـنَّ وقـال: »َوَكاُنـوا َيْعَمُلـوَن بِاْلُقْرآِن ِفـي َزْعِمِهْم َواَل َيتَّ

َها ُتَخالُِف اْلُقـْرآَن«)4). ـوَن َأنَّ تِـي َيُظنُّ الَّ

َة اْلُمَخالَِفـَة لَِظاِهـِر اْلُقـْرآِن َمـَع  ـنَّ وقـال: »َفـإِنَّ ِمـْن اْلَخـَواِرِج َمـْن َيـُردُّ السُّ

َها«)5). ُسـوَل َسـنَّ ِعْلِمـِه بِـَأنَّ الرَّ

))( تلبيس إبليس ))/550).

))( مجموع الفتاوى )350/3).

)3( مجموع الفتاوى )0)/04)).

)4( مجموع الفتاوى )8)/473).

)5( مجموع الفتاوى )))/90).
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ولذلـك ال يرفعـون رأسـا بأحاديـث السـمع والطاعـة وعـدم الخـروج 

أو  بهـا،  بالمتمسـكين  ويسـخرون  يسـتهزؤون  بـل  الجـور،  والة  علـى 

يحرفونهـا عـن وجههـا، ويضعونهـا فـي غيـر مواضعهـا.

7- الجرأة على أئمة المســلمين، والطعن عليهم، وإظهار 

عيوبهم:

الخـوارج تبـدأ فتنتهم بـزرع البغضاء فـي قلوب الرعية على السـلطان، 

وتحريـش العامـة علـى والة أمرهـم بذكـر العيـوب تـارة، وبالتشـكي من 

الحرمـان أخـرى، وبانتشـار الظلـم والفسـاد ثالثـة، ويظهـرون ذلـك فـي 

قالـب النصـح، واألمـر بالمعـروف، والغيـرة علـى الدين ونحـو ذلك.

وبـدأ هـذا األمـر مـن ذي الخويصرة حيـن اعترض علـى النبي ملسو هيلع هللا ىلص في 

قسـمته، وَنَسـَبه إلى الجور، وخاطبه بأسـلوب فظ غليظ، قائا: يا َرُسـوَل 

َه« قال:  ِقـيَ اللَّ ـَه، قال: »َوْيَلَك أو لسـُت َأَحقَّ َأْهـِل األرض َأْن َيتَّ ـِه اتَّـقِ اللَّ اللَّ

، قـال: ُثـمَّ َنَظـَر إليـه وهو ُمَقـفٍّ فقـال: »إنـه َيْخـُرُج من  ُجـلُ ُثـمَّ َولَّـى الرَّ

ـِه َرْطًبـا اَل ُيَجـاِوُز َحَناِجَرُهـْم، َيْمُرُقوَن  ِضْئِضـِئ))) هـذا َقـْوٌم َيْتُلـوَن ِكَتـاَب اللَّ

ِذيَن َذَكْرَنا َلْم  ُه َيْخُرُج ِمْن ُصْلبِِه َوَنْســِلِه؛ أِلَنَّ اْلَخَواِرَج الَّ ))( قــال ابن كثير : »َوَلْيَس اْلُمَراُد بِِه َأنَّ

َيُكوُنوا ِمْن ُســَاَلة َهَذا، َبْل َواَل َأْعَلُم َأَحًدا ِمْنُهْم ِمْن َنْسِلِه، َوإِنََّما اْلُمَراُد: »ِمْن ِضْئِضِئ َهَذا”. َأْي 

ُه َأْعَلُم”. البداية والنهاية )0)/8)6). ِمْن َشْكِلِه َوَعَلى ِصَفتِِه ِفْعًا َوَقْواًل، َواللَّ
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ُهْم  ـُه قال: َلئِـْن َأْدَرْكُتُهـْم أَلَْقُتَلنَّ ِة، َوَأُظنُّ ِميَّ ـْهُم مـن الرَّ يـِن كما َيْمُرُق السَّ مـن الدِّ

َقْتـَل َثُموَد«))).

وظهـر فعلهـم هـذا بجـاء فـي زمـن عثمـان وزمـن علـي ، فقـد 

َل َمِن اْجَتـَرَأ َعَلـى ُعْثَماَن  روى الطبـري َعـْن َعاِمـِر ْبـِن َسـْعٍد َقـاَل: »َكاَن َأوَّ

، َمـرَّ بِِه ُعْثَمـاُن َوُهـَو َجالٌِس ِفي  ـاِعِديَّ ـيِِّئ َجَبَلـُة بـن َعْمـٍرو السَّ بِاْلَمْنِطـِق السَّ

َم، َفَردَّ  ا َمـرَّ ُعْثَماُن َسـلَّ َنـِديِّ َقْوِمـِه، َوِفـي َيـِد َجَبَلـَة ْبـِن َعْمـٍرو َجاِمَعـٌة)))، َفَلمَّ

وَن َعَلـى َرُجـٍل َفَعـَل َكـَذا َوَكـَذا! َقـاَل: ُثـمَّ َأْقَبَل  اْلَقـْوُم، َفَقـاَل َجَبَلـُة: لِـَم َتـُردُّ

ـِه ألَْطَرَحـنَّ َهـِذِه اْلَجاِمَعـَة ِفـي ُعُنِقـَك، َأْو َلَتْتُرَكـنَّ  َعَلـى ُعْثَمـاَن، َفَقـاَل: َواللَّ

ـُر النَّـاَس، َفَقاَل:  بَِطاَنَتـَك َهـِذِه، َقـاَل ُعْثَمـاُن: أي بطانـة؟! فو اللـه إِنِّي أَلَتَخيَّ

ْرَتُه! َوَعْبُد  ِه ْبـُن َعاِمِر ْبِن ُكَرْيـٍز َتَخيَّ ْرَتُه! َوَعْبُد اللَّ ْرَتـُه! َوُمَعاِوَيـُة َتَخيَّ َمـْرَواُن َتَخيَّ

ْرَتُه! َقـاَل: َفاْنَصَرَف ُعْثَماُن، َفَمـا َزاَل النَّـاُس ُمْجَتِرئِيَن َعَلْيِه  ـِه ْبـُن َسـْعٍد َتَخيَّ اللَّ

إَِلـى َهَذا اْلَيـْوِم«)3).

))( رواه البخاري ح)4094).

))( الجامعة: حِديَدٌة َتْجَمُع َيَد األَسير إِلى ُعنقه.

.(366/4( )3(
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د، َعـْن َخالِِد  وعـن محمـد بن عمر قال: »حدثني سـالم مولـى أم ُمَحمَّ

ـِه الصنعانـي، َقـاَل: َكاَن أول َما  ْبـِن َأبِـي ِعْمـَراَن، َعـْن َحَنٍش ْبـِن َعْبـِد اللَّ

ـد بن أبـي ُحَذْيَفـة حين ركـب النـاس البحر سـنة إحدى  ُسـمع مـن ُمَحمَّ

ـِه بـن َسـْعِد ْبِن أبـي سـرح بِالنَّـاِس العصر،  وثاثيـن، لمـا صلـى َعْبـد اللَّ

ـد بـن أبـي ُحَذْيَفـة تكبيـرا ورفع صوتـه، َحتَّى فـرغ اإلمـام َعْبد  كبَّـر ُمَحمَّ

ـِه بـن َسـْعِد ْبِن أبي سـرح، فلما انصرف سـأل: َما َهـَذا؟ فقيل َلـُه: َهَذا  اللَّ

ـِه بن َسـْعٍد، َفَقـاَل َلـُه: َما  ـد بـن أبـي ُحَذْيَفـة يكبـر، فدعـاه َعْبـد اللَّ ُمَحمَّ

َهـِذِه البدعـة والَحـَدث؟ َفَقاَل َلـُه: َما َهِذِه بدعـة َوال حدث، ومـا بالتكبير 

ـد بن أبي ُحَذْيَفـة، فلما صلى  بـأس، َقـاَل: ال تعودن، َقاَل: فُأسـكت ُمَحمَّ

د بن أبـي ُحَذْيَفـة تكبيـرا أرفع من  ـِه بن َسـْعٍد كبـر ُمَحمَّ المغـرب َعْبـد اللَّ

ـِه لـوال أنـي ال أدري َما  األول، فأرسـل إَِلْيـِه: إنـك غـام أحمـق، أمـا َواللَّ

د بن أبـي ُحَذْيَفة:  يوافـق َأِميـر اْلُمْؤِمنِيـَن لقاربت بيـن َخْطوك، َفَقـاَل ُمَحمَّ

ـِه مالـك إَِلـى َذلِـَك سـبيل، ولـو هممـَت بِـِه َمـا قـدرت َعَلْيـِه، َقـاَل:  َواللَّ

ـِه ال تركب معنـا، َقاَل: فُكـفَّ خيـر لـك، َواللَّ
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فأركـب مـع اْلُمْسـِلِميَن؟ َقـاَل: اركـب َحْيـُث شـئت، َقـاَل: فركب ِفي 

مركـب وحـده َما َمَعُه إال القبـط، َحتَّى بلغوا ذات الصـواري، فلقوا جموع 

الـروم في خمسـمائة مركب أو سـتمائة ِفيَها القسـطنطين بن هرقـل، َفَقاَل: 

أشـيروا علـي، َقاُلـوا: ننظـر الليلـة، فباتـوا يضربـون بالنواقيـس، وبـات 

ه. اْلُمْسـِلُموَن يصلـون ويدعـون اللَّ

ُثـمَّ أصبحـوا َوَقْد أجمـع القسـطنطين أن يقاتل، فقربوا سـفنهم، وقرب 

َسـْعد  بـن  ـِه  اللَّ َعْبـد  إَِلـى بعـض، وصـف  اْلُمْسـِلُموَن فربطـوا بعضهـا 

اْلُمْسـِلِميَن َعَلـى نواحـي السـفن، وجعل يأمرهـم بقراءة القـرآن، ويأمرهم 

َحتَّـى  صفوفهـم  َعَلـى  اْلُمْسـِلِميَن  سـفن  ِفـي  الـروم  ووثبـت  بالصبـر، 

نقضوهـا، فكانـوا يقاتلـون َعَلـى غيـر صفـوف.

ه نصـر اْلُمْؤِمنِيـَن، فقتلـوا ِمْنُهْم  َقـاَل: فاقتتلـوا قتـاال شـديدا، ُثـمَّ إن اللَّ

ـّريد. مقتلـة عظيمـة لم ينـج من الـروم إال الشِّ

ِه بـذات الصواري أيامـا بعد هزيمة القـوم، ُثمَّ أقبل  َقـاَل: وأقـام َعْبد اللَّ

ـِه لقد تركنا  ـد بن أبـي ُحَذْيَفـة يقول للرجل: أمـا َواللَّ راجعـا، وجعـل ُمَحمَّ

اَن  خلفنـا الجهـاد حقا، فيقـول الرجل: وأي جهـاد؟ فيقول: ُعْثَمـان بن َعفَّ
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فعـل كـذا وكـذا، وفعـل كـذا وكـذا، َحتَّـى أفسـد النـاس، فقدمـوا بلدهم 

َوَقـْد أفسـدهم، وأظهـروا من القـول َما لـم يكونوا ينطقـون بِِه.

ـد بن أبـي ُحَذْيَفـة ومحمد بـن أبي بكر  وفـي روايـة َقـاَل: »خرج ُمَحمَّ

ـِه بن َسـْعٍد، فأظهرا عيـب ُعْثَمـان وما غّيـر وما خالف  عـام خـرج َعْبـد اللَّ

بِـِه أبـا بكـر وعمـر، وإن دم ُعْثَمان حال.

ـِه بـن َسـْعد، رجـا َكاَن َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص  ويقـوالن: اسـتعمل َعْبـد اللَّ

أبـاح دمـه ونـزل القـرآن بكفـره، وأخرج َرُسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص قومـا وادخلهم، 

ه  ونـزع أصحـاب رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص َواْسـَتْعَمَل َسـِعيد بـن اْلَعاِص وعبـد اللَّ

ـِه بن َسـْعٍد، َفَقـاَل: ال تركبا معنـا، فركبا ِفي  بـن َعاِمـر، فبلـغ َذلِـَك َعْبد اللَّ

مركـب َمـا ِفيـِه أحد ِمـَن اْلُمْسـِلِميَن، ولقوا العـدو، وكانـا َأَكّل اْلُمْسـِلِميَن 

قتـاال، فقيـل لهمـا ِفـي َذلِـَك، فقـاال: كيـف نقاتل مع رجـل ال ينبغـي لنا 

ـِه بـن َسـْعد اسـتعمله ُعْثَمـان، وعثمان فعـل وفعل،  أن ُنَحّكمـه، َعْبـد اللَّ

ِه  فأفسـدا أهـل تِْلـَك الغـزاة، وعابـا ُعْثَمـان أشـد العيب، فأرسـل َعْبـد اللَّ

ـِه لوال أنـي ال أدري َما  بـن َسـْعد إليهمـا ينهاهما أشـد النهي، َوَقـاَل: َواللَّ

يوافـق َأِميـر اْلُمْؤِمنِيـَن لعاقبتكما وحبسـتكما«))).

))( تاريخ الطبري )4/)9)).
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ـا لمـا أراد أن يبعـث أبـا ُموَسـى  وعـن عـون بـن أبـي جحيفـة أن َعِليًّ

ائِّي، وحرقوص  للحكومـة، أتـاه رجان من الخـوارج: زرعة بن البـرج الطَّ

بـن زهيـر السـعدي، فدخـا َعَلْيـِه، فقـاال لـه: ال حكـم إال للـه، فقـال 

علـي: ال حكـم إال للـه، َفَقـاَل َلـُه ُحْرُقـوص: تب مـن خطيئتـك، وارجع 

ـِه َيـا علي، َلئِـْن لم  عـن قضيتـك،... َفَقـاَل َلـُه زرعـة بـن البـرج: أمـا َواللَّ

ه  ه  قاتلتـك، أطلب بَِذلِـَك وجه اللَّ تـَدع تحكيـم الرجال ِفي كتـاب اللَّ

ورضوانـه، َفَقـاَل َلـُه علـي: بؤسـا لك، َما أشـقاك! كأنـي بك قتيا َتْسـِفي 

َعَلْيـك الريـح، َقـاَل: وددت أن َقـْد َكاَن َذلِـَك، َفَقـاَل َلـُه علـي: لـو كنـَت 

ـْيَطان َقـِد  ْنَيـا، إن الشَّ محقـا َكاَن ِفـي المـوت َعَلـى الحـق تعزيـة عـن الدُّ

ـه ، إنـه ال خير لكـم ِفي دنيـا تقاتلـون َعَلْيَها))). اسـتهواكم، فاتقـوا اللَّ

وعـن َعْبـد اْلَمِلـِك بـن أبـي حـرة الحنفـي، أن َعِليًّـا خـرج ذات يـوم 

يخطـب، فإنه لفـي خطبته إذ َحّكَمـت المحكمة ِفي جوانب المسـجد)))، 

ـه أكبـر! كلمـة حق يـراد بَِها باطـل! إن سـكتوا عممناهم،  َفَقـاَل علـي: اللَّ

وإن تكلمـوا حججناهـم، وإن خرجـوا علينـا قاتلناهـم، فوثـب َيِزيـد بـن 

))( تاريخ الطبري )5/)7).

))( أي رفعوا أصواتهم بقولهم: ال حكم إال لله.
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ـِه غير مودع ربنـا َوال مسـتغنى عنه،  عاصـم المحاربـي، َفَقـاَل: الحمـد لِلَّ

ُهـمَّ إنـا نعـوذ بـك مـن إعطـاء الدنية ِفـي ديننـا، فإن إعطـاء الدنيـة ِفي  اللَّ

ـه َيـا  ـه ، وذل راجـع بأهلـه إَِلـى سـخط اللَّ الديـن اْدهـان ِفـي أمـر اللَّ

ِه إنـي ألرجـو أن نضربكم بَِهـا عما قليل  علـي، أبالقتـل تخوفنـا! أمـا َواللَّ

غيـر ُمْصِفحـات، ُثـمَّ لتعلمـن أينـا أولـى بَِهـا ِصِلّيـا، ُثـمَّ خـرج بهـم ُهـَو 

وإخـوة َلـُه ثاثـة ُهـَو رابعهـم، فأصيبـوا مـع الخـوارج بالنهـر، وأصيـب 

أحدهـم بعـد َذلِـَك بالنخيلـة))).

فهـذه شـواهد مـن التاريخ تـدل علـى أن أصل الخـروج بالسـيف إنما 

هـو باللسـان، وبـه تسـقط الهيبـة، ويتطـاول الرعـاء، وتبـدأ الفتنـة، ولهذا 

جـاءت النصـوص الشـرعية بالوعيـد الشـديد على هـذه األعمال: 

فَعـْن ِزَيـاِد ْبـِن ُكَسـْيٍب الَعـَدِويِّ َقـاَل: ُكْنُت َمـَع َأبِي َبْكـَرَة َتْحـَت ِمْنَبِر 

اْبـِن َعاِمـٍر َوُهـَو َيْخُطـُب، َوَعَلْيِه ثَِياٌب رَِقـاٌق، َفَقـاَل َأُبو بَِاٍل: اْنُظـُروا إَِلى 

ـاِق، َفَقـاَل َأُبـو َبْكـَرَة: اْسـُكْت، َسـِمْعُت َرُسـوَل  َأِميرَِنـا َيْلَبـُس ثَِيـاَب الُفسَّ

ـُه«))). ـِه ِفـي اأَلْرِض َأَهاَنُه اللَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َمـْن َأَهـاَن ُسـْلَطاَن اللَّ اللَّ

))( تاريخ الطبري )73/5).

))( رواه الترمذي ح)4)))).
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، َوِمـْن  ـَة َخاِرِجـيٌّ قـال الذهبـي: »َأُبـو بِـَاٍل َهـَذا ُهـَو ِمـْرَداُس بـُن ُأَديَّ

ـاِق))). َجـاِل الرَِّقـاَق لَِبـاَس الُفسَّ َجْهِلـِه َعـدَّ ثَِيـاَب الرِّ

  فهـذا الخارجي أنكر على اإلمـام أمام الناس، فأسـكته الصحابي

وبيـن لـه أن هذا من إهانة السـلطان، وأن مـن فعل ذلك فإن الله سـيهينه.

وعـن سـعيد بـن ُجْمَهـاَن َقـاَل: َأَتْيـُت َعْبـَد اللـِه ْبـَن َأبِـي َأْوَفـى َوُهـَو 

ْمُت َعَلْيـِه، َقاَل لِـي: َمْن َأْنـَت؟ َفُقْلُت: َأَنا َسـِعيُد  َمْحُجـوُب اْلَبَصـِر، َفَسـلَّ

َزارَِقـُة، َقاَل:  ْبـُن ُجْمَهـاَن، َقـاَل: َفَمـا َفَعَل َوالِـُدَك؟ َقـاَل: ُقْلـُت: َقَتَلْتـُه اأْلَ

ُهـْم  َثَنـا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص »َأنَّ َزارَِقـَة، َحدَّ َزارَِقـَة، َلَعـَن اللـُه اأْلَ َلَعـَن اللـُه اأْلَ

َهـا؟ َقاَل: »َبِل  َزارَِقُة َوْحَدُهـْم َأِم اْلَخَواِرُج ُكلُّ ـاِر«، َقـاَل: ُقْلـُت: اأْلَ ِكَاُب النَّ

ـْلَطاَن َيْظِلُم النَّـاَس، َوَيْفَعـُل بِِهْم،  َهـا«. َقـاَل: ُقْلـُت: َفـِإنَّ السُّ اْلَخـَواِرُج ُكلُّ

َقـاَل: َفَتَنـاَوَل َيـِدي َفَغَمَزَهـا بَِيـِدِه َغْمـَزًة َشـِديَدًة، ُثـمَّ َقـاَل »َوْيَحَك َيـا اْبَن 

ـْلَطاُن  ـَواِد اأْلَْعَظـِم إِْن َكاَن السُّ ـَواِد اأْلَْعَظـِم، َعَلْيـَك بِالسَّ ُجْمَهـاَن َعَلْيـَك بِالسَّ

َيْسـَمُع ِمْنـَك، َفْأتِـِه ِفـي َبْيتِـِه، َفَأْخبِـْرُه بَِمـا َتْعَلُم، َفـإِْن َقبِـَل ِمْنـَك، َوإاِلَّ َفَدْعُه، 

َفإِنَّـكَ َلْسـَت بَِأْعَلَم ِمْنـُه«))).

))( سير أعام النباء )4)/508).

))( رواه أحمد ح)5)94)).
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قـال الشـوكاني  فـي الواجب فعله نحـو من يثبط عن اإلمـام ويثير 

عليـه الفتـن بالطعـن فيـه: »فالواجب دفعه عـن هـذا التثبيط، فإن َكـفَّ وإال 

كان مسـتحقا لتغليـظ العقوبـة، والحيلولـة بينـه وبيـن مـن صـار يسـعى لديه 

بالتثبيـط بحبـس أو غيـره، ألنـه مرتكـب لمحـرم عظيـم، وسـاٍع في إثـارة فتنة 

ُتـراق بسـببها الدمـاء، وُتهَتـك عندهـا الُحُرم، وفـي هـذا التثبيط َنْزع ليـِدِه من 

طاعة المـام،...«))).

وقد تكاثرت اآلثار واألقوال عن السلف في النهي عن ذلك وذمه:

فعـن أنس  قال: »كان األكابر من أصحاب رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص ينهوننا 

عن سـب األمراء«))).

وعن أبي الدرداء  قال: »إن أول نفاق المرء طعنه على إمامه«)3).

وعـن أبـي جمـرة الضبعـي قـال: »لمـا بلغنـي تحريـق البيـت خرجـت 

إلـى مكـة، واختلفـت إلـى ابن عبـاس، حتـى عرفني واسـتأنس بي، فسـببت 

الحجـاج عنـد ابـن عبـاس فقـال: »ال تكـن عونـًا للشـيطان«)4).

))( السيل الجرار )5/4)4).

))( رواه ابن حبان في الثقات )4/5)3-5)3(، وابن عبدالبر في التمهيد )))/87)).

)3( رواه البيهقي في الشعب )48/7(، وابن عبدالبر في التمهيد )))/87)).

)4( رواه البخاري في التاريخ الكبير )04/8)).
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وعـن أبـي إدريـس الخوالنـي أنـه قـال: »إياكـم والطعـن علـى األئمة، 

فـإن الطعـن عليهـم هـي الحالقـة، حالقـة الديـن ليـس حالقـة الشـعر، أال إن 

الطعانيـن هـم الخائبـون وشـرار األشـرار«))).

فالواجـب النصح سـرا، وليس الطعن والتشـهير، وبهذا جاءت السـنة، 

فعـن عيـاض بن غنم  أنه سـمع رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »َمـْن َأَراَد َأْن 

َيْنَصـَح لُِسـْلَطاٍن بَِأْمـٍر، َفَا ُيْبِد َلـُه َعَانَِيـًة، َوَلِكْن لَِيْأُخْذ بَِيـِدِه، َفَيْخُلـَو بِِه، َفإِْن 

ى الَِّذي َعَلْيـِه َلُه«))). َقبِـَل ِمْنُه َفـَذاَك، َوإاِلَّ َكاَن َقـْد َأدَّ

قـال الشـوكاني : »ينبغـي لمـن ظهـر لـه غلـط المـام فـي بعـض 

المسـائل أن يناصحـه، وال ُيظهـر الشـناعة عليـه علـى رؤوس األشـهاد، بـل 

كمـا ورد فـي الحديـث: أنـه يأخـذ بيـده ويخلـوا بـه، ويبـذل لـه النصيحـة، 

وال يـذل سـلطان اللـه«)3).

ولكّن الخوارج لما اتبعوا الهوى وتنكبوا عن السنة، حرَّفوا الدين.

))( رواه ابن زنجويه في األموال ))/80).

))( رواه أحمد ح)5333)).

)3( السيل الجرار )556/4).



-53 -

قـال ابن القيـم : »وأخرجت الخـوارج قتال األئمـة، والخروج عليهم 

بالسـيف فـي قالب األمر بالمعـروف، والنهى عـن المنكر«))).

فاإلمـام ال ُينكـر عليـه عانيـة، وال ُيَسـب، وال ُيَشـّغب عليـه، ولكـن 

ُينصـح ُخْفيـة، هـذا هـو جهـاد أهـل الحق، فـإن كنـت صادقـا، مخلصا، 

محبـا لوطنـك، وإلمامـك، وللناس فانصـح في السـر، وابتـغ َوْجه ربك، 

فهـذا هـو الجهاد، فقد سـئل النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن أفضـل الجهاد؟ فقـال: »َكِلَمُة 

َحـقٍّ ِعْنـَد إَِماٍم َجائِـٍر«))).

فـي  وال  الفضائيـات،  فـي  وليـس  إَِمـاٍم«،  »ِعْنـَد  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص:  وتأمـل 

اإلذاعـات، وال فـي مواقع الشـبكات، وال علـى المنابـر وال في الصحف 

والمجـات، وهـذا مـع جـور اإلمـام وظلمـه، فكيـف بالصالـح العـادل 

األئمة. مـن 

النيـل منهـم،  فاألمـراء والـوالة لهـم حرمـة ومكانـة، ال يحـل معهـا 

وال التشـمت بهـم، ولو أخطـأوا، بل تحفـظ مكانتهم، ويبـذل لهم النصح 

سـرا، وال يشـّنع عليهم:

))( إغاثة اللهفان ))/)8).

))( رواه أحمد ح)8)88)).
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فَعـْن َعـْوِف ْبـِن َمالِـٍك  َقـاَل: َقَتـَل َرُجـٌل ِمـْن ِحْمَيـَر َرُجـًا ِمـَن 

، َفـَأَراَد َسـَلَبُه، َفَمَنَعـُه َخالِـُد ْبـُن اْلَولِيـِد، َوَكاَن َوالًِيـا َعَلْيِهـْم، َفَأَتى  اْلَعـُدوِّ

َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َعـْوُف ْبـُن َمالِـٍك، َفَأْخَبـَرُه، َفَقـاَل لَِخالٍِد: »َمـا َمَنَعـَك َأْن 

ُتْعِطَيـُه َسـَلَبُه؟« َقـاَل: اْسـَتْكَثْرُتُه َيـا َرُسـوَل اللـِه، َقـاَل: »اْدَفْعـُه إَِلْيـِه«، َفَمـرَّ 

َخالِـٌد بَِعـْوٍف، َفَجـرَّ بِرَِدائِـِه، ُثـمَّ َقاَل: َهـْل َأْنَجْزُت َلـَك َما َذَكـْرُت َلَك ِمْن 

َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَسـِمَعُه َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفاْسـُتْغِضَب، َفَقـاَل: »اَل ُتْعِطـِه 

َيـا َخالِـُد، اَل ُتْعِطـِه َيـا َخالِـُد، َهـْل َأْنُتـْم َتارُِكـوَن لِـي ُأَمَرائِـي؟ إِنََّمـا َمَثُلُكـْم 

ـَن َسـْقَيَها،  َوَمَثُلُهـْم َكَمَثـِل َرُجـٍل اْسـُتْرِعَي إِبِـًا، َأْو َغَنًمـا، َفَرَعاَهـا، ُثـمَّ َتَحيَّ

َفَأْوَرَدَهـا َحْوًضا، َفَشـَرَعْت ِفيِه َفَشـِرَبْت َصْفـَوُه، َوَتَرَكْت َكـْدَرُه، َفَصْفُوُه َلُكْم، 

َوَكـْدُرُه َعَلْيِهـْم«))).

وفـي روايـة َقـاَل: »ُكْنـُت ِفيَمْن َخـَرَج َمَع َزْيـِد ْبـِن َحارَِثَة  ِفـي َبْعِث 

ُمْؤَتـَة، َفَراَفَقنِـي َمـَدِديٌّ ِمـْن َأْهـِل اْلَيَمـِن َلْيَس َمَعـُه إاِل َسـْيُفُه، َفَنَحـَر َرُجٌل ِمَن 

اْلَجْيـِش َجـُزوًرا َلـُه، َفاْسـَتْوَهَبُه اْلَمـَدِديُّ ِمـْن ِجْلـِدِه، َفَوَهـَب َلـُه، َفَبَسـَطُه ِفي 

َرَقـِة، َوَجَعَل َلـُه ِمْقَبًضا،  ـا َجـفَّ اتََّخـَذُه َكَهْيَئـِة الدَّ ِس َعَلـى َأْطَراِفـِه، َفَلمَّ ـمْ الشَّ

))( رواه مسلم )753)).
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وَم، َوَمَعُهـْم َمـْن َمَعُهْم ِمـْن َنَصـاَرى اْلَعـَرِب َفَقاَتُلوَنا  َوَمَضْيَنـا َحتَّـى َلِقيَنـا الـرُّ

ُمْذَهـٌب  َسـْيٌف  َعَلْيـِه  َأْشـَقَر  َلـُه  َفـَرٍس  َعَلـى  ُروِمـيٌّ  َوَمَعُهـْم  َشـِديًدا  ِقَتـاال 

َوِسـاُحُه ُمْذَهـٌب ِفيـِه اْلَجْوَهُر َوَسـْرَجُه ُمْذَهٌب، َقـاَل: َفَجَعَل ُيْغـِري بِالنَّاِس، 

ا َمرَّ بِِه َضـَرَب ُعْرُقوَبْي  ـَف اْلَمـَدِديُّ َفَجَلَس َلـُه َجانَِب َصْخـَرٍة، َفَلمَّ َقـاَل: َفَتَلطَّ

ـْيِف َحتَّى  ، َوَعـاُه اْلَمَدِديُّ بِالسَّ وِمـيُّ َفَرِسـِه، َفَقَعـَد َعَلـى ِرْجَلْيِه َوَخـرَّ َعْنُه الرُّ

ُه َعَلْيَنـا َأْعَطاُه َخالُِد  ا َفْتـَح اللَّ َقَتَلـُه، َوَأَخـَذ َسـَلَبُه َفَأَتـى بِِه َخالَِد ْبـَن اْلَولِيِد، َفَلمَّ

بِيَّ ملسو هيلع هللا ىلص  ـَلَب َوَأْمَسـَك ِمْنـُه، َفُقْلـُت: َيا َخالِـُد َأَمـا َعِلْمـَت َأنَّ النَّ ْبـُن اْلَولِيـِد السَّ

ُه؟  ـَلَب ُكلَّ ـَلِب لِْلَقاتِـِل؟ َقـاَل: َبَلى، َقاَل: َفُقْلـُت: َفِلَم َلْم ُتْعِطِه السَّ َقَضـى بِالسَّ

َكَها ِعْنَد َرُسـوِل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَأَبى  َفنَّ ـُه إَِلْيـِه، َأْو أُلَعرِّ نَّ َقـاَل: اْسـَتْكَثْرُتُه، ُقْلُت: َلَتُردَّ

َأْن َيـُردَّ َعَلْيـِه، َقـاَل َعـْوٌف: َفاْجَتَمْعَنـا ِعْنـَد َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َفَقَصْصـُت َعَلْيـِه 

، َوَمـا َفَعـَل َخالٌِد، َفَقاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: َيا َخالُِد، َمـا َحَمَلَك  ـَة اْلَمـَدِديِّ ِقصَّ

َعَلـى َمـا َصَنْعـَت؟ َقـاَل: َيـا َرُسـوَل اللـِه اْسـَتْكَثْرُتُه، َفَقـاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: 

ـُه، َقـاَل َفَولَّـى َخالِـٌد لَِيْفَعَل، َقـاَل: َفُقْلـُت: َكْيَف  ـَلَب ُكلَّ َيـا َخالِـُد، َأْعِطـِه السَّ

َرَأْيـَت َيـا َخالِـُد َأَلـْم َأِف َلـَك بَِما ُقْلُت َلـَك؟ َقاَل َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: َوَما َذاَك؟ 
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َفَأْخَبْرُتـُه َقـاَل: َيـا َخالِـُد، اَل ُتْعِطـِه َشـْيًئا، َهـْل َأْنُتـْم َتارُِكـو لِـي ُأَمَرائِـي؟ َلُكـْم 

َتْيـِن، َأْو َثاًثا«))). َصْفـُوُه، َوَعَلْيِهـْم َكـْدُرُه، َقاَلَهـا َمرَّ

ُموِر،  ـَة َيْأُخُذوَن َصْفـَو اأْلُ ِعيَّ قـال النووي : »َوَمْعَنـى اْلَحِديـِث: َأنَّ الرَّ

ْمَواِل  ُمـوِر َوَجْمِع اأْلَ َفَتِصُلُهـْم َأْعِطَياُتُهـْم بَِغْيِر َنَكـٍد، َوُتْبَتَلى اْلُواَلُة بُِمَقاَسـاِة اأْلُ

ـَفَقِة َعَلْيِهـْم،  ـِة، َوالشَّ ِعيَّ َعَلـى ُوُجوِهَهـا، َوَصْرِفَهـا ِفـي ُوُجوِهَهـا، َوِحْفـِظ الرَّ

، َوإِْنَصـاِف َبْعِضِهـْم ِمـْن َبْعـٍض، ُثـمَّ َمَتـى َوَقـَع َعَلَقـٌة َأْو َعَتٌب  بِّ َعْنُهـمْ َوالـذَّ

َمـَراِء ُدوَن النَّـاِس«))). ـَه َعَلى اأْلُ ِفـي َبْعِض َذلِـَك َتَوجَّ

8- الخروج على أئمة المسلمين وجماعتهم وقتالهم:

وهـذا مـن أبرز صفـات الخـوارج، وبسـببه سـموا بذلك، وهـو فتنتهم 

الكـربى، ومثـرة مذهبهـم الفاسـد، فهـم يخرجـون بزعـم إقامـة الديـن، 

ونـر العـدل، واألمـر باملعـروف، والنهـي عـن املنكـر، فيفسـدون يف 

األرض، ويهلكـون الحـرث والنسـل.

قـال ابـن تيميـة : »ولعلـه ال يـكاد يعـرف طائفة خرجـت عىل ذي 

سـلطان إال وكان يف خروجهـا من الفسـاد ما هـو أعظم من الفسـاد الذي 

أزالته«)3).

))( رواه أبو عوانة في مستخرجه ح)6653).

))( شرح مسلم )))/65).

)3( منهاج السنة )3/)39).
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وقـال ابـن القيـم  عـن ذلك: »فإنـه أسـاس كل رش وفتنـة إىل آخر 

الدهـر، ومـن تأمل ما جرى عىل اإلسـام يف الفـنت الكبـار والصغار رآها 

مـن إضاعـة هـذا األصل وعـدم الصرب عىل منكـر«))).

9- مفارقة المســلمين في الدار جســديا، أو معنويا إذا لم 

يتمكنوا بأجسادهم:

وقــد  المســلم،  للمجتمــع  مفارقــة  النــاس  أعظــم  الخــوارج 

ــُرُق  ــا َيْم ــاَِم َكَم ــَن اِلْس ــوَن ِم ــه: »َيْمُرُق ــه ملسو هيلع هللا ىلص بقول ــول الل ــم رس وصفه

ــِة«)))، فهــم مفارقــون للمســلمين بأقوالهــم، وأفعالهــم،  ِميَّ ــْهُم ِمــَن الرَّ السَّ

وعقائدهــم.

وهـذا األمـر أول مـا بـدأ بعـد التحكيـم، وانسـاخهم مـن بيعـة أميـر 

المؤمنيـن علـي بـن أبـي طالـب ، ومبايعتهـم رجـل منهـم يدعـى: 

عبداللـه بن وهب الراسـبي، »فاجتمعوا ِفي منزل شـريح بن أوفى العبسـي، 

ـه،  َفَقـاَل ابـن وهـب: اشـخصوا بنـا إَِلـى بلـدة نجتمـع ِفيَهـا لنفـاذ حكـم اللَّ

فإنكـم أهـل الحق، َقاَل شـريح: نخرج إَِلـى المدائن فننزلها، ونأخـذ بأبوابها، 

))( إعام الموقعين )3/))).

))( رواه البخاري ح)))36( ومسلم ح)5)4)).
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ونخـرج منهـا سـكانها، ونبعث إَِلـى إخواننا من أهـل اْلَبْصَرة فيقدمـون علينا، 

َفَقـاَل َزْيـد بـن حصيـن: إنكـم إن خرجتـم مجتمعين اتبعتـم، ولكـن اخرجوا 

سـيروا  ولكـن  يمنعكـم،  مـن  بَِهـا  فـإن  المدائـن  فأمـا  مسـَتْخفين،  ُوْحدانـا 

َحتَّـى تنزلـوا جسـر النهـروان، وتكاتبـوا إخوانكـم مـن أهـل اْلَبْصـَرة َقاُلـوا: 

الـرأي«))). َهَذا 

ْشـِقَياَء  َل، َواأْلَ اَّ قـال ابن كثيـر : »َواْلَمْقُصـوُد َأنَّ َهـُؤاَلِء اْلَجَهَلـَة الضُّ

َأْظُهـِر  َبْيـِن  ِمـْن  اْلُخـُروِج  َعَلـى  َرْأُيُهـْم  اْجَتَمـَع  َواأْلَْفَعـاِل،  اأْلَْقـَواِل  ِفـي 

ُلوَن ُوْحَداَنا؛ لَِئـاَّ َيْعَلَم َأَحٌد بِِهـْم َفَيْمَنُعوُهْم ِمَن  اْلُمْسـِلِميَن،... َخَرُجـوا َيَتَسـلَّ

اِت َوَفاَرُقوا َسـائَِر  َهـاِت َواأْلَْعَماِم َواْلَعمَّ مَّ
اْلُخـُروِج َفَخَرُجـوا ِمـْن َبْيِن اْلَباِء َواأْلُ

ْمَر ُيْرِضي َربَّ  ِة ِعْلِمِهـْم َوَعْقِلِهْم َأنَّ َهـَذا اأْلَ اْلِقَراَبـاِت، َيْعَتِقـُدوَن بَِجْهِلِهـْم َوِقلَّ

ُنـوِب اْلُموبَِقاِت،  ُه ِمْن َأْكَبـِر اْلَكَبائِِر َوالذُّ اَواِت، َوَلـمْ َيْعَلُمـوا َأنَّ ـمَ ْرِض َوالسَّ اأْلَ

تِـي ِهـَي  ُنـُه َلُهـْم إِْبِليـُس َوَأْنُفُسـُهُم الَّ ـا ُيَزيِّ ـُه ِممَّ َواْلَعَظائِـِم َواْلَخِطيَئـاِت، َوَأنَّ

اَراٌت«))). َأمَّ ـوِء  بِالسُّ

))( تاريخ الطبري )75/5).

))( تقدم ذكره. )تذكر الصفحة في الصف النهائي(
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وأوجبـوا لذلـك الهجـرة علـى أتباعهم، فعن َسـِعيد ْبـن ُجْمَهـاَن َقاَل: 

ـا ُنَقاتِـُل اْلَخـَواِرَج َوِفيَنـا َعْبـُد اللـِه ْبـُن َأبِي َأْوَفـى، َوَقـْد َلِحَق ُغـَاٌم َلُه  ُكنَّ

، َفَناَدْيَنـاُه َأَبا َفْيُروَز  ـطِّ ، َوَنْحُن ِمْن َذا الشَّ ـطِّ بِاْلَخـَواِرِج، َوُهـْم ِمـْن َذلَِك الشَّ

ُجُل  َأَبـا َفْيـُروَز، َوْيَحـَك َهَذا َمْواَلَك َعْبـُد اللِه ْبُن َأبِـي َأْوَفى؟ َقاَل: نِْعـَم الرَّ

ُجُل  ُهـَو َلـْو َهاَجـَر. َقاَل: َمـا َيُقوُل َعـُدوُّ اللـِه، َقـاَل: ُقْلَنا: َيُقـوُل: نِْعـَم الرَّ

َلـْو َهاَجَر. َقـاَل: َفَقاَل: َأِهْجـَرٌة َبْعَد ِهْجَرتِي َمَع َرُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ ُثمَّ َقاَل: 

َسـِمْعُت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »ُطوَبى لَِمـْن َقَتَلُهـْم َوَقَتُلوُه«))).

ْوا  اِر، َوَسـمَّ ـُزوا بِاْلَِماِم َواْلَجَماَعِة َوالدَّ قـال ابن تيمية : »الَخـَواِرج َتَميَّ

َداَرُهـْم َداَر اْلِهْجـَرِة، َوَجَعُلوا َداَر اْلُمْسـِلِميَن َداَر ُكْفٍر َوَحْرٍب«))).

َفِهـَي  َدارِِهـْم  َغْيـُر  َداٍر  ُكلُّ  َوِعْنَدُهـْم  ـْيَف،  السَّ َتـَرى  »اْلَخـَواِرج  وقـال: 

ُكْفـٍر«)3). َداُر 

فاعتـزال الخوارج لـدار المسـلمين وحكوماتهم، وتكويـن دار وخافة 

خاصـة بهم بزعـم ردة الغيـر، ومخالفتهم للشـرع، وارتكابهـم المعاصي، 

كبـار  بعـض  ألَّـَف  ولذلـك  الخـوارج،  بتجـدد  متجـددة  قديمـة  عقيـدٌة 

))( رواه أحمد ح)49)9)).

))( مجموع الفتاوى )3)/35).

)3( منهاج السنة )465/3).
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كّتـاب عصرنـا كتبـا فـي جاهلية العصـر، وأخـرى ُحِشـيت بالحكـم بردة 

المجتمعـات، والدعـوة إلى اعتزالها، والسـعي لتغيير حكامهـا، بما يوافق 

مشـاربهم، حتـى قـال قائلهم: 

اليـوم دولـة مسـلمة وال مجتمـع مسـلم«))).  »ليـس علـى وجـه األرض 

وقـال: »إن هـذا المجتمـع الجاهلـي الـذي نعيـش فيـه ليـس هـو المجتمـع 

المسـلم«))). وقـال: »لقـد اسـتدار الزمـان كهيئتـه يـوم جـاء هـذا الديـن إلى 

البشـرية بـا إلـه إال اللـه، فقد ارتـدت البشـرية إلى عبـادة العبـاد، وإلى جور 

األديـان ونكصـت عـن ال إلـه إال اللـه«)3).

وقـال آمـرًا جماعتـه باالعتـزال: »إنـه ال نجـاة للعصبـة المسـلمة في كل 

أرض إال بـأن تنفصـل هـذه العصبة عقيديًا، وشـعوريًا، ومنهـج حياة عن أهل 

الجاهليـة مـن قومهـا- حتـى يـأذن اللـه لهـا بقيـام »دار إسـام« تعتصـم بها- 

وإال أن تشـعر شـعورًا كامـًا بأنهـا هـي »األمـة المسـلمة«، وأن مـا حولها 

ومـن حولهـا ممـن لـم يدخلـوا فيمـا دخلت فيـه جاهليـة وأهـل جاهلية، 

))( في ظال القرآن )4/))))).

))( في ظال القرآن )009/4)).

)3( في ظال القرآن ))/057)).
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وأن تفاصـل قومهـا علـى العقيدة والمنهـج، وأن تطلب بعـد ذلك من الله 

أن يفتـح بينهـا وبيـن قومهـا بالحق وهـو خير الفاتحيـن«))).

وقال في سـبيل تحقيق ذلك: »ال مندوحة للمسـلمين أو أعضاء »الحزب 

المنشـود،  االنقـاب  بإحـداث  مهمتهـم  فـي  الشـروع  عـن  السـامي« 

والسـعي وراء تغييـر نظـم الحكم فـي بادهـم التي يسـكنونها«))).

والحقيقـة أن وصـف مجتمعاتنـا بالجاهليـة، وأنهـا غيـُر إسـامية، - 

واستسـهلوا بذلـك الحكـم بردة أهلهـا - تنكب عن اإلسـام الحق، وذلك 

وجوه: مـن 

األول: لـو فرضنـا جـدال أن المجتمـع جاهلـي فكيـف نتعامـل معـه؟ 

نرجـع لسـنة نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص، فنبينـا عـاش فـي أول بعثته فـي مجتمـع جاهلي، 

فهـل سـعى لانقـاب وأخـذ الحكـم؟ أم نشـَر التوحيـد والسـنة، ودعـا 

النـاس إلـى عبـادة ربـه؟ وقـد عـرض عليـه القرشـيون الحكـم فأبـى أن 

يقبلـه، وهـؤالء ُيشـعلون الفتـن ليتمكنـوا مـن الُحْكـم والسـلطة!!.

))( في ظال القرآن ))/5)))).

))( في ظال القرآن )3/)45)).
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ثانيـا: قـد أخبـر نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص أن الناس يعـودون إلـى الجاهليـة بعد قبض 

أرواح المؤمنيـن بالريـح وليـس قبل ذلك.

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »اَل ِهْجـَرَة َبْعَد  ثالثـا: َعـِن اْبـِن َعبَّاٍس  َقـاَل: َقاَل َرُسـوُل اللَّ

الَفْتـِح«))).. أي: أنهـا صـارت دار إسـام ال يهاجـر منهـا أبدا، وهـذا إبطال 

لقولهـم أنـه ال يوجـد اليوم مجتمع مسـلم.

  وأمـا ضابـط دار اإلسـام عند أهل السـنة، فقـد قال اإلسـماعيلي

فـي معتقـد أهل السـنة: »ويـرون الـدار دار إسـام ال دار كفـر، مـادام النداء 

بالصـاة والقامـة ظاهريـن وأهلهـا ممكنين منهـا آمنين«))).

فأهـل السـنة يعتبـرون أن الباد بـاد إسـام مادامت المسـاجد عامرة، 

واألذان مرفـوع، والصـاة قائمـة، ولـو كان فيهـا معـاٍص ظاهـرة، فهـي 

بـاد إسـام، ال يقاتـل أهلهـا، وال تسـتحل محارمهـا، وإنمـا السـعي في 

اإلصـاح، والنصيحة بالحسـنى، وقد ذكر النبي ملسو هيلع هللا ىلص شـرار الحكام بقوله: 

َوَيْلَعُنوَنُكـْم،  َوَتْلَعُنوَنُهـْم  َوُيْبِغُضوَنُكـْم،  ُتْبِغُضوَنُهـْم  ِذيـَن  الَّ تُِكـْم  َأئِمَّ »ِشـَراُر 

ـْيِف؟ فقـال: »اَل مـا َأَقاُمـوا ِفيُكـْم  ـِه َأَفـَا ُنَنابُِذُهـْم بِالسَّ ِقيـَل: يـا َرُسـوَل اللَّ

))( رواه البخاري ح)783)( ومسلم ح)4864).

))( اعتقاد أهل السنة ص))5).
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َة، وإذا َرَأْيُتـمْ من ُواَلتُِكْم شـيئا َتْكَرُهوَنـُه َفاْكَرُهوا َعَمَلـُه، وال َتْنِزُعوا َيًدا  ـاَ الصَّ

َطاَعٍة«. مـن 

ـِه  وفـي روايـة: »أال مـن َولِـَي عليـه َواٍل َفـَرآُه َيْأتِـي شـيئا مـن َمْعِصَيـِة اللَّ

ـِه وال َيْنِزَعـنَّ َيـًدا مـن َطاَعـٍة«))). َفْلَيْكـَرْه مـا َيْأتِـي مـن َمْعِصَيـِة اللَّ

والحاكـم  إسـام،  دار  فالـدار  ظاهـرة  قائمـة  الصـاة  دامـت  فمـا 

فيهـا ال ينـازع وال يخـرج عـن طاعته، مهمـا كان حالـه في دينـه وتعامله، 

مـا دام اسـم اإلسـام عليـه باقيـا.

10- الجرأة على التكفير واستحالل الدماء:

وهذا نوع من أنواع الخروج عن الحق، وهو صفة بارزة في الخوارج.

ُلـوا  وا بَِمـا َتَأوَّ قـال ابـن عبـد البـر  فـي وصفهـم: »ُهـْم َقـْوٌم اْسـَتَحلُّ

ُنـوِب، َوَحَمُلـوا َعَلْيِهُم  ُروُهْم بِالذُّ ـِه  ِدَمـاَء اْلُمْسـِلِميَن، َوَكفَّ ِمـْن ِكَتـاِب اللَّ

ـْيَف، َوَخاَلُفـوا َجَماَعَتُهـْم«))). السَّ

ـِة  وقـال ابـن تيميـة : »َفَهـُؤاَلِء َأْصـُل َضَالِِهـْم: اْعتَِقاُدُهـْم ِفـي َأئِمَّ

ـوَن...  اْلُهـَدى َوَجَماَعـِة اْلُمْسـِلِميَن َأنَُّهـْم َخاِرُجـوَن َعـْن اْلَعـْدِل َوَأنَُّهـْم َضالُّ

))( رواه مسلم ح)855)).

))( االستذكار.
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ُبوَن َعَلـى اْلُكْفـِر َأْحَكاًما  ـُه ُظْلـٌم ِعْنَدُهْم ُكْفـًرا. ُثـمَّ ُيَرتِّ وَن َمـا َيـَرْوَن َأنَّ ُثـمَّ َيُعـدُّ

ُنـوِب  بِالذُّ ـُروَن  ُيَكفِّ َأنَُّهـْم  اْلَخـَواِرِج:  ِفـي  انِـي  الثَّ و«اْلَفـْرُق  اْبَتَدُعوَهـا«، 

ُنوِب اْسـتِْحَاُل ِدَماِء اْلُمْسـِلِميَن  َئاِت، َوَيَتَرتَّـبُ َعَلـى َتْكِفيرِِهـْم بِالذُّ ـيِّ َوالسَّ

ِم َداُر َحـْرٍب، َوَداَرُهـْم ِهـَي َداُر اإْلِيَمـاِن«))). َوَأْمَوالِِهـْم، َوَأنَّ َداَر اإْلِْسـاَ

ُهـْم َلـْم َيُكـْن َأَحـٌد  وقـال عنهـم: »َشـرٌّ َعَلـى اْلُمْسـِلِميَن ِمـْن َغْيرِِهـْم، َفإِنَّ

ُهْم َكاُنـوا ُمْجَتِهِديَن  ا َعَلـى اْلُمْسـِلِميَن ِمْنُهْم، اَل اْلَيُهـوُد َواَل النََّصـاَرى؛ َفإِنَّ َشـرًّ

يَن لِِدَمـاِء اْلُمْسـِلِميَن َوَأْمَوالِِهـْم  ِفـي َقْتـِل ُكلِّ ُمْسـِلٍم َلـْم ُيَواِفقُهـْم، ُمْسـَتِحلِّ

َجْهِلِهـْم  لِِعَظـِم  بَِذلِـَك  نِيـَن  ُمَتَديِّ َوَكاُنـوا  َلُهـْم،  ِريـَن  ُمَكفِّ َأْواَلِدِهـْم،  َوَقْتـِل 

ـِة«))). اْلُمِضلَّ َوبِْدَعتِِهـُم 

وجـرأة الخـوارج علـى تكفيـر المسـلمين والحكـم بردتهـم وسـفك 

دمائهـم عجيبـة، فهـم قـد كفـروا سـادات النـاس فـي زمانهـم الصحابـة 

ـاٍص َقاَل:  األكارم عليهـم رضـوان الله، فَعـْن ُمْصَعِب ْبِن َسـْعِد ْبِن َأبِي َوقَّ

ِة اْلُكْفـِر. َفَقاَل  : َهَذا ِمـْن َأئِمَّ »َمـرَّ َسـْعٌد بَِرُجـٍل ِمَن اْلَخـَواِرِج، َفَقـاَل اْلَخاِرِجيُّ

َة اْلُكْفـِر«)3). َسـْعٌد: َكَذْبـَت، َبـْل َأَنـا َقاَتْلـُت َأئِمَّ

))( مجموع الفتاوى )8)/497 و9)/73).

))( منهاج السنة )48/5)).

)3( تفسير ابن كثير )6/4))( وعزاه البن مردويه.
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بـل لـم يتورعوا عن طفـل وال جاريـة، والحـوادث في تاريخهـم كثيرة 

تِي أقبلـت ِمَن اْلَبْصـَرِة جاءت  فظيعـة، ففـي تاريخ الطبـري: »إن الخارجـة الَّ

َحتَّـى دنـت مـن إخوانهـا بالنهـر، فخرجـت عصابـة ِمْنُهـْم، فـإذا هـم برجـل 

يسـوق بامـرأة َعَلـى حمـار، فعبـروا إَِلْيـِه، فدعـوه فتهـددوه وأفزعـوه، َوَقاُلـوا 

َلـُه: مـن أنـت؟ َقـاَل: أنـا َعْبـد الله بـن خبـاب صاحب رسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثمَّ 

أهـوى إَِلـى ثوبـه يتناوله من األرض- َوَكاَن سـقط عنه لمـا أفزعـوه- َفَقاُلوا َلُه: 

أفزعنـاك؟ َقـاَل: نعـم، َقاُلـوا َلـُه: ال روع َعَلْيـك! فحدثنـا عـن أبيـك بحديث 

ه ينفعنا بِـِه! - فحدثهم بحديث الفتـن- َفَقاُلوا:  سـمعه مـن النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، لعل اللَّ

لهـذا الحديـث سـألناك، فمـا تقول ِفـي أبي بكر وعمـر؟ فأثنـى عليهما خيرا، 

َقاُلـوا: َمـا تقـول ِفـي ُعْثَمان ِفـي أول خافته وفي آخرهـا؟ َقاَل: إنـه َكاَن محقا 

ِفـي أولهـا وفـي آخرها، َقاُلـوا: فما تقول ِفي علـي قبل التحكيم وبعـده؟ َقاَل: 

ـِه ِمْنُكْم، وأشـد توقيـا َعَلى دينه، وأنفـذ بصيرة َفَقاُلـوا: إنك تتبع  إنـه أعلـم بِاللَّ

ـِه لنقتلنك قتلة  الهـوى، وتوالـي الرجـال َعَلى أسـمائها ال َعَلـى أفعالهـا، َواللَّ

َمـا قتلناهـا أحـدا، فأخـذوه فَكتَّفوه ُثـمَّ أقبلوا بِـِه وبامرأتـه َوِهَي ُحْبلـى ُمتم))) 

))( أي: حامل قد أتمت عدة الحمل تسعة أشهر.
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َحتَّـى نزلـوا تحـت نخـٍل َمواقـر)))، فسـقطت ِمْنـُه رطبـة، فأخذهـا أحدهـم 

فقـذف بَِهـا ِفـي فمه، َفَقـاَل أحدهم: بغير حلهـا، وبغير ثمن! فلفظهـا وألقاها 

مـن فمـه، ثـم أخذ سـيفه، فمر بِـِه خنزير ألهـل الذمة فضربـه بسـيفه، َفَقاُلوا: 

َهـَذا فسـاد ِفـي األرض، فأتـى صاحـب الخنزيـر فأرضاه مـن خنزيـره، - انظر 

إلـى هـذا الورع ثـم انظر إلى عظم الجهـل- فلمـا َرَأى َذلَِك ِمْنُهـُم ابن خباب 

َقـاَل: َلئِـْن كنتـم صادقيـن ِفيَمـا َأَرى فمـا عَلـيَّ ِمْنُكـْم بـأس، إني لمسـلم، َما 

نُتموني، قلتـم: ال روع َعَلْيـك! فجاءوا  أحَدْثـت ِفـي اِلْسـام َحَدثـا، َوَلَقـْد أمَّ

بِـِه فأضجعـوه فذبحـوه، وسـال دمه ِفي المـاء، وأقبلـوا إَِلـى المـرأة، َفَقاَلْت: 

ـه! فبقـروا بطنها«))). إنـي إنما أنـا امـرأة، َأال تتقون اللَّ

وفيـه: »وأقبلـت الخوارج وعليهـم الزبير بن الماحوز حتـى نزلوا األهواز، 

فأتتهـم عيونهـم)3) أن عمـر بن عبيـد الله في َأَثرهم، وأن مصعـب بن الزبير قد 

ـَه َوَأْثَنـى َعَلْيِه ُثـمَّ َقاَل:  خـرج مـن البصـرة إليهـم، فقام فيهـم الزبيـر فحمد اللَّ

ـا َبْعـُد، فإن من سـوء الـرأي والحيـرة وقوعكم فيمـا بين هاتين الشـوكتين،  َأمَّ

وانهضـوا بنـا إلـى عدونـا نلقهـم من وجـه واحد، فسـار بهـم حتى قطـع بهم 

))( أي: كثير الثمر.

.(8(/5( )((

)3( أي: جواسيسهم.
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أرض جوخـى، ثـم أخـذ على النهـر وانات، ثم لزم شـاطئ دجلـة حتى خرج 

علـى المدائـن، وبهـا كـردم بـن مرثـد بن نجبـة الفـزاري، فشـنوا الغـارة على 

أهـل المدائـن، يقتلون الولدان والنسـاء والرجـال، ويبقـرون الحبالى، وهرب 

كـردم، فأقبلوا إلى سـاباط فوضعوا أسـيافهم في الناس، فقتلـوا أم ولد لربيعه 

بـن ماجـد، وقتلـوا بنانـة ابنة أبـي يزيد بـن عاصـم األزدي، وكانت قـد قرأت 

القـرآن، وكانـت من أجمـل الناس، فلما غشـوها بالسـيوف قالـت: ويحكم! 

هـل سـمعتم بأن الرجـال كانوا يقتلون النسـاء! ويحكم! تقتلون من ال يبسـط 

إليكـم يـدا، وال يريـد بكـم ضـرا، وال يملـك لنفسـه نفعـا! أتقتلـون من ُينّشـأ 

فـي الحليـة وهـو في الخصـام غير مبين! فقـال بعضهم: اقتلوهـا، وقال رجل 

منهـم: لـو أنكـم تركتموها! فقـال بعضهم: أعجبـك جمالها يا عـدو الله! قد 

كفـرت وافتتنـت، فانصرف الخـر عنهم وتركهـم، فظننا أنه فارقهـم، وحملوا 

عليهـا فقتلوهـا، فقالت ريطـة بنت يزيد: سـبحان الله! أترون اللـه يرضى بما 

تصنعـون! تقتلـون النسـاء والصبيان ومن لـم يذنب إليكم ذنبـا! ثم انصرفت، 

وحملـوا عليهـا وبيـن يديهـا الـرواع بنـت إياس بـن شـريح الهمدانـي، وهي 

ابنـة أخيهـا ألمها، فحملـوا عليها فضربوها على رأسـها، بالسـيف«))).

.((((/6( )((
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وعنـد ابـن األثيـر: »أن اْلَخـَواِرج، َأَخـُذوا َرُجـًا اْسـُمُه ِسـَماُك ْبـُن َيِزيـَد 

َوَمَعـُه بِْنـٌت َلـُه، َفَأَخُذوَهـا لَِيْقُتُلوَهـا، َفَقاَلـْت َلُهـْم: َيـا َأْهـَل اْلِْسـَاِم! إِنَّ َأبِي 

، َواَل آَذْيُت  ـِه َما َأَتْيُت َفاِحَشـًة َقـطُّ ـا َأَنـا َفَجاِرَيٌة، َواللَّ ُمَصـاٌب َفـَا َتْقُتُلـوُه، َوَأمَّ

َتًة، أو  ـا َأَراُدوا َقْتَلَها َسـَقَطْت َميِّ . َفَلمَّ ْعـُت َواَل َتَشـرَّْفُت َقـطُّ َجـاَرًة لِـي، َواَل َتَطلَّ

ُعوَهـا بَِأْسـَياِفِهْم، قـال أبو الربيـع: حدثتني بهـذا الحديث  مغشـيا عليهـا، َفَقطَّ

ظئـر لهـا نصرانية من أهـل الَخَوْرَنق))) كانـت معها حين قتلت، َوَبِقَي ِسـَماٌك 

ـَراِة، َفاْسـَتْقَبَل َأْهـَل اْلُكوَفـِة َفَناَداُهـُم: اْعُبـُروا  َمَعُهـْم َحتَّـى َأْشـَرُفوا َعَلـى الصَّ

ُهـْم َقِليٌل َخبِيـٌث. َفَضَرُبـوا ُعُنَقـُه َوَصَلُبوُه«))). إَِلْيِهـْم، َفإِنَّ

قـال وهـب بن منبـه : »إِنِّي قـد أْدرْكت صـدر اْلِْسـَام... َوَلو أمكن 

اللـه اْلَخـَواِرج مـن َرْأيهـْم لفسـدت اأَلْرض، َوقطعـت السـبل، َوقطـع اْلَحـج 

َعـن َبيـت اللـه اْلَحـَرام، َوإِذن لعـاد أْمـر االسـام َجاِهِليَّـة، َحتَّى يعـود النَّاس 

يسـتعينون بـرؤوس اْلجَبـال َكَمـا َكاُنـوا ِفـي اْلَجاِهِليَّـة، َوإِذن لقـام أكثـر مـن 

عشـَرة َاْو عْشـرين رجـا َلْيـَس ِمْنُهم رجل اال َوُهـَو َيْدُعو الى َنفسـه بالخافة، 

َوَمـَع كل رجـل ِمْنُهـم َأكثـر مـن عشـَرة آاَلف ُيَقاتـل َبعضهـم َبْعًضـا، َويْشـهد 

))( »الَخَوْرَنُق: بفتح أوله وثانيه، وراء ســاكنة، ونــون مفتوحة، وآخره قاف: بلد بالمغرب، وأيضا: 

قرية على نصف فرسخ من بلخ«. معجم البلدان ))/)40).

))( الكامل في التاريخ )344/3).
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َبعضهـم علـى بعـض باْلكْفر، َحتَّى يصبـح الرجـل اْلُمؤمن َخائًفا على َنفسـه 

َودينـه َوَدمـه َوَأهلـه َوَمالـه، اَل يـْدِري َأْيـن يْسـلك، أْو َمَع من يكـون«))).

ولمـا مشـى المهلب إلـى قتال الخـوارج األزارقـة خطب جنـده فقال: 

»يـا أيهـا النـاس، إنكم قـد عرفتـم مذهب هـؤالء الخـوارج، وأنهـم إن قدروا 

عليكـم فتنوكم فـي دينكم، وسـفكوا دماءكـم...«))).

وقـال ابـن كثيـر  عـن اختيـار علـي  ومـن معـه التوجـه إلـى 

ْأُي َعَلـى  قتـال الخـوارج، والعـدول عـن قتـال أهـل الشـام: »َفاْجَتَمـَع الـرَّ

ـاِم َأْيًضـا؛ إِْذ َلْو َقُووا َهُؤاَلِء أَلَْفَسـُدوا  َهـَذا، َوِفيـِه ِخَيَرٌة َعِظيَمـٌة َلُهْم َوأِلَْهِل الشَّ

َهـا ِعَراًقـا َوَشـاًما، َوَلـْم َيْتُرُكوا ِطْفـًا َواَل ِطْفَلَة َواَل َرُجـًا َواَل اْمَرَأًة؛  ْرَض ُكلَّ اأْلَ

نَّ النَّـاَس ِعْنَدُهـمْ َقـدْ َفَسـُدوا َفَسـاًدا اَل ُيْصِلُحُهـْم إاِلَّ اْلَقْتـُل ُجْمَلـًة«)3). أِلَ

الخيانـة  علـى  وَيْقُدمـون  لذلـك،  المسـاجد  حرمـة  يسـتحلون  بـل 

واالغتيـاالت فيهـا، وليـس أعظم جرمـا من الشـقي ابن ملَجـم حين أقدم 

علـى قتـل علـي  فـي فجـر الجمعـة وهو فـي المسـجد صائمـا في 

))( سير أعام النباء )554/4).

))( جمهرة خطب العرب ))/448).

)3( البداية والنهاية )0)/585).



-70 -

رمضـان، والقصـة فيهـا عبـر وبيـان لنهـج الخـوارج فـي السـرية، وتكاتم 

األمـور، والتآمـر علـى االغتيـاالت وغيـر ذلـك.

فعن إسـماعيل بن راشـد قـال: »كان من حديـث ابن ُمْلَجـم وَأْصَحابه 

ِميِميُّ  ، َوَعْمُرو ْبـن َبْكـٍر التَّ ِميِمـيُّ ـِه التَّ أن ابـن ملجـم َواْلُبـَرَك ْبـن َعْبـِد اللَّ

اْجَتَمُعـوا َفَتَذاَكـُروا أمـر النـاس، وعابوا َعَلـى والتهم،

ُموا َعَلْيِهـْم َوَقاُلـوا: َماَذا  ْهـَرَواِن َفَتَرحَّ ُثـمَّ ذكـروا إِْخَواَنُهـْم ِمـْن َأْهـِل النَّ

َنْصَنـُع بِاْلَبَقـاِء َبْعَدُهـْم؟! َكاُنـوا ِمـْن َخْيـِر النَّـاِس َوَأْكَثرُِهـْم َصـَاًة، َوَكاُنوا 

ـِه َلْوَمـَة اَلئِـٍم، َفَلـْو َشـَرْيَنا  ُدَعـاَة النَّـاِس إَِلـى َربِِّهـْم، اَل َيَخاُفـوَن ِفـي اللَّ

َاَلـِة َفَقَتْلَناُهـْم َفَأَرْحَنـا ِمْنُهُم اْلبِـَاَد َوَأَخْذَنـا ِمْنُهْم  ـَة الضَّ َأْنُفَسـَنا َفَأَتْيَنـا َأئِمَّ

َثـْأَر إِْخَوانَِنـا. َفَقـاَل اْبـُن ُمْلَجـٍم َأَنـا َأْكِفيُكـْم َعِلـيَّ ْبَن َأبِـي َطالِـٍب. َوَقاَل 

ـِه: َأَنا َأْكِفيُكـْم ُمَعاِوَيَة ْبـَن َأبِي ُسـْفَياَن. َوَقـاَل َعْمُرو ْبُن  اْلُبـَرُك ْبـُن َعْبـِد اللَّ

َبْكـٍر: َأَنا َأْكِفيُكـْم َعْمَرو ْبَن اْلَعـاِص َفَتَعاَهُدوا َوَتَواَثُقـوا َأْن اَل َيْنِكَص َرُجٌل 

وَها،  ِمْنُهـْم َعْن َصاِحبِـِه َحتَّى َيْقُتَلُه َأْو َيُموَت ُدوَنُه، َفَأَخُذوا َأْسـَياَفُهْم َفَسـمُّ

وا لَِسـْبَع َعْشـَرَة ِمـْن َرَمَضـاَن َأْن ُيَبيِّـَت ُكلُّ َواِحـٍد ِمْنُهـْم َصاِحَبُه ِفي  َعـدُ َواتَّ

ا اْبُن ُمْلَجٍم َفَسـاَر إَِلـى اْلُكوَفِة َفَدَخَلَهـا، َوَكَتَم َأْمَرُه  َبَلـِدِه الَّـِذي ُهَو ِفيِه. َفَأمَّ
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ِذيـَن ُهـْم بَِهـا، َفَبْيَنَما ُهـَو َجالٌِس ِفي  َحتَّـى َعـْن َأْصَحابِـِه ِمـَن اْلَخـَواِرِج الَّ

ْهـَرَواِن إِْذ َأْقَبَلِت  َبـاِب َوُهْم َيَتَذاَكـُروَن َقْتَاُهْم َيـْوَم النَّ َقـْوٍم ِمْن َبنِـي َتْيِم الرَّ

ْهـَرَواِن  ـْجَنِة. َقـْد َقَتَل َعِلـيٌّ َيْوَم النَّ اْمـَرَأٌة ِمْنُهـْم ُيَقـاُل َلَهـا: َقَطـاِم بِْنـُت الشِّ

َأَباَهـا َوَأَخاَهـا، َوَكاَنـْت َفائَِقَة اْلَجَماِل َمْشـُهوَرًة بِِه، َوَكاَنْت َقـِد اْنَقَطَعْت ِفي 

ـا َرآَها اْبـُن ُمْلَجٍم َسـَلَبْت َعْقَلُه، َوَنِسـَي  ـُد ِفيـِه، َفَلمَّ اْلَمْسـِجِد اْلَجاِمـِع َتَتَعبَّ

َاَثَة آاَلِف  تِـي َجاَء َلَهـا، َوَخَطَبَها إَِلى َنْفِسـَها، َفاْشـَتَرَطْت َعَلْيـِه ثثَ َحاَجَتـُه الَّ

ِدْرَهـٍم َوَخاِدًمـا َوَقْيَنـًة، َوَأْن َيْقُتـَل َلَها َعِلـيَّ ْبَن َأبِـي َطالٍِب َقـاَل: َفُهَو َلِك، 

َجَها َوَدَخـَل بَِها،  . َفَتَزوَّ ـِه َمـا َجـاَء بِي إَِلى َهـِذِه اْلَبْلـَدِة إاِلَّ َقْتـُل َعِلـيٍّ َوَواللَّ

ُثـمَّ َشـَرَعْت ُتَحرُِّضـُه َعَلـى َذلِـَك)))، َوَنَدَبْت َلـُه َرُجًا ِمـْن َقْوِمَها ِمـْن َتْيِم 

َبـاِب ُيَقـاُل َلُه: َوْرَداُن. لَِيُكوَن َمَعُه رِْدًءا، َواْسـَتَماَل اْبـُن ُمْلَجٍم َرُجًا آَخَر  الرَّ

. َقاَل َلـُه اْبـُن ُمْلَجٍم َهْل  ُيَقـاُل َلـُه: َشـبِيُب ْبُن َبَجـَرَة اأْلَْشـَجِعيُّ اْلَحـُروِريُّ

. َفَقاَل:  ْنَيا َواآْلِخـَرِة؟ َفَقاَل: َوَمـا َذاَك؟ َقـاَل: َقْتُل َعِلـيٍّ َلـَك ِفـي َشـَرِف الدُّ

ا، َكْيـَف َتْقـِدُر َعَلْيـِه؟ َقـاَل: َأْكُمـُن َلُه  ـَك! َلَقـْد ِجْئـَت َشـْيًئا إِدًّ َثِكَلْتـَك ُأمُّ

ا َبَنى بَِها َقاَلْت َلُه: َيا َهَذا، َقْد َفَرْغُت ِمْن َحاَجتَِك، َفاْفُرْغ  ))( في البداية والنهايــة )))/7)(: »َفَلمَّ

ِمْن َحاَجتِي«. وتأثير النساء اللواتي يتبنين مذهب الخوارج على الرجال كثير عبر التاريخ، فهذا 

َج اْمَرَأًة ِمَن اْلَخَواِرِج َحَسَنًة  ِة َواْلَجَماَعِة، َفَتَزوَّ نَّ اًل ِمْن َأْهِل السُّ اَن اْلَخاِرِجيُّ َكاَن َأوَّ »ِعْمَراُن ْبُن ِحطَّ

ِة َفَأَبْت، َفاْرَتدَّ َمَعَها إَِلى  ــنَّ َها إَِلى السُّ ــْكِل، َفَأَراَد َأْن َيُردَّ َها، َوَكاَن ُهَو َدِميَم الشَّ ا َفَأَحبَّ َجِميَلــًة ِجدًّ

َمْذَهبَِها«. البداية والنهاية )))/)35).
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ِفـي اْلَمْسـِجِد، َفِإَذا َخـَرَج لَِصـَاِة اْلَغَداِة َشـَدْدَنا َعَلْيـِه َفَقَتْلَناُه، َفـِإْن َنَجْوَنا 

ْنَيا. َفَقاَل:  ِه َخْيٌر ِمـَن الدُّ َشـَفْيَنا َأْنُفَسـَنا َوَأْدَرْكَنـا َثْأَرَنا، َوإِْن ُقتِْلَنـا َفَما ِعْنَد اللَّ

، َقـْد َعَرْفُت َسـابَِقَتُه ِفي اإْلِْسـَاِم  َوْيَحـَك َلـْو َغْيـَر َعِليٍّ َلـَكاَن َأْهـَوَن َعَليَّ

ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، َفَمـا َأِجُدنِـي َأْنَشـِرُح َصـْدًرا لَِقْتِلـِه. َفَقـاَل:  َوَقَراَبَتـُه ِمـْن َرُسـوِل اللَّ

ْهـَرَواِن؟ َفَقاَل: َبَلـى َقـاَل: َفَنْقُتُلُه بَِمـْن َقَتَل ِمْن  َأَمـا َتْعَلـُم َأنَّـُه َقَتـَل َأْهـَل النَّ

إِْخَوانَِنـا. َفَأَجاَبـُه إَِلـى َذلِـَك َبْعـَد أَلٍْي. َوَدَخـَل َشـْهُر َرَمَضـاَن، َفَواَعَدُهـُم 

تِي  ْيَلُة الَّ اْبـُن ُمْلَجـٍم َلْيَلـَة اْلُجُمَعِة لَِسـْبَع َعْشـَرَة َلْيَلًة َخَلْت، َوَقـاَل: َهـِذِه اللَّ

ا ِفيَها َصاِحَبـُه الَِّذي َذَهـَب إَِلْيِه. ُثمَّ  َواَعـْدُت َأْصَحابِـي َيْقُتـُل ُكلُّ َواِحـٍد ِمنَّ

َجـاُءوا إَِلـى َقَطـاِم، َوِهَي اْمـَرَأُة اْبـِن ُمْلَجـٍم، َفَدَعْت َلُهـْم بِِعَصـِب اْلَحِريِر 

َاَثـُة؛ َوُهـُم اْبـُن  َفَعَصَبْتُهـْم بَِهـا، َوَكاَنـْت ِفـي اْلَمْسـِجِد، َفَجـاَء َهـُؤاَلِء الثَّ

ُمْلَجـٍم َوَوْرَداُن َوَشـبِيٌب، َوُهـْم ُمْشـَتِمُلوَن َعَلى ُسـُيوِفِهْم، َفَجَلُسـوا ُمَقابَِل 

ْوِم  ـا َخَرَج َجَعـلَ ُيْنِهُض النَّاَس ِمـنَ النَّ ، َفَلمَّ تِـي َيْخُرُج ِمْنَهـا َعِليٌّ ِة الَّ ـدَّ السُّ

ـْيِف َفَضَرَبُه  َة. َفَثـاَر إَِلْيِه َشـبِيٌب بِالسَّ ـاَ ـَاَة الصَّ ـَاِة َوَيُقـوُل: الصَّ إَِلـى الصَّ

ـْيِف َعَلى َقْرنِِه، َفَسـاَل َدُمُه َعَلى  ـاِق، َفَضَرَبُه اْبـُن ُمْلَجٍم بِالسَّ َفَوَقـَع ِفـي الطَّ

ِه، َلْيـَس َلَك َيا  ـا َضَرَبـُه اْبُن ُمْلَجـٍم َقاَل: اَل ُحْكـَم إاِلَّ لِلَّ لِْحَيتِـِه، ، َوَلمَّ
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. َوَجَعـلَ َيْتُلـو َقْوُلُه َتَعاَلـى ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ  َعِلـيُّ َواَل أِلَْصَحابِـكَ

 : ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ﴾ ]البقـرة: 07)[ َوَنـاَدى َعِلـيٌّ

َعَلْيُكـْم بِـِه. َوَهـَرَب َوْرَداُن، َفَأْدَرَكـُه َرُجـٌل ِمْن َحْضَرَمـْوَت َفَقَتَلـُه، َوَذَهَب 

َم َعِلـيٌّ َجْعَدَة  َشـبِيٌب َفَنَجـا بَِنْفِسـِه َوَفاَت النَّاَس، َوُمِسـَك اْبـُن ُمْلَجٍم، َوَقدَّ

ى بِالنَّـاِس َصَاَة اْلَفْجـِر، َوُحِمـَل َعِليٌّ إَِلى  ْبـَن ُهَبْيـَرَة ْبـِن َأبِي َوْهـٍب َفَصلَّ

َحُه  َمْنِزلِـِه، َوُحِمـَل إَِلْيـِه اْبـُن ُمْلَجـٍم، َفُأوِقـَف َبْيـَن َيَدْيِه َوُهـَو َمْكُتـوٌف، َقبَّ

ـِه، َأَلـْم ُأْحِسـْن إَِلْيـَك؟ َقـاَل: َبَلى. َقـاَل: َفَما  ـُه، َفَقـاَل َلـُه: َأْي َعـُدوَّ اللَّ اللَّ

ـَه َأْن َيْقُتَل  َحَمَلـَك َعَلـى َهَذا؟ َقـاَل: َشـَحْذُتُه َأْرَبِعيَن َصَباًحا، َوَسـَأْلُت اللَّ

: اَل ُأَراَك إاِلَّ َمْقُتـواًل بِِه، َواَل ُأَراَك إاِلَّ ِمْن َشـرِّ  بِـِه َشـرَّ َخْلِقـِه. َفَقـاَل َلُه َعِلـيُّ

َخْلِقـِه. ُثـمَّ َقاَل: أطعموه واْسـُقوه وأْحِسـُنوا أَسـارِه، َفـِإْن ِمـتُّ َفاْقُتُلوُه واَل 

ُلـوا، َوإِْن ِعْشـُت َفَأَنـا َأْعَلـُم َكْيَف َأْصَنـُع بِِه«))). ُتَمثِّ

فمات  متأثرا بالضربة بعد يومين.

وهـذا حـال الخـوارج فـي االغتيـاالت والفسـاد علـى مـر العصـور، 

وال تجنـي البـاد منهـم إال الترويـع والتقتيل، والذبـح والتهجيـر، والقهر 

))( تاريخ الطبري )44/5)-45)(، والبداية والنهاية )))/3)-5)).
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والتدميـر، يشـعلونها بالفتـن، ويسـلمونها للمحـن، ويغـررون بالجهـال، 

ويفتنونهـم بمعسـول المقـال.

ـَنِة َتَحرََّك َصالِـُح ْبُن  قـال ابن كثيـر : »َقاَل اْبـُن َجِريـٍر: َوِفي َهـِذِه السَّ

ُل َمْن  ـُه َأوَّ ِة، َوِقيَل: إِنَّ ْفِريَّ ٍح َأَحـُد َبنِـي اْمِرِئ اْلَقْيـِس، َوَكاَن َيـَرى َرْأَي الصُّ ُمَسـرِّ

ـَنِة، َوَمَعُه  ُه َحـجَّ بِالنَّاِس ِفي َهِذِه السَّ ـِة، َوَكاَن َسـَبَب َذلَِك َأنَّ ْفِريَّ َخـَرَج ِمـَن الصُّ

َفـَق َحجُّ َأِميِر  َشـبِيُب ْبـُن َيِزيَد، َواْلَبِطيُن، َوَأْشـَباُهُهْم ِمـْن ُرُءوِس اْلَخَواِرِج، َواتَّ

اْلُمْؤِمنِيـَن َعْبـِد اْلَمِلـِك، َفَهـمَّ َشـبِيٌب بِاْلَفْتِك بِـِه، َفَبَلَغ َعْبـَد اْلَمِلـِك َذلَِك ِمْن 

اِج َبْعـَد اْنِصَراِفِه ِمَن اْلَحـجِّ َأنَّ َيَتَطَلَبُهْم، َوَكاَن َصالُِح  َخَبـرِِه، َفَكَتـَب إَِلى اْلَحجَّ

ُخوَل إَِلـى اْلُكوَفِة َواْلَِقاَمـَة بَِها، َوَكاَن َلـُه َجَماَعٌة ِمْن  ٍح َهَذا ُيْكثِـُر الدُّ ْبـُن ُمَسـرِّ

ُهُهـْم، َوَيُقـصُّ َعَلْيِهـْم، َوَكاَن  ُمُهـُم اْلُقـْرآَن َوُيَفقِّ َأْهـِل َداَرا َوَأْهـِل اْلَمْوِصـِل ُيَعلِّ

ـَه َوُيْثنِـي َعَلْيـِه، َوُيَصلِّي َعَلى  ا َكثِيـَر اْلِعَبـاَدِة، َوَكاَن إَِذا َقـصَّ َيْحَمـُد اللَّ ُمْصَفـرًّ

ْغَبـِة ِفـي اْلِخـَرِة، َوَيُحثُّ  ْنَيـا، َوالرَّ ْهـِد ِفـي الدُّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص، ُثـمَّ َيْأُمـُر بِالزُّ َرُسـوِل اللَّ

ـْيَخْيِن َأبِـي َبْكـٍر، َوُعَمـَر، َوُيْثنِـي  ـُم َعَلـى الشَّ َعَلـى ِذْكـِر اْلَمـْوِت، ُثـمَّ َيَتَرحَّ

ُه  ـاَن  َفَيُسـبُّ َعَلْيِهَمـا َثَنـاًء َحَسـًنا، َوَلِكـْن َبْعـَد َذلِـَك َيْذُكـُر ُعْثَمـاَن ْبـَن َعفَّ

ِذيـَن َخَرُجوا  َوَيَنـاُل ِمْنـُه، َوُيْنِكـُر َعَلْيـِه َأْشـَياَء ِمـْن ِجْنِس َمـا َكاَن ُيْنِكـُر َعَلْيِه الَّ
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ْمَصـاِر، ُثمَّ َيُحـضُّ َأْصَحاَبُه َعَلـى اْلُخُروِج َمَع  َعَلْيـِه َوَقَتُلـوُه ِمْن َفَجـَرِة َأْهِل اأْلَ

ْمـِر بِاْلَمْعـُروِف َوِلِْنـَكاِر اْلُمْنَكِر الَِّذي َقْد َشـاَع ِفي النَّـاِس َوَذاَع،  اْلَخـَواِرِج لِْلَ

ُرَهـا، َفاْلَتـفَّ َعَلْيـِه َجَماَعٌة  ْنَيـا َوَأْمَرَهـا َوُيَصغِّ ُن َعَلْيِهـُم اْلَقْتـَل، َوَيـُذمُّ الدُّ َوُيَهـوِّ

ِمَن النَّـاِس«))).

فهـؤالء الخـوارج همـوا بقتـل أميـر المؤمنيـن وهـو فـي الحـج، فلـم 

يراعـوا حرمـة مـكان وال زمـان، وقـد كان أهـل الجاهليـة يلقـى أحدهـم 

قاتـل أبيـه فـي الشـهر الحرام فـا يهجـه وال يتعرض لـه، ثم هـؤالء أيضا 

يدخلـون البلـدان بزعـم تعليـم الدين والفقـه، ويجتمعـون بأصحابهم في 

مجالـس خاصـة، ويبثـون شـبههم، ويحرضونهم علـى الخـروج والفتن.

11- سوء الظن:

ويحملـون  باملسـلمني،  الظـن  يسـيؤون  اعتقادهـم  لسـوء  الخـوارج 

أمورهـم عـىل أسـوأ املحامـل، وال يثقـون بـأي مسـلم ال يكـون عـىل 

مذهبهـم، بـل يعادونـه، ويسـعون يف إيذائـه، وهذا األمـر بدأ مـع أولهم، 

حـني أسـاء الظن برسـول اللـه ملسو هيلع هللا ىلص يف قسـمته واتهمـه بأنه مـا أراد بذلك 

وجـه اللـه تعـاىل، ومـا يشـهد لذلـك مـن تاريخهم:

))( البداية والنهاية )))/)5)-)5)).
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عـن زيـاد بـن النضـر الحارثـي، أن عليا بعـث أربعمائـة رجـل، َعَلْيِهم 

ِه بن عبـاس، َوُهَو يصلي  شـريح بـن هانئ الحارثـي، وبعث معهم َعْبـد اللَّ

بهـم، ويلي أمورهم، وأبو ُموَسـى األَْشـَعِرّي معهـم، وبعث ُمَعاِوَيـُة َعْمَرو 

ـاِم، َحتَّى َتَواَفـْوا ِمْن ُدوَمـِة اْلَجْنَدِل  ْبـَن اْلَعـاِص ِفي َأْرَبِعِماَئـٍة ِمْن َأْهِل الشَّ

بِـَأْذُرٍح، َوَكاَن َعْمـٌرو إَِذا َأَتـاُه ِكَتـاٌب ِمـْن ُمَعاِوَيـَة َجـاَء الرسـول وذهب اَل 

ـاِم َعْن َشـْيٍء،  َيـْدِري بَِمـا َجـاَء بِـِه، َوال بَِمـا رجع بِـِه، َواَل َيْسـَأُلُه َأْهُل الشَّ

َوَكاَن َأْهـُل اْلِعـَراِق إذا َجـاَء رسـول علـي جـاءوا إَِلـى ابن َعبَّاس فسـألوه: 

ُنـوَن َوَقاُلوا: َما  ـوا بِِه الظُّ َمـا كتب بِـِه إليك َأِميـر اْلُمْؤِمنِيَن؟ َفـِإْن َكَتَمُهْم َظنُّ

نـراه كتـب إال بكذا وكـذا؟ َفَقـاَل َلُهُم اْبُن َعبَّـاٍس: َأَمـا َتْعِقُلوَن؟ َأَمـا َتَرْوَن 

َرُسـوَل ُمَعاِوَيـَة َيِجـيُء، اَل َيْعَلُم َأَحـٌد بَِما َجاَء بِِه، َواَل ُيْسـَمُع َلُهـْم ِصَياٌح، 

ُنوَن؟«))). وَن ِفـيَّ الظُّ َوَأْنُتـْم ِعْنـِدي ُكلَّ َيـْوٍم َتُظنُّ

بـل بلغ ببعضهم سـوء الظن، أن مـن يأتيهم مهاجرا إليهـم أن ميتحنوه، 

بـأن يسـلموا إليـه أسـرياً مـن أرساء مخالفيهـم وأطفالهـم ويأمـروه بقتله، 

فـإن قتلـه صدقـوه يف دعـواه أنـه منهـم، وإن مل يقتلـه، قالوا: هـذا منافق 

ومـرك، وقتلوه.

))( تاريخ الطبري )67/5(، والكامل ))/)68).
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12- الســرية والتكتم فــي الدعوة وغيرهــا، والبعد عن 

أنظار والة األمر:

مـن صفـات أهـل الباطـل التكاتـم والتجمعات السـرية، ومـن صفات 

أهـل الحـق الظهـور والعانيـة، فـا يسـتخفي إال صاحب باطـل ال يريد 

الحـق  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص أصحـاب  لـكل أحـد، وقـد وصـف  انكشـاف حالـه 

الناجيـن بقولـه: »َعَلـى اْلَحـقِّ َظاِهِريـَن إَِلـى َيـْوِم اْلِقَياَمـِة«))).

كما حذر من السرية وأمر بالعانية:

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص َفَقـاَل: َيا َرُسـوَل  فعـن ابـن عمـر  قال: َجـاَء َرُجـٌل إَِلـى النَّ

ـاَة، َوآِت  ـَه َوال ُتْشـرِْك بِـِه َشـْيًئا، َوَأِقـِم الصَّ ـِه َأْوِصنِـي. َقـاَل: »اْعُبـِد اللَّ اللَّ

َوَعَلْيـَك  َوَأِطـْع،  َواْسـَمْع  َواْعَتِمـْر،  اْلَبْيـَت،  َوُحـجَّ  َرَمَضـاَن،  َوُصـْم  َكاَة،  الـزَّ

.(((» ـرَّ ـاَك َوالسِّ بِاْلَعانَِيـِة، َوإِيَّ

وقـال عمـر بـن عبدالعزيـز : »إَِذا َرَأْيـَت َقْوًمـا َيَتَناَجـْوَن ِفـي ِدينِِهـْم 

ُهـْم َعَلـى َتْأِسـيِس َضاَلـٍة«)3). ـِة، َفاْعَلـْم َأنَّ بَِشـْيٍء ُدوَن اْلَعامَّ

))( رواه مسلم ح)3)9)).

))( رواه الطحــاوي في المشــكل ح)658)(، والحاكــم ))/)5(، وابن أبي عاصم في الســنة 

ح)070)).

)3( رواه الالكائي في االعتقاد ح))5)).
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وفـي روايـة: »َمـا اْنَتَجـى َقـْوٌم ِفـي ِدينِِهـْم ُدوَن َجَماَعتِِهـْم إاِّل َكاُنـوا َعَلى 

َتْأِسـيِس َضاَلـٍة«))).

فالشر والضال، إنما ُيرسم في الظام:

ـاِج َأْن ِصـْف لِـي اْلِفْتَنـة َحتَّـى  »َكَتـَب َعْبـُد اْلَمِلـِك ْبـُن َمـْرَواَن إَلـى اْلَحجَّ

َكَأنِّـي َأَراَهـا َرْأَي اْلَعْيـن، َفَكَتـَب َلـُه: َلـْو ُكْنـُت َشـاِعًرا َلَوَصْفُتَهـا َلـَك ِفـي 

ـُح بِالنَّْجـَوى،  ِشـْعِري، َوَلِكنِّـي َأِصُفَهـا َلـَك بَِمْبَلـِغ ِعْلِمـي َوَرْأيِـي: اْلِفْتَنـُة ُتَلقَّ

ـْكَوى«))). بِالشَّ َوُتْنَتـُج 

13- األخذ بالمتشــابه من األدلة، وترك المحكم، وكثرة 

الخصومة والجدل:

الهـوى، وكثـرة  بالمتشـابه وتـرك المحكـم عامـة اسـتحكام  األخـذ 

الخصومـة والجـدل عامـة الغرور واسـتحكام الجهـل، وقد جاء الشـرع 

باإليمـان بالمحكـم ورد علـم المتشـابه إلـى عالمـه.

  ـِه لِلَّ َم  َسـلَّ َمـْن  إاِلَّ  ِدينِـِه  ِفـي  َسـِلَم  »َمـا   : الطحـاوي قـال 

َعالِِمـِه«)3). إَِلـى  َعَلْيـِه  اْشـَتَبَه  َمـا  ِعْلـَم  َوَردَّ  ولرسـوله ملسو هيلع هللا ىلص 

))( رواه أحمد في الزهد ح)687)).

))( اآلداب الشرعية البن مفلح ))/)0)).

)3( العقيدة الطحاوية ص)53)).
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َعْن َعائَِشـَة  َقاَلْت: َتَا َرُسـوُل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 

ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ 
ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى ى ائ﴾ َقاَلـْت: َقـاَل َرُسـوُل 

ى  ِذيـَن َسـمَّ بُِعـوَن َمـا َتَشـاَبَه ِمْنـُه َفُأوَلئِـِك الَّ ِذيـَن َيتَّ ـِه ملسو هيلع هللا ىلص: »َفـإَِذا َرَأْيـِت الَّ اللَّ

ـُه َفاْحَذُروُهـْم«))). اللَّ

والجدال والخصومة واتباع المتشابه سمة ظاهرة في الخوارج:

اْلِقيـَل  ُيْحِسـُنوَن  »َقـْوٌم  وصفهـم:  فـي  قولـه ملسو هيلع هللا ىلص  ذلـك  علـى  ويـدل 

اْلِفْعـَل«))). َوُيِسـيُئوَن 

ِة...«)3). وقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »َيُقوُلوَن ِمْن َخْيِر َقْوِل الَبِريَّ

فهم أهل منطق وباغة يزينون القول، ويستدلون بالقرآن.

َة  ـنَّ ـِه... وَخاَلُفوا السُّ قـال ابن تيميـة : »َفاْنَتَحَلـْت اْلَخـَواِرُج ِكَتاَب اللَّ

ِذيـَن َأَمـَر اْلُقـْرآُن بُِمَوااَلتِِهْم...  ـُروا اْلُمْؤِمنِيَن الَّ َباِعَهـا َوَكفَّ تِـي َأَمـَر اْلُقـْرآُن بِاتِّ الَّ

ُلوَنـُه َعَلـى َغْيـِر َتْأِويِلـِه ِمـْن َغْيِر  ُعـوَن اْلُمَتَشـابَِه ِمـْن اْلُقـْرآِن، َفَيَتَأوَّ َوَصـاُروا َيَتَتبَّ

))( رواه البخاري ح)4547( ومسلم ح)6867).

))( رواه أحمد ح)3338)( وأبوداود ح)4567).

)3( رواه البخاري ح)))36).
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ِة، َواَل ُمَراَجَعـٍة  ـنَّ َبـاٍع لِلسُّ َمْعرَِفـٍة ِمْنُهـْم بَِمْعَنـاُه َواَل ُرُسـوٍخ ِفـي اْلِعْلـِم، َواَل اتِّ

ِذيـَن َيْفَهُموَن اْلُقـْرآَن«))). لَِجَماَعـِة اْلُمْسـِلِميَن الَّ

ولذلـك ال يجاَدلـون وال ُيناَظـرون، وإنمـا ُتبّيـن لهـم السـنة، وتقـام 

عليهـم الحجـة، وتـزال عنهـم الشـبهة.

ارِمـّي والالكائـي ِفي الّسـنة َعن عمر  قـال السـيوطي : »َوأخـرج الدَّ

بـن اْلخطـاب َقـاَل: »َسـَيْأتِي َنـاس يجادلونكـم بشـبهات اْلُقـْرآن فخذوهـم 

بالسـنن، َفـإِن َأْصَحـاب الّسـَنن أعلـم بِِكَتـاب الله«.

َبَقـات مـن َطِريـق ِعْكرَِمـة َعـن اْبـن َعبَّاس  َوأخـرج اْبـن سـعد ِفـي الطَّ

َأن َعلـّي بـن أبـي َطالـب أْرسـلُه إَِلـى اْلَخـَواِرج، َفَقـاَل: »اْذَهـْب إَِلْيِهـم 

فخاصمهـم َواَل تحاجهـم بِاْلُقـْرآِن َفإِنَّـُه ُذو ُوُجـوه، َوَلِكن خاصمهم بِالسـنِة«.

َوأخـرج مـن َوجـه آخـر َأن اْبـن َعبَّـاس َقـاَل: »َيـا َأِميـر اْلُمؤمنِيـَن َفَأنـا 

ال  أعلـم بِِكَتـاب اللـه ِمْنُهـم، ِفـي ُبُيوتَنا نزل، َقـاَل: صدقـت َوَلِكن اْلُقـْرآن َحمَّ

ُذو ُوُجـوه، نُقـول َوَيُقوُلـوَن، َوَلِكـن حاجهـم بالسـنن َفإِنَُّهـم لـن َيجـدوا َعْنَها 

ة«. محيصـًا«، َفخـرج إَِلْيِهـم فحاجهـم بالسـنن َفلـم يْبـق بَِأْيِديِهـم حجَّ

))( مجموع الفتاوى )3)/0))).
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َكاُنـوا  َأنهـم  ُحَصْيـن:  بـن  َعـن عمـَران  َمْنُصـور  بـن  َوأخـرج سـعيد 

يتذاكـرون الَحِديـث َفَقـاَل رجـل: َدعوَنـا من َهـَذا وجيؤونـا بِِكَتـاب الله، 

ـرة، َأتجد ِفي  َاة ُمَفسَّ َفَقـاَل عمـَران: »إِنَّـك َأحَمق، أتجد ِفـي كتاب اللـه الصَّ

كتـاب اللـه الّصيـام ُمَفّسـًرا، إِن اْلُقـْرآن أحكـم َذلِـك، َوالّسـنة ُتفسـره«))).

. وهذا الذي كان عليه سلف األمة

بـن  لمالـك  قلـت  بـن جميـل:  الهيثـم  السـجزي : »وقـال  قـال 

أنـس: يـا أبـا عبد اللـه الرجـل يكـون عالمًا بالسـنة يجـادل عليهـا؟ قال: 

ال، يخبـر بالسـنة، فـإن ُقبلـت منـه وإال أمسـك.

بـن  ألحمـد  قلـت  الـوراق:  الهمدانـي  غالـب  بـن  العبـاس  وقـال 

حنبـل : يـا أبـا عبـد اللـه: أكـون فـي المجلـس ليـس فيه مـن يعرف 

السـنة غيـري، فيتكلـُم مبَتدٌع فيـه أرُد عليه؟ فقال: ال تنصب نفسـك لهذا، 

ت عليـه القـول، فقـال: مـا أراك  قـال: أخبـْر بالسـنة وال تخاصـم. فأعـدَّ

مخاصمـًا«))). إال 

))( مفتاح الجنة ص)59).

))( رسالة السجزي ص)366).
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وقـال ابـن تيميـة : »وأما الجدل فـا ُيدعى بـه، بل هو مـن باب دفع 

الصائـل، فـإذا عـاَرَض الحَق ُمعـارٌض ُجودل بالتي هي أحسـن«))).

فمـن الخطـأ فتـح بـاب المناظـرات والجـدال مع أهـل الشـبه، ألنهم 

يجادلـون بالباطـل ليدحضـوا بـه الحق، وقصُدهـم الدعوة إلـى منهجهم، 

افـة، فالواجـب »َفاْحَذُروُهْم«. والقلـوب َضعيفة، والشـبه َخطَّ

14- يقتلون أهل اإلسالم ويََدعون أهل األوثان:

وهذا وصف النبي ملسو هيلع هللا ىلص للخوارج:

الُقـْرآَن، اَل  َيْقـَرُءوَن  النَّبِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »...  َأبِـي َسـِعيٍد الُخـْدِريِّ عـن  فَعـْن 

ـِة، َيْقُتُلوَن  ِميَّ ـْهِم ِمـَن الرَّ ُيَجـاِوُز َحَناِجَرُهـْم، َيْمُرُقـوَن ِمـَن اِلْسـَاِم ُمـُروَق السَّ

ُهْم َقْتـَل َعاٍد«))). َأْهـَل اِلْسـَاِم، َوَيَدُعـوَن َأْهـَل اأَلْوَثـاِن، َلئِـْن َأْدَرْكُتُهـْم أَلَْقُتَلنَّ

بِـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص اْلَخـَواِرَج َقْوُلـُه  قـال ابـن تيميـة : »َوِمـْن َأْعَظـِم َمـا َذمَّ بِـِه النَّ

ْوَثـاِن«)3). ِفيِهـْم: »َيْقُتُلـوَن َأْهـَل اْلِْسـَاِم َوَيَدُعـوَن َأْهـَل اأْلَ

))( الرد على المنطقيين ص)468).

))( رواه البخاري ح)3344( ومسلم ح)5)4)).

)3( مجموع الفتاوى )8)/8)5).
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وَن ِدَمـاَء َأْهِل  ُهْم َيْسـَتِحلُّ وقـال : »َوَهـَذا َنْعـُت َسـائِِر اْلَخاِرِجيـَن؛ َفإِنَّ

ِذيَن  ـاِر الَّ وَن ِمـْن ِدَماِء اْلُكفَّ ا َيْسـَتِحلُّ وَن َأْكَثَر ِممَّ ُهـْم ُمْرَتـدُّ اْلِقْبَلـِة اِلْعتَِقاِدِهـْم َأنَّ

نَّ اْلُمْرَتدَّ َشـرٌّ َمـنْ َغْيرِِه«))). يـَن؛ أِلَ َلْيُسـوا ُمْرَتدِّ

فالخـوارج قوتهـم وشـوكتهم وشـرهم فـي صـدور المسـلمين، وتقدم 

معنـا بعـض شـواهد التاريـخ علـى ذلك.

15- الغلظة والشدة والجفاء:

وهـذا ظاهـر يف تعاملهـم مـع أنفسـهم، حيـث شـقوا عليهـا بعبـادات 

تنطعـوا فيهـا، وخالفوا بها السـنة، ويف تعاملهم مع غريهـم حيث التكفري، 

والقتـل، وعـدم الرحمـة حتـى لألطفال الذيـن يف بطون األمهـات، حيث 

يبقـرون البطـون ويقتلونهم.

وفظاظـة الرجـل الـذي طعن يف قسـمة النبي ملسو هيلع هللا ىلص ظاهـرة، وقد جاء يف 

وصفه:

ْحَيِة،  »َفَأْقَبـَل َرُجـٌل َغائُِر الَعْيَنْيِن، ُمْشـرُِف الَوْجَنَتْيِن، َناتُِئ الَجبِيـِن، َكثُّ اللِّ

ُد«))). َه َيـا ُمَحمَّ ِق اللَّ َمْحُلـوٌق، َفَقاَل: اتَّ

))( مجموع الفتاوى )8)/497).

) رواه البخاري ح)3344( ومسلم ح)5)4)).
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16- أنهم أهل دنيا:

وهـذا ظاهـر مـن صنيـع أولهـم، حيـث اعترض علـى رسـول الله ملسو هيلع هللا ىلص 

علـى قسـمة الدنيا.

نْيَـا ِحـنَي قََسـَم رَُسـوُل  قـال ابـن كثـري : »كَاَن َمبَْدُؤُهـْم ِبَسـبَِب الدُّ

ُه لَْم يَْعِدْل يف  ِه ملسو هيلع هللا ىلص َغَنائِـَم ُحَنـنْي، فََكأَنَُّهْم رَأَْوا يِف ُعُقولِِهُم الَْفاِسـَدِة أَنَـّ اللَـّ

القسـمة، ففاجـؤوه ِبَهـِذِه الَْمَقالَِة، فََقـاَل قَائِلُُهـْم -َوُهـَو ُذو الُخَويرْصة-بََقَر 

ِه ملسو هيلع هللا ىلص: »لََقْد ِخبُْت  ُه َخاِصَتَُه-اْعـِدْل فَِإنََّك لَْم تَْعِدْل، فََقاَل لَُه رَُسـوُل اللَـّ اللَـّ

وَخـْرُت إْن لَـْم أَكُـْن أَعـدل، أيأَمُننـي َعـىَل أَْهـِل اأْلَرِْض َواَل تَأَمُنـوِن«. 

ِه يِف قَتْلِـِه، فََقاَل:  فَلَـاَّ قََفـا الرَُّجـُل اْسـتَأَْذَن ُعَمُر بْـُن الَْخطَّاِب رَُسـوَل اللَـّ

ُه يَْخـُرُج ِمْن ِضئِْضئ َهـَذا - أَْي: ِمْن ِجْنِسـِه - قَْوٌم يَْحِقـُر أََحُدكُْم  »َدْعـُه فَِإنَـّ

َصَاتَـُه َمـَع َصَاتِِهْم، َوِصيَاَمِه َمـَع ِصيَاِمِهْم، َوِقرَاَءتَُه َمـَع ِقرَاَءتِِهْم، مَيْرُقُوَن 

ـْهُم ِمـَن الرِّميَّة، فَأَيَْنـَا لَِقيتُُموُهـْم فَاقْتُلُوُهْم، فَِإنَّ  يـِن كََا مَيْرُُق السَّ ِمـَن الدِّ

يِف قَتْلِِهـْم أْجرًا لَِمـْن قَتَلَُهْم.

ثـُـمَّ كَاَن ظُُهورُُهــْم أَيَّــاَم َعــِيِّ بـْـِن أَِب طَالـِـٍب، َوقَتْلُُهــْم بالنَّْهــروان، ثـُـمَّ 

ــريٌَة  ــٌل كَِث ــااَلٌت ونَِح ــَواٌء َوَمَق ــُل َوآَراٌء َوأَْه ــُعوٌب َوقَبَائِ ــْم ُش بَْت ِمْنُه ــعَّ تََش

ــِرٌَة«))). ُمْنتَ

))( تفسير ابن كثير ))/0)).
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وذكـر فـي البداية والنهايـة أنهم لما قتلـوا عثمان  وهم فـي الدار: 

» ُثـمَّ َمـاَل َهـُؤاَلِء اْلَفَجـَرُة َعَلـى َمـا ِفـي اْلَبْيـِت َفَنَهُبـوُه، َوَذلِـَك َأنَّـُه َناَدى 

ُمَناِديِهـْم: َأَيِحـلُّ َلَنـا َدُمـُه َواَل َيِحلُّ َلَنـا َماُلـُه! َفاْنَتَهُبوُه...

ُثمَّ َتَناَدى اْلَقْوُم: َأْن َأْدرُِكوا َبْيَت اْلَماِل اَل ُتْسـَتَبُقوا إَِلْيِه. َفَسـِمَعُهْم َحَفَظُة 

َبْيـِت اْلَمـاِل َفَقاُلـوا: َيا َقـْوُم النََّجاَء النََّجـاَء! َفِإنَّ َهـُؤاَلِء اْلَقْوَم َلـْم َيْصُدُقوا 

ْهُي َعِن  ، َواأْلَْمـُر بِاْلَمْعـُروِف، َوالنَّ ِفيَمـا َقاُلـوا ِمـْن َأنَّ َقْصَدُهْم ِقَيـاُم اْلَحـقِّ

َعـْوا َأنَُّهـْم إِنََّمـا َقاُمـوا أِلَْجِلـِه، َوَكَذُبـوا، إِنََّما  ـا ادَّ اْلُمْنَكـِر، َوَغْيـُر َذلِـَك ِممَّ

ْنَيـا، َفاْنَهَزُموا، َوَجـاَء اْلَخَواِرُج َفَأَخـُذوا َماَل َبْيـِت اْلَماِل َوَكاَن  َقْصُدُهـُم الدُّ

ا))). ِفيِه َشـْيٌء َكثِيـٌر ِجدًّ

وقـال ابـن حجـر: »َوَتْرَجَم َأُبـو َعَواَنَة ِفـي َصِحيِحِه لَِهـِذِه اأْلََحاِديـِث َبَياُن 

َثـَرِة ِفـي اْلِقْسـَمِة َمـَع َكْونَِهـا َكاَنْت  َأنَّ َسـَبَب ُخـُروِج اْلَخـَواِرِج َكاَن بَِسـَبِب اأْلَ

َصَواًبـا َفَخِفـَي َعْنُهـْم َذلَِك«))).

وقـد أدخـل اإلمام مسـلم  الخـوارج وصفاتهـم في كتـاب الزكاة، 

ولعلـه يشـير إلى هـذا المعنى.

.(3(6/(0( )((

))( فتح الباري )))/)30).
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و »أتـى رجـٌل مـن الخـوارج الحسـَن البصـري فقـال لـه: مـا تقـول فـي 

الخـوارج؟ قـال: هـم أصحـاب دنيـا، قـال: ومن أيـن قلت، وأحدهم يمشـي 

فـي الرمـح حتى ينكسـر فيـه ويخرج مـن أهله وولـده؟ قال الحسـن: حدثني 

عـن السـلطان أيمنعـك مـن إقامـة الصـاة وإيتـاء الـزكاة والحـج والعمـرة؟ 

قـال: ال، قـال: فـأراه إنمـا منعـك الدنيـا فقاتلته عليهـا«))).

ـْن َخَرَج َعـىَل ُواَلة اأْلُُمـوِر أَْو أَكَْثُُهْم  وقـال ابن تيميـة : »وَكَِثرٌي ِممَّ

َـا َخـَرَج لِيَُنازَِعُهـْم َمـَع اْسـِتئْثَارِِهْم َعلَيْـِه، َولَْم يَْصـرِبُوا َعىَل ااِلْسـِتئْثَاِر.  إِنَّ

ُه يَُكـوُن لِـَوِلِّ اأْلَْمِر ُذنُـوٌب أُْخـَرى، فَيَبَْقـى بُْغُضـُه اِلْسـِتئْثَارِِه يَُعظُِّم  ثُـمَّ إِنَـّ

ُه يَُقاتِلُُه لِئَاَّ تَُكـوَن ِفتَْنٌة َويَُكوَن  ـيِّئَاِت، َويَبَْقـى الُْمَقاتُِل لَـُه ظَانًّا أَنَـّ تِلْـَك السَّ

ـا ِواَليٌَة،  ِه، َوِمـْن أَْعظَـِم َمـا َحرَّكَـُه َعلَيْـِه طَلَـُب َغرَِضـِه: إِمَّ ُه لِلَـّ يـُن كُلُـّ الدِّ

تََعـاىَل: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  قَـاَل  كَـَا  َمـاٌل،  ـا  َوإِمَّ

ِحيـِح َعـِن النَِّبـيِّ ملسو هيلع هللا ىلص أَنَُّه قَـاَل: »ثثََاثَـٌة اَل يَُكلُِّمُهُم  ژ﴾ َويِف الصَّ

ُه َواَل يَْنظُـُر إِلَيِْهـْم يَـْوَم الِْقيَاَمـِة َواَل يَُزكِّيِهـْم َولَُهـْم َعـَذاٌب أَلِيـٌم: وذكر  اللَـّ

: َوإِْن  منهـم: »َورَُجـٌل بَايَـَع إَِماًما اَل يُبَاِيُعـُه إاِلَّ لُِدنْيَـا: إِْن أَْعطَاُه ِمْنَهـا رَِضَ

َسـِخَط«. َمَنَعُه 

))( البصائر والذخائر ))/56)).
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َفـَق ِمـْن َهـِذِه اْلِجَهـِة ُشـْبَهٌة َوَشـْهَوٌة، َوِمـْن َهـِذِه اْلِجَهـِة َشـْهَوٌة  َفـِإَذا اتَّ

َوُشـْبَهٌة َقاَمـِت اْلِفْتَنـُة«))).

17- الطعن في العلماء وصرف الشباب عن مجالسهم:

الخـوارج يف الغالـب مل يتلقـوا العلـم عـن العلـاء، وإنـا يعتمدون 

عـىل فهمهـم، ومـا ميليـه عليهـم كرباؤهـم مـن شـبه وتأويـات توافـق 

مربهـم، فيبعدونهـم عـن العلـاء بصـوارف عـدة، واتهامات وتشـويه، 

وألقـاب وقـْدح، وأوصـاف ُمنّفرة، يصدون بهـا أتباعهم عـن الحق وأهله، 

وسـبب ذلـك أن الشـباب إذا أخـذوا عـن العلـاء، والتفوا حولهـم، رغبة 

يف العلـم والتعلـم، جرهـم ذلـك إىل طريـق االسـتقامة والسـنة الواضحة 

التي تكشـف عـوار الخـوارج، وتهدم أصولهـم ومذهبهـم، فينفض عنهم 

األتبـاع، وينتـر بغضهـم يف الناس.

والتحذيـر من العلاء ومن مجالسـتهم واالسـتاع لهم سـمة للخوارج 

يف كل األزمان.

جـاء فـي قصـة ذهاب ابـن عبـاس  إلى الخـوارج: قـال َعْبـُد اللِه 

اٍد: »َفَبَعـَث إَِلْيِهْم َعِليٌّ َعْبـَد اللِه ْبَن َعبَّـاٍس، َفَخَرْجُت َمَعـُه، َحتَّى إَِذا  ْبـُن َشـدَّ

اِء َيْخُطـُب النَّاَس، َفَقـاَل: َيا َحَمَلـَة اْلُقْرآِن،  َنا َعْسـَكَرُهْم، َقـاَم اْبـُن اْلَكوَّ ـطْ َتَوسَّ

))( منهاج السنة )4/)54).
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ا َعْبـُد اللـِه ْبـُن َعبَّـاٍس، َفَمـْن َلـْم َيُكـْن َيْعرُِفـُه َفَأَنـا ُأَعرُِّفـُه ِمـْن ِكَتـاِب  إِنَّ َهـذَ

وُه إَِلى  ـْن َنَزَل ِفيـِه َوِفـي َقْوِمِه: َقـْوٌم َخِصُمـوَن َفـُردُّ اللـِه َمـا َيْعرُِفـُه بِـِه، َهـَذا ِممَّ

َصاِحبِـِه، َوال ُتَواِضُعـوُه ِكَتـاَب اللِه«))).

وممـا ُيوضـح هـذا الباب مـا قاله المـاوردي  عنـد غيـاب العلماء 

إهمالهم: أو 

»ثـمَّ اَل يبعـد َأن يْظهـر أهـُل نَِحـٍل ُمبَتَدعـة ومذاهـب ُمْخَترعـة، ُيَزّوقـون 

األغمـار،  ُقُلـوب  بِـِه  َيْخِلبـون  ها،  ُمَشـوَّ مذهبـا  ويزخرفـون  ُمَمّوهـا،  كَامـا 

وَيعَتضـدون علـى ُنصرته بالسـفلة األشـرار، َفَيْصُب النَّـاس إَِلْيِهـم، وينعطفوا 

ة، َولـُكل  َعَلْيِهـم بخابـة َكَامهـم َوُحسـن ألطافهـم، َمـَع َأن لـكل َجِديـد َلـذَّ

ُمْسـَتْحَدث َصْبـوة، َفَتِصيـر ِحيَنئِـٍذ اْلبـدع َفاِشـية، ومذاهـب اْلحـق واهيـة، ثمَّ 

ة  ُيْفِضـي بهـم اأْلَمـر إَِلـى التحـزب والُعْصبـة، َفـإِذا َرَأْوا َكْثـَرة جمعهـم، َوُقـوَّ

ة، ونخوة اْلَكْثَرة، فتضافر جهال نسـاكهم وفسـقة  شـوكتهم، داخلهـم عز اْلُقـوَّ

ـْلَطان  ُعَلَمائهـْم بالميـل علـى مخالفيهـم، َفإِذا اسـتتب َلُهـم َذلِك زاحموا السُّ

))( رواه أحمد ح)656).
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ة جميل سـيرته، َفُربَمـا انَفَتَق َمـا ال ُيْرَتق، َفإِن  ِفـي رئاسـته، وَقبَّحـوا ِعْنـد اْلَعامَّ

ُمور تبـدو ِصَغـاًرا«))). كبـار اأْلُ

18- الغدر واإلفساد:

والتاريـخ  والواقـع  ومـكان،  زمـان  كل  فـي  الخـوارج  دأب  وهـذا 

شـاهد. خيـر 

َاٍث َوَخْمِسيَن َوِماَئٍة... قال ابن كثير : »ُثمَّ َدَخَلْت َسَنُة ثثَ

َوِفيَهـا َخَرَجـِت اْلَخَواِرُج بِبِـَاِد إِْفِريِقيَّـَة،... َوَأْكَثـَرِت اْلَخَواِرُج اْلَفَسـاَد 

ـَة اْلِعَباِد«))). ْواَلَد، َوآَذْوا َعامَّ ِفـي اْلبِـَاِد، َوَقَتُلـوا اْلَحِريـَم َواأْلَ

وأذكـر فـي هـذا قصتيـن، األولـى عـن الغـدر، والثانيـة عـن اإلفسـاد 

األرض. فـي  والتخريـب 

ُد ابُن  جـاء في سـير أعـام النباء في ترجمـة: الَقائُِم َأُبـو الَقاِسـِم ُمَحمَّ

ًة  الَمْهـِديِّ َصاِحـُب الَمْغـرِِب، العبيـدي القرمطي الزنديـق، الذي َأَبـاَد ِعدَّ

ِمـَن الُعَلَماِء، َوَكاَن ُيَراسـل َقَراِمَطـَة اْلَبْحريـن، َوَيْأمرُهُم بِِإحَراق الَمَسـاِجد 

، َوَكاَن َناِسـكًا  َوالَمَصاِحـف، فَخَرَج َعَلْيـِه َأُبو َيِزْيَد مْخَلد بن َكْيَداد الَبْرَبِريُّ

))( درر السلوك ص))))).

))( البداية والنهاية )3)/8)4).
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َلَحـاء، َوَكاَد َأْن يتملَّك  ِة َوالصُّ ـنَّ وَلِكنَّـُه خارجـي، َوَقـاَم َمَعُه َخْلـق ِمـَن السُّ

الَعالِـَم، َوُرِكـزت ُبنوُدُهـم ِعْنـد َجاِمـع الَقْيـَرَوان ِفْيَهـا: اَل إَِلـَه إاِلَّ اللـه، اَل 

ُحْكـم إاِلَّ للـِه، َوَبْنـَدان َأصفـَران ِفْيِهَمـا: َنْصٌر ِمَن اللـِه َوَفْتٌح َقِريـٌب، َوبند 

ُهـمَّ اْنُصـْر َوليـك َعَلـى ِمْن سـّب َنبِّيـك، َوخطبُهـم َأْحَمد  لَمْخَلـد ِفْيـِه اللَّ

ا  بـن َأبِـي الَولِْيـد فحـّض َعَلـى الِجَهاد، ُثـمَّ َسـاُروا َوَنازُلـوا المهديَّـة، َوَلمَّ

الَتَقـوا َوَأيقـن َمْخَلـد بِالنَّْصـر َتَحرَّكت َنْفسـه الَخارجَيـة، َوَقـاَل أَلْصَحابِِه: 

انكشـُفوا، َعـْن َأْهـل الَقْيـَرَوان َحتَّـى يَنـال ِمْنُهـم عدوُهـم، َفَفعُلـوا َذلَِك، 

اد«))). هَّ َفاْسُتْشـِهَد َخْمَسـة َوَثَماُنْوَن َنْفسـًا ِمـَن الُعَلَمـاِء َوالزُّ

فالخوارج ال يؤمن جانبهم.

وجـاء فـي كتاب »نثر الـدر فـي المحاضـرات«: »َكاَن بِاْلَمِديَنـِة رجٌل من 

الَخـوارج قـاَل بْعضهم: فرأيته َيْحذف قَناديل المْسـجِد بالحصى، فيْكسـرها. 

فقْلـت َلـُه: َمـا تْصَنـع؟ َقـاَل: أَنـا - َكَمـا ترى - شـيٌخ كبيـٌر، اَل أْقدر لُهـْم َعَلى 

أْكثـر مـن َهَذا، أغرُمُهـْم قْنديـًا، قْنديَلْيِن ِفـي كلِّ َيْوم«))).

.((54-(5(/(5( )((

.((53/5( )((
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وهـذا فيـه أن الخـوارج يسـعون في خـراب المسـاجد، وتدميـر بلدان 

المسـلمين، واإلضـرار بمصالحها.

19- الخروج عن بيعة اإلمام القائم وعدم اعتقاد صحتها 

ومبايعة رجل منهم:

وهـذا أمـر ظاهـر فـي الخـوارج، حيـث ال يدينـون للحـكام بالبيعـة، 

بـل ال يـرون شـرعية حكـم رجـل ليـس منهـم، وقـد نبـذوا بيعـة أميـر 

المؤمنيـن وخليفـة وقتـه علـي بـن أبـي طالـب  وبايعـوا عبداللـه بن 

وهـب الراسـبي، ونصبـوه أميـرا علـى أنفسـهم، وهـذا مـن أعظـم أنـواع 

الخيانـة، حيـث ينصـب لصاحبهـا لـواء غدر يـوم القيامـة، والبيعـة الزمة 

فـي عنـق كل مسـلم.

َمـاَت  َبْيَعـٌة،  ُعُنِقـِه  ِفـي  َوَلْيـَس  َمـاَت  »َمـْن  اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َرُسـول  قـال 

ـًة«))). َجاِهِليَّ ِميَتـًة 

قـال القرطبـي : »هـي واجبـة علـى كل مسـلم لقولـه: »َمـْن َمـاَت 

ـًة«، غير أّنه َمـْن كان ِمن أهل الحل  َوَلْيـَس ِفـي ُعُنِقـِه َبْيَعـٌة، َمـاَت ِميَتًة َجاِهِليَّ

والعقـد والشـهرة، فبيعتـه بالقـول والمباشـرة باليـد؛ إن كان حاضـًرا، أو 

))( رواه مسلم ح))85)).
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بالقـول واإلشـهاد عليـه إن كان غائًبا، ويكفي َمْن ال ُيْؤَبـُه َلُه وال ُيْعَرف: أن 

يعتقـد دخولـه تحت طاعـة اإلمام، ويسـمع ويطيع لـه في السـّر والجهر، 

وال يعتقـد خاًفـا لذلـك، فـإن أضمره فمـات مات ميتـة جاهليـة؛ ألنه لم 

يجعل فـي عنقه بيعـة«))).

وقـال البربهـاري : »ال يحـل ألحـد أن يبيـت ليلـة وال يـرى أن ليـس 

عليـه إمـام بـرًا كان أو فاجـرًا... هكـذا قـال أحمـد بـن حنبـل«))).

وقد جاء الوعيد في عدم اعتقاد ذلك، والترهيب من نقض البيعة:

فَعـْن َناِفـٍع، َقـاَل: َجاَء َعْبـُد اللِه ْبُن ُعَمـَر إَِلى َعْبـِد اللِه ْبـِن ُمِطيٍع ِحيَن 

َكاَن ِمـْن َأْمـِر اْلَحـرَِّة َمـا َكاَن، َزَمـَن َيِزيَد ْبـِن ُمَعاِوَيـَة، َفَقاَل: اْطَرُحـوا أِلَبِي 

َثـَك  ْحَمـِن ِوَسـاَدًة، َفَقـاَل: إِنِّـي َلـْم آتِـَك أِلَْجِلـَس، َأَتْيُتـَك أِلَُحدِّ َعْبـِد الرَّ

َحِديًثـا َسـِمْعُت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُلـُه: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقوُل: 

ـَة َلـُه، َوَمـْن َمـاَت  »َمـْن َخَلـَع َيـًدا ِمـْن َطاَعـٍة، َلِقـَي اللـَه َيـْوَم اْلِقَياَمـِة اَل ُحجَّ

ـًة«)3). َوَلْيـَس ِفـي ُعُنِقـِه َبْيَعـٌة، َماَت ِميَتـًة َجاِهِليَّ

))( المفهم )44/4).

))( شرح السنة ص)56).

)3( رواه مسلم ح))85)).
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ِه ْبِن  ِه ْبـُن ُعَمَر لَِعْبـِد اللَّ َث بِِه َعْبـُد اللَّ قـال ابـن تيميـة : »َوَهَذا َحـدَّ

ْلِم َما  ـا َخَلُعـوا َطاَعـَة َأِميـِر َوْقتِِهـْم َيِزيَد َمـَع َأنَّـُه َكاَن ِفيِه ِمـَن الظُّ ُمِطيـِع َلمَّ

ِة ُأُمـوًرا ُمْنَكَرًة. َكاَن، ُثـمَّ إِنَّـُه اْقَتَتـَل ُهَو َوُهـْم، َوَفَعَل بَِأْهـِل اْلَحرَّ

ُه  َفُعِلـَم َأنَّ َهـَذا اْلَحِديـَث َدلَّ َعَلـى َمـا َدلَّ َعَلْيِه َسـائُِر اأْلََحاِديِث ِمـْن َأنَّ

ـْيِف، َوَأنَّ َمـْن َلـْم َيُكـْن ُمِطيًعا  اَل ُيْخـَرُج َعَلـى ُواَلِة ُأُمـوِر اْلُمْسـِلِميَن بِالسَّ

لِـُواَلِة اأْلُُموِر َمـاَت ِميَتـًة َجاِهِليًَّة«))).

بِيِّ ملسو هيلع هللا ىلص، َقـاَل: »َمـْن َرَأى ِمـْن َأِميرِِه َشـْيًئا  وَعـْن اْبـِن َعبَّـاٍس  َعـِن النَّ

ـُه َمـْن َفـاَرَق الَجَماَعـَة ِشـْبًرا َفَمـاَت، إاِلَّ َمـاَت ِميَتًة  َيْكَرُهـُه َفْلَيْصبِـْر َعَلْيـِه، َفإِنَّ

ُه َمْن َخـَرَج ِمَن  ـًة«، َوِفـي َلْفـٍظ: »َمْن َكـرَِه ِمْن َأِميـرِِه َشـْيًئا َفْلَيْصبِـْر، َفإِنَّ َجاِهِليَّ

ًة«))). ـْلَطاِن ِشـْبًرا َمـاَت ِميَتـًة َجاِهِليَّ السُّ

ا َخَلـَع النَّاُس َيِزيـَد ْبـَن ُمَعاِوَيَة َجَمـَع اْبُن ُعَمـَر َبنِيِه  وَعـْن نافـع َقـاَل: »َلمَّ

ـا َبْعُد َفإِنَّـا َقْد َباَيْعَنـا َهَذا الرَُّجـَل َعَلى َبْيـِع اللِه  َد، ُثـمَّ َقـاَل َأمَّ َوَأْهَلـُه، ُثـمَّ َتَشـهَّ

َوَرُسـولِِه، َوإِنِّـي َسـِمْعُت َرُسـوَل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: إِنَّ اْلَغـاِدَر ُيْنَصـُب َلـُه لَِواٌء 

َيـْوَم اْلِقَياَمـِة ُيَقـاُل َهِذِه َغـْدَرُة ُفَاٍن، َوإِنَّ ِمـْن َأْعَظِم اْلَغْدِر َأْن ُيَبايِـَع َرُجٌل َرُجًا 

))( منهاج السنة ))/)))).

))( رواه البخاري ح )7053 - 5054(، ومسلم ح)849)).
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َعَلـى َبْيـِع اللِه َوَرُسـولِِه، ُثـمَّ َيْنُكـَث َبْيَعَتُه، َفـَا َيْخَلَعنَّ َأَحـٌد ِمْنُكـْم َيِزيَد، َواَل 

ُيْشـرَِفنَّ َأَحـٌد ِمْنُكْم ِفـي َهَذا اأَلْمـِر َفَيُكوَن َصْيَلـٌم)))  َبْينِـي َوَبْيَنُه«))).

والبيعـة ال تكـون إال لإلمام الموجود، المعلوم، الذي له سـلطان وقدرة 

يسـتطيع أن يسـوس بها النـاس، ال لمجهول الحـال والعيـن والمكان، ثم 

عـي الخافـة، فيتهافـت على بيعتـه السـفهاء، ويخلعون البيعـة الواجبة  يدَّ

مـن أعناقهم!.

ـِة اْلَمْوُجوِديَن اْلَمْعُلوِميَن  ئِمَّ بِيُّ ملسو هيلع هللا ىلص َأَمَر بَِطاَعِة اأْلَ قـال ابن تيمية : »النَّ

ِذيـنَ َلُهـْم ُسـْلَطاٌن َيْقـِدُروَن بِـِه َعَلـى ِسَياَسـِة النَّـاِس اَل بَِطاَعـِة َمْعـُدوٍم َواَل  الَّ

َمْجُهـوٍل، َواَل َمـْن َلْيـَس َلُه ُسـْلَطاٌن، َواَل ُقـْدَرٌة َعَلى َشـْيٍء َأْصًا«)3).

قال الشـيخ عبدالسـام البرجس : »وحجة هذا: أن مقاصد اإلمامة 

التـي جـاء الشـرع بها مـن إقامة العـدل بيـن النـاس، وإظهار شـعائر الله 

تعالـى، وإقامـة الحـدود، ونحـو ذلـك، ال يمكـن أن يقـوم بها معـدوم لم 

يوجد بعـد، وال مجهـول ال يعرف.

))( صيلم: داهية ومفاصلة.

))( رواه أحمد ح)5088).

)3( منهاج السنة ))/5))).
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وإنمـا يقـوم بهـا اإلمـام الموجـود الـذي يعرفـه المسـلمون عمومـًا 

علماؤهـم وعوامهـم، شـبابهم وشـيبهم، رجالهـم ونسـاؤهم، والـذي لـه 

قـدرة علـى إنفـاذ مقاصـد اإلمامـة،... فمـن نـّزل نفسـه منزلة ولـي األمر 

الـذي لـه القـدرة والسـلطان علـى سياسـة النـاس، فدعـا جماعة للسـمع 

والطاعـة لـه، أو أعطته تلك الجماعة بيعة تسـمع وتطيع لـه بموجبها،.... 

وولـي األمـر قائـم ظاهـر: فقـد حـاد اللـه ورسـوله، وخالـف مقتضـي 

الشـريعة، وخـرج عـن الجماعـة.

فـا تجـب طاعتـه، بل تحـرم،... ومـن آزره أو ناصره بمـال أو كلمة أو 

أقـل مـن ذلـك، فقـد أعـان علـى هـدم اإلسـام وتقتيـل أهله وسـعى في 

األرض فسـادًا، واللـه ال يحب المفسـدين«))).

20- ترك الدعاء لوالة األمر:

الدعاء للسلطان مما يتميز به السني عن غيره:

قـال اْلَبْغَداِديُّ : »َسـِمْعُت اْلُفَضْيَل ْبـَن ِعَياٍض َيُقوُل: َلـْو َأنَّ لَِي َدْعَوًة 

؟ َقاَل:  ْرُتَهـا إاِلَّ ِفـي اْلَِمـاِم ِقيـَل َلـُه: َوَكْيَف َذلَِك َيـا َأَبا َعِلـيٍّ ُمْسـَتَجاَبًة َمـا َصيَّ

))( معاملة الحكام ص)40).
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ْرُتَهـا ِفـي اْلَِمـاِم َفَصَاُح  ْرُتَهـا ِفـي َنْفِسـي َلـْم َتُجْزنِـي، َوَمَتـى َصيَّ َمَتـى َمـا َصيَّ

ُح اْلِعَبـاِد َواْلبَِاِد«))). اْلَِماِم َصـاَ

وكان اإلمـام أحمـد  يقـول عـن إمامـه: »َوإِنِّـي أَلْدُعو َلـُه بِالتَّْسـِديِد 

.(((» ْأيِيـِد، َوَأَرى َلـُه َذلِـَك َواِجًبـا َعَلـيَّ َهـاِر، َوالتَّ ْيـِل َوالنَّ ْوِفيـقِ ِفـي اللَّ َوالتَّ

ويقول: »َما َيْأتِي َعَليَّ َيْوٌم إاِلَّ َوَأَنا َأدُعو اللَه َلُه«)3).

وقـال الطرطوشـي : »فحقيـق علـى كل رعيـة أن ترغـب إلـى اللـه 

تعالـى فـي إصاح السـلطان، وأن تبذل لـه نصحها، وتخصه بصالـح دعائها، 

فـإن فـي صاحه صـاح العبـاد والباد، وفي فسـاده فسـاد العباد والبـاد«)4).

ولذلـك قـال الرببهـاري : »إذا رأيـت الرجـل يدعو عىل السـلطان 

فاعلـم أنـه صاحـب هـوى، وإذا رأيـت الرجل يدعـو للسـلطان بالصاح 

فاعلـم أنه صاحب سـنة إن شـاء الله؛ فأُِمرنـا أن ندعو لهـم بالصاح، ومل 

نؤمـر أن ندعـو عليهـم وإن ظلمـوا، وإن جـاروا؛ ألن ظلمهـم وجورهـم 

عـىل أنفسـهم، وصاحهم ألنفسـهم وللمسـلمني« )5).

))( حلية األولياء )8/)9).

))( السنة للخال )4)).

)3( سير أعام النباء )))/)9)).

)4( سراج الملوك ص))5)).

)5( شرح السنة ص)6))).
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: وعلى هذا دأب الصالحون

قـال عيـاض : »لو ظفـرت ببيت المـال ألخذت من حالـه وصنعت 

منـه طيـب الطعام، ثـم دعوت الصالحين وأهـل الفضل من األبـرار واألخيار، 

فـإذا فرغـوا قلـت لهـم: تعالـوا ندعـوا ربنـا أن يوفـق ملوكنا وسـائر مـن يلي 

علينـا وجعل إليـه أمرنا«))).

ُد بُن َواِسـعٍ َعـىَل األَِمرْيِ ِبـاَِل بِن  وقَـاَل َسـِعيُْد بـُن َعاِمٍر: »َدَخـَل ُمَحمَّ

أَِب بُـرَْدَة، فََدَعـاُه إِىَل طََعاِمـِه، فَاْعتـلَّ َعلَيْـِه)))، فََغِضـَب، َوقَـاَل: إِنِّ أَُراَك 

طََعاَمَنا. تَكـرَُه 

قَاَل: الَ تَُقْل َذاَك أَيَُّها األَِمرْيُ، فََواللِه لَِخيَاُركم أََحبُّ إِلَيَْنا ِمْن أَبَنائَِنا)3).

فالـذي يريـد اإلصـاح ال يدعـو عـىل اإلمـام، وإنـا يدعو لـه؛ ليكث 

توفيقـه، وينتـر عدلـه يف الناس.

قـال ابـن األزرق : »قَـاَل النَّـَوِوّي يِف لَيْلَـة الْقدر يْسـتَحّب أَن يكث 

الِحني َوعبـاد الله  َعـاء ملهـات الُْمسـلمني فَُهـَو شـعار الصَّ ِفيَهـا مـن الدُّ

انْتهى العارفـني 

))( سراج الملوك ص)6))).

))( أي اعتذر له عن األكل لعلة ومرض.

)3( سير أعام النباء )6/)))).
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ات على اْلُمسـلمين  َعـاء َلـُه بالصـاح من أهـم اْلُمِهمَّ َواَل َخَفـاء َأن الدُّ

لصاحهـم بصاحه«))).

مـن  بدعـة  فيـه  للسـلطان  يدعـو  ال  الـذي  »ألن   : العثيميـن وقـال 

بدعـة قبيحـة، وهـي: الخـوارج -الخـروج علـى األئمـة- ولـو كنـَت ناصحـًا 

للـه ولكتابـه ولرسـوله وألئمـة المسـلمين وعامتهـم لدعـوت للسـلطان؛ ألن 

السـلطان إذا صلـح صلحـت الرعيـة، أمـا بعـض النـاس إذا رأى من سـلطانه 

انحرافـًا وقيـل: ادع اللـه أن يهديـه، قـال: ال ال، هـذا لـن يهديـه اللـه، ولكـن 

أدعـو اللـه أن يهلكـه إذًا! كيـف ال يهديـه اللـه، أليـس اللـه هدى بعـض أئمة 

الكفـر؟!! هداهـم، ثـم إذا ُقـّدر أن الله أهلكـه كما تحب أنـت الن من الذي 

يتولـى بعـده؟ مـن البديـل؟ الن الشـعوب العربيـة التـي قامـت علـى الثـورة 

اسـأل أهـل البلـدان: أيهـا أحسـن: عندمـا كانـت البـاد ملكيـة أو لمـا كانت 

ثوريـة؟ سـيقولون بلسـان واحـد بـآن واحـد قيامـًا وقعـودًا وعلـى جنوبهـم: 

عندمـا كانـت ملكيـة أحسـن بألـف مـرة، وهـذا شـيء واضـح«))).

))( بدائع السلك ص)43).

))( لقاء الباب المفتوح رقم )69)( صوتي.
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21- ال يفون بعهد، وال يشكرون نعمة:

فَعـْن ُمْصَعـِب ْبـِن َسـْعٍد بـن أبي وقـاص أنه سـأل أباه عـن الحرورية؟ 

ِه ِمـْن َبْعـِد ِميَثاِقِه«،  ِذيـَن َيْنُقُضوَن َعْهـَد اللَّ ـُة الَّ فقـال سـعد : »َوالَحُروِريَّ

يِهُم الَفاِسِقيَن«))). َوَكاَن َسـْعٌد ُيَسـمِّ

وأما عدم شكرهم لمن أنعم عليهم وأحسن إليهم:

أبـي  بـن  لعلـي  ملجـم  بـن  عبدالرحمـن  طعـن  قصـة  فـي  فتقـدم 

: لـب  طا

»فُحمـل علـي  إلـى بيتـه ُثـمَّ َقـاَل: علـي بالرجـل، فأدخـل َعَلْيـِه، ُثمَّ 

ـه، ألـم أحسـن إليـك! َقـاَل: بلـى، َقـاَل: فما حملـك َعَلى  َقـاَل: أي عـدو اللَّ

ـه أن يقتـل بـه شـر خلقه،  َهـَذا؟ َقـاَل: شـحذته أربعيـن صباحـا، وسـألت اللَّ

فقـال علـي : ال أراك إال مقتـوال بِـِه، َوال أراك إال مـن شـر خلقـه«))).

وقال ابن كثير  في أحداث سنة اثنتين وأربعين:

))( رواه البخاري ح)8)47).

))( تاريخ الطبري )44/5)-45)).
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ِذيَن َكاُنوا َقـْد َعَفا َعْنُهـْم َعِليٌّ َيْوَم  َكِت اْلَخـَواِرُج الَّ ـَنِة َتَحرَّ »َوِفـي َهـِذِه السَّ

ا َبَلَغُهـْم َمْقَتُل َعِليٍّ  ْهـَرَواِن َوَقـْد ُعوِفـَي َجْرَحاُهْم َوَثاَبـْت إَِلْيِهْم ُقَواُهـْم، َفَلمَّ النَّ

.(((» َه َعَلى َقْتـِل َعِليٍّ ُمـوا َعَلـى َقاتِِلـِه اْبِن ُمْلَجـٍم، َوَجَعُلوا َيْحَمـُدوَن اللَّ َتَرحَّ

: وَقاَل شاعرهم اْبُن َميَّاٍس اْلُمَراِديُّ قبحه الله متفاخرا بقتل علي

ــَدًرا ــْي ــُر َح ــَخــْي ــَك اْل ــا َل ــا َي ــَن ــُن َضــَرْب ــْح َوَن

ــَرا ــًة َفــَتــَفــطَّ ــ ــوَم ــ ــْأُم ــ َأَبـــــا َحـــَســـٍن َم

ــِه ــاِم ــَظ ــْن نِ ــُه ِمـ ــَك ــْل ــا ُم ــَن ــْع ــَل ــُن َخ ــْحـ َوَنـ

ـــَرا َوَتـــَجـــبَّ ــَا  ــ َع إِْذ  َســـْيـــٍف  ــَضـــْرَبـــِة  بِـ

قاتـل  ُمْلَجـٍم  اْبـَن  الشـقيَّ  ـاَن  ِحطَّ ْبـُن  ِعْمـَراُن  الخارجـي  َواْمَتـَدَح 

بقولـه:   علـي

بِــَهــا َأَراَد  َمـــا  َتــِقــيٍّ  ِمـــْن  ــًة  ــْرَبـ َضـ َيـــا 

ــا ــَواًن رِْض اْلــَعــْرِش  ِذي  ِمــْن  ــْبــُلــَغ  لِــيَ إاِلَّ 

ــي أَلَْذُكـــــــــُرُه َيـــْوًمـــا َفـــَأْحـــَســـُبـــُه ــ إِنِّـ

ــا))). ــَزاًن ــي ــِه ِم ــلَّ ــَد ال ــْن ــِة ِع ــِريَّ ــَب َأْوَفــــى اْل

))( البداية والنهاية )))/54)).

))( البداية والنهاية )))/8)-9)).
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22- السعي للخالفة والتسمي بأمير المؤمنين:

قـال وهـب ابن منبـه  فـي وصـف الخـوارج: »َوإِذن لقـام أكثر من 

عشـَرة أْو عْشـرين رجـا َلْيـَس ِمْنُهـم رجل إال َوُهـَو َيْدُعو إلى َنفسـه بالخافة 

َوَمـَع كل رجـل ِمْنُهـم َأكثـر مـن عشـَرة آاَلف ُيَقاتـل َبعضهـم َبْعًضـا َويْشـهد 

َبعضهـم علـى بعـض باْلكْفـر َحتَّـى يصبح الرجـل اْلُمؤمـن َخائًفا على َنفسـه 

َودينـه َوَدمـه َوَأهلـه َوَمالـه اَل يـْدِري َأْيـن يْسـلك أْو َمَع من يكـون«))).

وهـذا أمـر ظاهـر فـي رؤوسـهم الذيـن لهـم أتبـاع، »فَشـبِيُب ْبـُن َيِزيَد 

ُه  ى بَِأِميـِر اْلُمْؤِمنِيـَن، َوإِنََّمـا َقَهـَرُه اللَّ ِعـي اْلِخَاَفـَة، َوَيَتَسـمَّ الخارجـي كان َيدَّ

ـا َأْرَسـَل إَِلْيـِه َأِميـَر اْلُمْؤِمنِيـَن َعْبـُد اْلَمِلِك بَِعَسـاِكَر  ـاِج، َلمَّ َعَلـى َيـَدِي اْلَحجَّ

ـا َأْلَقـاُه َجَواُدُه َعَلى اْلِجْسـِر ِفـي َنْهـِر ُدَجْيٍل َقاَل  لِِقَتالِـِه، َفَهـَرَب َغْيـَر َمـرٍَّة، َوَلمَّ

َلـُه َرُجـٌل: َأَغَرًقا َيـا َأِميـَر اْلُمْؤِمنِيـَن؟«))).

23- ال يتصدقون وال يستغفرون إال لمن يرى رأيهم:

جـاء فـي مناصحة وهـب ابن منبـه أنه قـال للمتأثر بمذهـب الخوارج: 

م عند ذلـك ذو خوالن، وقال  »أخبرنـي يـا ذا خـوالن، ماذا يقولون لـك؟ فتكلَّ

))( مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج ص)))).

))( البداية والنهاية )))/76)).
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ق إالَّ علـى مـن يرى رأيهم، وال أسـتغفر  لوهـب: إنَّهـم يأمروننـي أن ال أتصـدَّ

له«))). إالَّ 

وهـذا ألنهـم يكفـرون مـن ليـس عـىل رأيهـم، فـا يُحلّـون التصـدق 

عليـه، وال االسـتغفار لـه لكفـره عندهـم، وهذا مذهـب الخـوارج قاطبة، 

ومـن يقـول منهـم غـري ذلـك فإنـا يقولـه تقية.

املتأثـرة  الحزبيـة  الجاعـات  حـال  مـن  مشـاهد  زماننـا  يف  وهـذا 

بالخـوارج، فـا يدفعـون الصدقـات إال بعد تصنيـف املدفوع إليـه، وأنه 

عـىل طريقتهـم، أو ممـن مييـل إليهـم، ويرجـى كسـبه.

24- الشجاعة والحدة والتهور:

فعـن ُمْسـِلم ْبـن َأبِـي َبَكـَرَة، َوَسـَأَلُه َهـْل َسـِمْعَت ِفـي اْلَخـَواِرِج ِمـْن 

َنبِـيِّ اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص:  َيُقـوُل: َعـْن  َأَبـا َبْكـَرَة،  َشـْيٍء؟ َفَقـاَل: َسـِمْعُت َوالِـِدي 

اُء، َذلَِقٌة َأْلِسـَنُتُهْم بِاْلُقـْرآِن، اَل  اُء َأِحـدَّ تِـي َأْقـَواٌم َأِشـدَّ »َأاَل إِنَّـُه َسـَيْخُرُج ِمـْن ُأمَّ

ُيَجـاِوُز َتَراِقَيُهـْم، َأاَل َفإَِذا َرَأْيُتُموُهـْم َفَأنِيُموُهْم)))، ُثـمَّ إَِذا َرَأْيُتُموُهْم َفَأنِيُموُهْم، 

َقاتُِلُهـْم«)3). َفاْلَمْأُجـوُر 

))( مناصحة اإلمام وهب بن منبه لرجل تأثر بمذهب الخوارج ص)8)).

))( أي: اقتلوهم.

)3( رواه أحمد ح)0446)).
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وهـذا أمـر مشـاَهد ظاهـر فـي الخـوارج، وتاريخهـم ملـيء بالثورات 

والفتـن والحـروب العظيمـة.

َوِفيِهـْم  وَن،  ُمْسـَتِقلُّ ُجْنـٌد  »َوُهـْم  وصفهـم:  فـي    كثيـر ابـن  قـال 

ـه ؛  اللَّ إَِلـى  بَِذلِـَك  ُبـوَن  ُمَتَقرِّ ُهـْم  َأنَّ َوِعْنَدُهـْم  َوَصْبـٌر،  َوَثَبـاٌت  َشـَجاَعٌة 

َفُهـْم َقـْوٌم اَل ُيْصَطَلـى َلُهـْم بَِنـاٍر، َواَل َيْطَمـُع َأَحـٌد ِفـي َأْن َيْأُخـَذ ِمْنُهـْم بَِثـْأٍر، 

اْلُمْسـَتَعاُن«))). ـِه  َوبِاللَّ

هـذه أهـم الصفـات التـي تتجـدد مـع الخـوارج، وقـد يشـاركهم فيها 

غريهـم، فالبـدع يجر بعضهـا بعضا، وقد يتميـز الخوارج يف زمـان بعامة 

أو رايـة معينـة، كلبـس السـواد، والرايـات السـود، ولكـن هـذه ليسـت 

بصفـات الزمـة، فهم قـوم تتجارى بهم األهـواء، ويتاعب بهم الشـيطان، 

ويتلونـون يف الديـن، وإنـا الشـأن يف مفارقـة الجاعـة، والطعـن عـىل 

األمئـة، والخـروج عـىل األمـة، وتكفـري املخالـف، وإثـارة الفـنت، فهذه 

صفـات الزمـة، وقد مضت صفـات تتعلق بأولهـم، مثل ذكـر »ذو الثدية« 

الـذي قتلـه عـي  يف النهـروان، وكان عامـة عـىل إصابتـه الحـق، 

التحليق«. ومثـل: »سـياهم 

))( البداية والنهاية )0)/)58).
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لِِهْم َكَما َكاَن ُذو الثدية؛ ال َأنَّ  ـيَما ِسـيَما َأوَّ قال ابن تيمية : »َوَهِذِه السِّ

َهَذا َوْصٌف اَلزٌِم َلُهْم«))).

وأشد وصف جاء في الخوارج؛ أنهم كاب النار.

فَعـِن اْبـِن َأبِـي َأْوَفى َقـاَل: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »اْلَخـَواِرُج 

ـاِر«))). ُهـْم ِكَاُب النَّ

وَعـْن أَِب َغالِـٍب، َعـْن أَِب أَُماَمـَة، أَنُـْه رَأَى رُُءوًسـا َمْنُصوبًَة َعـىَل َدَرِج 

َمْسـِجِد ِدَمْشـَق فََقـاَل أَبُـو أَُماَمـَة: »كَِاُب النَّـاِر كَِاُب النَّـاِر، ثثََاثًـا، رَشُّ 

ـَاِء. َخرْيُ قَتْـىَل َمْن قَتَلُـوُه، ثُمَّ قَـَرأَ ﴿ۇ ۇ ۆ  قَتْـىَل تَْحـَت أَِديـِم السَّ

ۆ ۈ﴾، قُلْـُت أِلَِب أَُماَمـَة أََسـِمْعتَُه ِمـْن رَُسـوِل اللـِه ملسو هيلع هللا ىلص؟ قَـاَل: لَْو 

لَـْم أَْسـَمْعُه إاِلَّ َمرَّتَـنْيِ أَْو ثثََاثًـا أَْو أَْربًَعـا أَْو َخْمًسـا أَْو ِسـتًّا أَْو َسـبًْعا َمـا 

ثْتُُكـْم«)3). َحدَّ

وقـد أمـر النبـي ملسو هيلع هللا ىلص بقتـال الخـوارج)4)، وبين عظـم أجر مـن يقتلهم، 

وتوعدهـم إْن هـو أدركهـم ليقتلنهـم قتـَل اسـتئصال، ال يذر منهـم أحدا.

))( مجموع الفتاوى )8)/497).

))( رواه أحمد ح)30)9)).

)3( رواه أحمد ح)08)))).

ِه ملسو هيلع هللا ىلص؛ أِلَنَّ َذلَِك ِمْن ُطُرٍق ُتِفيُد  )4( قال ابن كثير : »اأْلَْخَباُر بِِقَتاِل اْلَخَواِرِج ُمَتَواتَِرٌة َعْن َرُسوِل اللَّ

ْأِن«. البداية والنهاية )04/9)). ِة َهَذا الشَّ اْلَقْطَع ِعْنَد َأئِمَّ
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ـِه ملسو هيلع هللا ىلص َيُقـوُل: »َسـَيْخُرُج َقْوٌم  فعـن َعِلـّي  قال: َسـِمْعُت َرُسـوَل اللَّ

َمـاِن، َأْحـَداُث اأَلْسـَناِن، ُسـَفَهاُء اأَلْحـَاِم، َيُقوُلـوَن ِمْن َخْيـِر َقْوِل  ِفـي آِخـِر الزَّ

ـْهُم  يِن، َكَما َيْمُرُق السَّ ـِة، اَل ُيَجـاِوُز إِيَماُنُهـْم َحَناِجَرُهـْم، َيْمُرُقوَن ِمـَن الدِّ الَبِريَّ

ـِة، َفَأْيَنَمـا َلِقيُتُموُهـْم َفاْقُتُلوُهـْم، َفـإِنَّ ِفـي َقْتِلِهـْم َأْجـًرا لَِمـْن َقَتَلُهـْم  ِميَّ ِمـَن الرَّ

الِقَياَمِة«))). َيـْوَم 

ِذيـَن ُيِصيُبوَنُهـْم، َمـا ُقِضـَي َلُهْم  وقـال َعِلـّي : »َلـْو َيْعَلـُم اْلَجْيـُش الَّ

َكُلـوا َعـِن اْلَعَمـِل«))). َعَلـى لَِسـاِن َنبِيِِّهـْم ملسو هيلع هللا ىلص، اَلتَّ

ويف حديث أَِب َسِعيٍد الُخْدِريِّ »لَِئْ أَْدَركْتُُهْم أَلَقْتُلَنَُّهْم قَتَْل َعاٍد«)3).

ـا ُمْسـتَأِْصًا كَـَا قَـاَل تََعـاىَل )فََهـْل  قـال النـووي : »أَْي قَتْـًا َعامًّ

تَـَرى لَُهـْم ِمـْن باقيـة(، َوِفيِه الَْحـثُّ َعـىَل ِقتَالِِهـْم«)4).

وقـد أجمـع العلـاء  عـىل وجـوب قتالهـم)5)، وقـال َعاِصـِم بْن 

ُشـَميٍْخ: َسـِمْعُت أَبَا َسـِعيٍد الُْخْدِريِّ يَُقوُل َويََداُه َهَكَذا يَْعِني تَرْتَِعَشـاِن ِمَن 

))( رواه البخاري ح)6930).

))( رواه مسلم ح)066)).

)3( رواه البخاري ح)3344( ومسلم ح)5)4)).

)4( شرح مسلم )7/)6)).

)5( انظر شرح مسلم للنووي )75/7)).
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ِْك«))). تِِهْم ِمْن أَْهـِل الرِّ الِْكـرَبِ: »لَِقتَـاُل الَْخـَوارِِج أََحـبُّ إَِلَّ ِمْن ِقتَـاِل ُعدَّ

قـال ابن حجر : »قَـاَل ابن ُهبَـرْيََة: َويِف الَْحِديِث أَنَّ ِقتَـاَل الَْخَوارِِج 

رَأِْس  ِحْفـَظ  ِقتَالِِهـْم  يِف  أَنَّ  ِفيـِه  َوالِْحْكَمـُة  الُْمْرِكِـنَي،  ِقتَـاِل  ِمـْن  أَْوىَل 

بْـِح، َوِحْفـُظ رَأِْس الَْاِل  ِْك طَلَـُب الرِّ َمـاِل اإْلِْسـَاِم، َويِف ِقتَـاِل أَْهـِل الـرِّ

أَْوىَل«))).

وقـال ابن تيميـة : »َوَهؤاَُلِء أََمَر النَِّبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص ِبِقتَالِِهـْم؛ أِلَنَّ َمَعُهْم ِديًنا 

فَاِسـًدا اَل يَْصلُُح ِبِه ُدنْيَـا َواَل آِخرٌَة«)3).

فأسـأل الله  أن يقي املسـلمني رشور األهواء املضلة، واملذاهب 

املنحرفـة، ويبرصهـم بدينهـم، ويفقههـم يف سـنة نبيهـم، ويتمـم عليهـم 

النعـم، ويحفـظ بلدانهـم مـن الباء والنقـم، والحمـد للـه رب العاملني، 

وصـىل اللـه وسـلم عـىل نبينا محمـد وعىل آلـه وصحبـه أجمعني.

))( رواه ابن أبي شيبة ح)37886).

))( فتح الباري )))/)30).

)3( مجموع الفتاوى )8)/)9)).
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