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بسم اهلل الرمحن الرحيم
إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ باهلل
َّ
من رشور أنفسنا ومن سيئات أعمانلا ،من يهده اهلل فال ُمضل

هل ،ومن يُض ِلل فال ـهادي هل ،وأشهد أن ال هلإ إال اهلل وحده ال
ً
رشيك هل ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوهل.
َّ َ َ َّ ُ َ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
َ َُ ُ
وتنَّ
اَّلين آمنوا اتقوا اَّلل حق تقاتِ ِه وال تم
يا أيها ِ
َّ َ ْ
َ
ِإال َوأنتُ ْم ُم ْس ِل ُمونآل عمران.102:
َ َ ُّ َ َّ ُ َّ ُ َ َّ ُ ُ َّ
َ ََ ُ ْ ْ َْ
اَّلي خلقكم ِمن نف ٍس
يا أيها انلاس اتقوا ربكم ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ ُ َ َ ً
اال َكثريا ً َون ِ َس ً
اء
احد ٍة وخلق ِمنها زوجها وبث ِمنهما ِرج
و ِ
ِ
َّ َ َّ
َّ ُ
ََ َُ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ َ ْ ُ
اَّلل َكن َعليك ْم
اءلون بِ ِه واألرحام ِإن
اَّلي تس
َواتقوا اَّلل ِ
ً
َر ِقيبا النساء.1:
َ َ ُّ َ َّ
َّ َ ُ ُ َ ً
ً
َّ ُ
ين َ
اَّل َ
اَّلل َوقولوا ق ْوال َس ِديدا *
آمنُوا اتقوا
يا أيها ِ
َّ
ُ ْ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََْ ْ َ ُ ْ ُُ َ ُ
َ
اَّللَ
ْ
ْ
ُ
َ
يص ِلح لكم أعمالكم ويغ ِفر لكم ذنوبكم ومن ي ِط ِع
ً
َ َ ُ َُ َ َ ْ َ َ َ ً
از ف ْوزا َع ِظيمااألحزاب.71-70:
ورسوهل فقد ف
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أما بعد:

َ َ
ُ
ُ
َ
ـهدي
وخري اهلدي
كتاب اهلل،
احلديث
فإن أصدق
ِ
ُ َّ
َّ
َ
حممد َّ ، 
األمور حمدثاتها ،ولك حمدث ٍة بدعة ،ولك بدع ٍة
ورش
ٍ
ِ
َّ
ضاللة ،ولك ضالل ٍة يف انلار.
وبعد.

ال يُشرتط يف اخلاريج أن يكون منذ نشأته ومودله

ً
ُ َ
خارجيا ،حىت ُيكم عليه بأنه من اخلوارج  ..ال  ..بل قد
ً
ً
يكون سنيا  ..ويعيش دـهرا من عمره وـهو من أـهل السنة
واجلماعة  ..ثم حبكم عوامل اتلليق اخلاطئة  ..وابليئة اليت

يعيش فيها ،وحتيط به  ..يطرأ عليه االحنرافُ ،
ويصبح
ً
ً
خارجيا ،أو مرجئا  ..أو غري ذلك من مشارب ومنابت أـهل

ابلدع واألـهواء  ..فيعمل بأعماهلا ،ويتخلق بأخالقها ،وـهو
يدري أو ال يدري!
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فقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :لك
مولو ٍد يودل ىلع الفطرة ــ ويف رواية عند الرتمذي :يودل ىلع
امللة ــ فأبواه يهودانه ،أو ينرصانه ،أو يمجسانه" ابلخاري.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :فواَّلي نفيس بيده إن
أحدكم يلعمل بعمل أـهل اجلنة حىت ما يكون بينه وبينها
إال ذراع ،فيسبق عليه الكتاب ،فيعمل بعمل أـهل انلار
فيدخلها" متفق عليه.

واجلمااعت َكألفراد قد تبدأ راشدة ة
سنية  ..ثم ــ مع

اإلـهمال ،وعدم املراجعة واتلقييم الصادق ،وألسباب من عند
القائمني عليها ــ يطرأ عليها احنراف يسري  ..ثم مع الزمن
يتسع ـهذا االحنراف إىل أن يتوسع االتساع ،ويصعب الرتقيع
 ..فتصبح مجاعة بدعية ضالة  ..أقرب إىل منهج الغلو والغالة
 ..أو أنها أقرب وألصق إىل منهج اجلفاء واإلرجاء.
كما أن اخلوارج ليسوا حقبة تارخيية قد مضت
وانتهت بآثارـها السلبية املدمرة ُ ..تلدرس ىلع أنها ظاـهرة
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تارخيية وحسب ،غري موجودة يف الواقع  ..بل ـهم ــ بأخالقهم
وغلوـهم ــ باقون متجددون عرب القرون لكما ذـهب منهم قرن
نبت قرن آخر ،إىل أن يظهر فيهم املسيح ادلجال فيُقاتلون معه

ضد املؤمنني  ..كما يف احلديث ،فقد صح عن انليب صىل اهلل
ُ
عليه وسلم أنه قال" :ينشأ نشء يقرأون القرآن ال ُياوز
َ
ُ
تراقيهم ،لكما خرج قرن ق ِطع" .قال ابن عمر :سمعت رسول
ٌ ُ
اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :لكما خرج قرن ق ِطع " أكرث

من عرشين مرة " َّ
حىت َخيرج يف عراضهم َّ
ادلجال" [.]1
ِ

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ال يزالون خيرجون حىت

خيرج آخرـهم مع َّ
ادلجال" [.]2

قال ابن تيمية يف الفتاوى  :495/28فإنه قد أخرب
صىل اهلل عليه وسلم يف غري ـهذا احلديث أنهم ــ أي
 1صحيح سنن ابن ماجه.144:
 2أخرجه اهليثيم يف جممع الزوائد  ،231/6وقال :فيه األزرق بن قيس وثقه
ابن حبان ،وبقية رجاهل رجال الصحيح.
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اخلوارج ــ ال يزالون خيرجون إىل زمن ادلجال ،وقد اتفق
املسلمون ىلع أن اخلوارج ليسوا خمتصني بذلك العسكر،
ً
وأيضا فالصفات اليت وصفها تعم غري ذلك العسكر ،وهلذا
ً
َكن الصحابة يرون احلديث مطلقا ا -ـه.
واخلوارج قد ورد ذمهم ،واتلحذير منهم ومن رشـهم،
ىلع لسان انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ومجع من السل
الصالح ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم" :اخلوارج الكب أـهل
انلار" [.]3
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :سيخرج قوم يف آخر
الزمان ،أحداث األسنان ــ أي صغار السن ــ سفهاء
ُ
ُ
األحالم ،يقولون من خري قول الربية ،ال ُياوز إيمانهم
حناجرـهم يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية،
3

صحيح سنن ابن ماجه .143 :قلت :هلم يف دنياـهم نصيب من ـهذا

اتلوصي

انلبوي هلم إذ ـهم دائيم انلباح ورفع الصوت ىلع املسلمني ،وىلع

خيارـهم ،وقوافلهم  ..اهلل املستعان!
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ً
فأينما لقيتموـهم فاقتلوـهم ،فإن يف قتلهم أجرا ملن قتلهم يوم
القيامة" متفق عليه.

وعن يُسري بن عمرو قال :قلت لسهل ابن أحن  :ـهل
ً
َ
سمعت من انليب صىل اهلل عليه وسلم يقول يف اخلوارج شيئا؟

قال :سمعته يقول:ــ وأـهوى بيد قِبل العراق! ــ" :خيرج منه
َ
ٌ
قوم يقرؤون القرآن ،ال ُياوز تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم
مروق السهم من الرمية" متفق عليه.
ويف رواية عند مسلم :فقال :سمعته ــ وأشار بيده حنو
املرشق ـ" :قوم يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم،
يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية" .ورشق املدينة،
يه العراق.

وعن أيب ٍّ
ذر ،قال :قال صىل اهلل عليه وسلم" :سيكون
بعدي من أميت قوما ً يقرأون القرآن ،ال ُُي ُ
اوز حلوقهم،
يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية ،ثم ال يعودون
فيه ،ـهم رشار اخللق واخلليقة" .قال عبد اهلل بن الصامت:
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َ
فذكرت ذلك لرافع بن عمرو أيخ احلكم ابن عمرو الغفاري،
ً
فقال :وأنا أيضا قد سمعته من رسول اهلل صىل اهلل عليه
وسلم[.]4

ُ
وعن أيب أمامة ،يقول :رش قتىل ق ِتلوا حتت أديم

َ
قتيل من قتَلوا ،الكب أـهل انلار ،قد َكنوا ـهؤالء
السماء ،وخري ٍ
ة ً
مسلمني فصاروا كفارا .قلت :يا أبا أمامة ـهذا يشء تقوهل؟
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم[.]5
قال :بل سمعته من
ِ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :ـهم رشار أميت ،يقتلهم
خيار أميت" [ .]6وقد قتلهم وقاتلهم يلع بن أيب طالب ريض
اهلل عنه يف موقعة انلهروان.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :سيكون يف أميت اختالف

ٌ ُ
قوم ُيسنون القيل ويُسيئون الفعل ،يقرؤون القرآن ال
وفرقة،
 4مسلم ،وابن ماجه ،صحيح سنن ابن ماجه.140 :
 5صحيح سنن ابن ماجه.146 :
 6قال ابن حجر يف الفتح  :298/12إسناده حسن.
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ُ
ة
الرمية ،ال
ُياوز تراقيهم ،يمرقون من ادلين مروق السهم من
ة
يرتد السهم ىلع فوقه ،ـهم ة
رش اخللق واخلليقة،
يرجعون حىت

ة
طوىب ملن قتلهم وقتلوه ،يَدعون إىل كتاب اهلل وليسوا منا يف
َ
يشء ،من قاتلهم َكن أوىل باهلل منهم ،قالوا :يا رسول اهلل ما

ُ
سيماـهم ،قال :اتلحليق" [.]7

وعن سعيد بن جهمان ،قال :أتيت عبد اهلل بن أيب
أوىف ،وـهو حمجوب ابلرص ،فسلمت عليه .قال يل من أنت؟
فقلت :أنا سعيد بن جهمان قال :فما فعل وادلك؟ قال :قتلته
األزارقة ــ فرقة من اخلوارج ــ قال :لعن اهلل األزارقة ،لعن
اهلل األزارقة .حدثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم:
"أنهم الكب انلار" ،قال :قلت :األزارقة وحدـهم أم اخلوارج
لكها؟ قال :بل اخلوارج لكها[.]8
 7رواه أبو داود ،مشاكة املصابيح .3543 :واتلحليق جذ الشعر من أصوهل.
8

أخرجه اهليثيم يف جممع الزوائد  ،235/6وقال :رجاهل ثقات .وقد حسنه

الواديع يف الصحيح املسند.542:
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وقال يلع بن ايب طالب ريض اهلل عنه :إين سمعت
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :خيرج قوم من أميت
يقرأون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءتهم بيشء ،وال
صالتكم إىل صالتهم بيشء ،وال صيامكم إىل صيامهم
بيشء ،يقرأون القرآنُ ،يسبون أنه هلم وـهو عليهم ،ال جتاوز
صالتهم تراقيهم ،يمرقون من اإلسالم كما يمرق السهم من
الرمية" مسلم.
وقوهل" :ليس قراءتكم إىل قراءتهم بيشء ،وال
صالتكم إىل صالتهم بيشء ،وال صيامكم إىل صيامهم
بيشء" أي تستقلون عبادتكم جتاه عبادتهم ،لكرثة ما
يتعبدون ،وتظهر عليهم عالمات اتلعبد  ..فعبادتكم قياسا
ً
لعبادتهم ليست شيئا!
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ً

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :يتعمقون يف ادلين حىت
خيرجوا منه كما خيرج السهم من الرمية" [.]9
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :رجالن ما تناهلما

ٌ
اغل يف ادلين مارق منه"
شفاعيت :إمام ظلوم غشوم ،وآخر ٍ
ًّ
[ .]10وغريـها من األحاديث اَّلامة هلم ،وملا ـهم عليه من نهج
وغلو وتنطع.

ألحد أن يُدخل من يشاء يف اخلوارج ،أو
أقول :ليس
ٍ
أن خيرج منهم من يشاء  ..فمرد ـهذا األمر ،ملا ـهو ثابت يف
الرشيعة من صفاتهم ،وأصوهلم ،وأخالقهم  ..وباتلايل فأيما
امرئ يتص
ٍ
9

بصفاتهم ،ويتخلق بأخالقهم ،فهو منهم ،وإن لم

أخرجه أمحد ،وغريه ،وصححه الشيخ نارص يف كتاب " السنة " البن أيب

اعصم.
 10أخرجه ابن أيب اعصم يف السنة ،وصححه الشيخ نارص يف اتلخريج.
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ِّ
يسم نفسه من اخلوارج ،أو زعم بلسانه أنه من أـهل السنة
امرئ ال يتص
واجلماعة  ..وأيما
ٍ

بصفاتهم ،وال يتخلق

بأخالقهم  ..فهو ليس منهم ،وـهم ليسوا منه  ..مهما حاول
ً
ابلعض ــ تشفيا ــ ىلع أن ُيعلوه منهم!
ومن املهم ــ بني الفينة واألخرى ــ أن يعرض املرء
نفسه ــ وكذلك اجلمااعت ــ ىلع صفات وأصول وأخالق
اخلوارج  ..لريى أين ـهو منها  ..وأين ـهو من املنهج احلق اَّلي
عليه أـهل السنة واجلماعة.

-1
اليت يه دون الكفر والرشك ،واحلكم ىلع
أصحابها باخللود يف انلار ،كخلود الاكفرين املرشكني.
عن يزيد الفقري ،قال :كنت قد شغفين رأي من رأي
اخلوارج ــ وـهو اعتقاد خلود أـهل الكبائر يف انلار ــ فخرجنا
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ُ
يف عصابة ذوي عد ٍد نريد أن حنج ،ثم خنرج ىلع انلاس! قال:
ُ ة
َ
القوم ــ
فمررنا ىلع املدينة ،فإذا جابر بن عبد اهلل ُيدث

جالس ىلع ساري ٍة ــ عن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،قال:
فإذا ـهو ذكر اجلهنميني ،قال فقلت هل :يا صاحب رسول اهلل
ُ َّ
صىل اهلل عليه وسلم ما ـهذا اَّلي حتدثون ،واهلل يقول :لك َما
َْ ُ
ََ ُ َ َْ
ُ
َ
ُ
ُ
أرادوا أن خيرجوا ِمنها أ ِعيدوا ِفيها السجدة .20:فما ـهذا
اَّلي تقولون؟ قال :فقال :أتقرأ القرآن؟ قلت :نعم .قال :فهل
حممد صىل اهلل عليه وسلم ــ يعين اَّلي يبعثه
سمعت بمقام
ٍ
حممد صىل اهلل عليه
اهلل فيه ــ؟ قلت :نعم .قال :فإنه مقام
ٍ
ُ
ُ
َ
وضع
وسلم املحمود اَّلي خيرج اهلل به من خيرج ،قال :ثم نعت
الرصاط َّ
انلاس عليه ،قال :وأخاف أن ال أكون أحفظ
ومر
ِ
ً
َ
ذاك ،قال :غري أنه قد زعم أن قوما خيرجون من انلار بعد أن

يكونوا فيها ،قال :يعين فيَخرجون كأنهم عيدان َّ
السماسم،
قال :فيدخلون نهرا ً من أنهار اجلنة ،فيغتسلون فيهَ ،
فيخرجون
كأنهم القراطيس .فرجعنا فقلنا :وُيكم! أترون الشيخ
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ُ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم؟ فرجعنا ،فال
يكذب ىلع
ِ
َّ
ُ
َ
رجل واحد" مسلم.
واهلل ما خرج منا غري ٍ
َّ
منا ُ
وقوهل" :ما َ
رجل واحد" أي ما خرج
غري
خرج
ٍ
منهم ىلع انلاس ،يلعتدوا عليهم وينتهكوا حرماتهم ــ بعد أن
سمعوا ما سمعوا من الصحايب جابر بن عبد اهلل ريض اهلل عنه
ــ غري رجل واحد!
وللحديث فوائد عدة  ..منها اتلديلل ىلع مذـهب
اخلوارج يف تكفري ذوي الكبائر من أـهل القبلة ،والقول
خبلودـهم يف انلار  ..يظهر ذلك يف اعرتاضهم ىلع الصحايب
جابر بن عبد اهلل ،ملا روى أحاديث انليب صىل اهلل عليه وسلم
ادلالة ىلع خروج عصاة أـهل القبلة من انلار.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية يف الفتاوى :481/7

ة
اخلوارج  ..ـهم أول من كفر أـهل القبلة باَّلنوب ،بل بما
يرونه ـهم من اَّلنوب ،واستحلوا دماء أـهل القبلة بذلك ...
فقال ـهؤالء :ما انلاس إال مؤمن أو َكفر ،واملؤمن من فعل
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مجيع الواجبات وترك مجيع املحرمات فمن لم يكن كذلك
فهو َكفر خمدل يف انلار ،ثم جعلوا لك من خال

قوهلم كذلك

ا -ـه.
وقال يف الفتاوى  :279/3واخلوارج ـهم أول من كفر
املسلمني ،يكفرون باَّلنوب ،ويكفرون من خالفهم يف
بدعتهم ،ويستحلون دمه وماهل ا -ـه.
قلت :وحنوـهم من يكفر املسلمني بالظن اليسء ..

والشبهات  ..واألمور املحتملة  ..وبما يُستساغ فيه اخلالف
ً
ً
واالجتهاد  ..وبما يراه ـهو ذنبا وإن لم يكن يف رشع اهلل ذنبا
 ..ويكون ذلك ديدنه مع املخالفني  ..فهذا قد وافق اخلوارج
ً
ً
يف قوهلم يف أـهل الكبائر  ..وربما قد فاقهم سوءا وغلوا  ..وإن
لم يرصح بفيه بأنه ىلع قول اخلوارج يف تكفري أـهل الكبائر

ة
من أـهل القبلة  ..إذ ـهو كفر من ـهو دون أـهل الكبائر ..

وملجرد خالفات يف مسائل وأمور املجتهد فيها بني األجر
واألجرين!
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ومن عالماتهم إن رأوا حسنة عند خمالفهم من أـهل
القبلة ال ينصفونها  ..بل يرسعون يف ريم صاحبها ــ من غري
بينة وال ديلل ــ بانلفاق  ..والعمالة  ..واخليانة  ..والعداوة هلل
ولرسوهل وللمؤمنني  ..ويشككون بصدق نيته ووالئه وانتمائه
 ..فيطلقون عليه إطالقات ،يه من مرادفات ومعاين اتلكفري،
كأن يقولوا عنه :الكذاب عدو اهلل  ..عدو اجلهاد واملجاـهدين
ُ ..يارب اجلهاد واملجاـهدين  ..خائن  ..عميل  ..مرتبط بالعدو
الاكفر  ..يعمل لصالح أجندة خارجية معادية  ..وغريـها من
ً
املرادفات واالطالقات  ..اليت تعين رشاع اتلكفري ،واحلكم
ىلع صاحبها بالكفر واخلروج من اإلسالم!
ويف احلديث فقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم
ً
أنه قال" :من داع رجال بالكفر أو قال :عدو اهلل ،وليس
كذلك ،إال حار عليه" مسلم .أي اعد عليه.

ومن عالماتهم كذلك ،أنهم يُضفون ىلع صغائر

اَّلنوب  ..وما يُستساغ فيه انلظر واالجتهاد واالختالف  ..من
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ُ
أـهوائهم  ..وشبهاتهم  ..ولوازمهم  ..وجهاالتهم  ..إىل أن ترى يف
أعينهم ــ وأعني عوام انلاس ــ أنها من الكبائر ،والعظائم،
والكفر ابلواح  ..تلأيت بعدـها مرحلة اتلكفري  ..ومن ثم
ً
ً
استباحة احلرمات املصانة رشاع  ..وـهذا أيضا مما يوافق منهج
اخلوارج األوائل ومسلكهم يف اتلكفري ،واحلكم ىلع األشياء!
-2
 :قال رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم يف اخلوارج" :يقتلون أـهل اإلسالم ،ويدعون أـهل
األوثان ،لنئ أدركتهم ألقتلنهم قتل اعد" متفق عليه.
قال ابن عمر ريض اهلل عنهما" :إنهم انطلقوا إىل آيات
نزلت يف الكفار ،فحملوـها ىلع املؤمنني" ابلخاري .فأجروا
عليهم أحاكم الاكفرين ،واعملوـهم معاملة الاكفرين !..
ولك من وجد يف نفسه ومنهجه غلظة وشدة ىلع
ً
ً
املسلمني  ..واستخفافا حبرماتهم وحقوقهم  ..وانشغاال بهم عن
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غريـهم هل حظ من ـهذه الصفة اخلارجية املشار إيلها أعاله ..
وـهو يسري يف االجتاه املعاكس ملا َكن عليه انليب صىل اهلل
ُ
ُّ َ ٌ
عليه وسلم وأصحابه الكرام ،كما قال تعاىل :حم َّمد َّر ُسول
َّ َ َّ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ْ ُ َّ ُ َ َ َ ْ َ
ُ
ْ
ار رمحاء بينهم الفتح.29:
اَّلل و ِ
ِ
اَّلين معه أ ِشداء ىلع الكف ِ
بينما ـهؤالء الغالة تراـهم أشداء غالظ ىلع املسلمني
وأخيارـهم  ..شغلهم الشاغل  ..تتبع عوراتهم وزالتهم ..
واحلديث عنهم  ..والطعن واتلجريح بهم  ..يرصفون ساعة من
ً
ً
أعمارـهم يف مواجهة املرشكني  ..وأياما وأشهرا يف مواجهة
املسلمني  ..واحلديث عليهم ،ويف احلديث فقد صح عن انليب
صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :سباب املسلم فسوق ،وقتاهل
كفر" متفق عليه .وقال صىل اهلل عليه وسلم" :املسلم من
سلم املسلمون من لسانه ويده" ابلخاري .وقال صىل اهلل عليه

وسلم" :سباب املؤمن ُ
َكلمرشف ىلع اهللكة" [.]11

 11صحيح اجلامع.3586:
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وقال صىل اهلل عليه وسلم" :يا معرش من آمن بلسانه
ولم يدخل اإليمان قلبه ،ال تغتابوا املسلمني ،وال تتبعوا

عوراتهم فإن من اتَّبع عوراتهم يتَّ ُ
بع اهلل عورته ،ومن يتبع ُ
اهلل
عورته يفضحه اهلل يف بيته" [ .]12وقال صىل اهلل عليه وسلم:
ً
َ َ
"من رىم مسلما بيش ٍء يريد شينه به ،حبسه اهلل ىلع جرس
جهنم حىت خيرج مما قال" [.]13
ومن عالماتهم يف ـهذا الشأن  ..االستهانة

واالستخفاف حبرمات ودماء املسلمني  ..ووضع القتل فيهم
حتت ذرائع واـهية َكذبة َ ..كتلرتس  ..وقصد قتل الاكفرين  ..أو

أنهم أرادوا بقتلهم حماربة الاكفرين  ..أو أن من يُقتلون من

املسلمني هلم حكم املرتدين  ..أو من يوالون املرتدين  ..أو
ممن سكتوا ىلع املرتدين  ..أو ممن ساكنوا وجاوروا املرتدين ..
أو أنهم أرادوا بفعلتهم االنتقام حلرمات املسلمني!  ..إىل آخر
 12صحيح سنن أيب داود.4083:
 13صحيح سنن أيب داود.4086:
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َ
القائمة املرشوخة اليت ليس هلا ىلع أرض الواقع رصيد يُذكر ..
وال يف دين اهلل مستند رشيع معترب  ..يربر إزـهاق األنفس
الربيئة املعصومة!
ويف احلديث عن ابن عباس قال :نظر رسول اهلل صىل
ً
بيت ،ما
اهلل عليه وسلم إىل الكعبة فقال" :مرحبا بك من ٍ
أعظمك وأعظم حرمتك ،وللمؤمن أعظم حرمة عند اهلل
ً َ
منك إن اهلل حرم منك واحدة ،وحرم من املؤمن ثالثا :د َمه،
َ
وماهل ،وأن ُي َظ َّن به ُّ
ظن السوء" [.]14
ُ
املسلم ىلع أخيه
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا شهر

سالحا ً فال تزال مالئكة اهلل تلعنه حىت ي ُ َ
شيمه عنه" [.]15

ُ
تللعن
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن املالئكة
أحدكم إذا أشار إىل أخيه حبديدة ،وإن َكن أخاه ألبيه وأمه"
 14السلسلة الصحيحة.3420:
15

السلسلة الصحيحة .3973:وقوهل " حىت يشيمه عنه " أي حىت يرفعه

عنه.
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مسلم .ـهذا الوعيد الشديد حبق من يشري حبديدة جمرد إشارة
حنو أخيه املسلم  ..ولو َكن ذلك ىلع وجه املزاح  ..فكي

بمن

يضع بني بيوت وأزقة وشوارع املسلمني  ..السيارات املفخخة
وامللغومة  ..اليت حتصد عرشات األبرياء من املسلمني
ً
وغريـهم  ..قبل أن تنال شيئا ممن ُيوز قصده وقتاهل ..؟!!
قال صىل اهلل عليه وسلم" :ال يزال املؤمن يف فسحة
ً
ً
من دينه ،ما لم يُصب دما حراما" ابلخاري.
ً
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من آذى مؤمنا فال جهاد
هل" [.]16
-3

ً
ً
 :فال ُيرتمون اعملا وال كبريا  ..إال من

المس أـهواءـهم ،وىلع قدر ما يوافق أـهواءـهم  ..وـهذه من أبرز
سيد اخللق ..
خصال اخلوارج الغالة  ..فمن قبل جترأوا ىلع ِ

 16صحيح اجلامع.6378:

22

وأعدل اخللق فداه نفيس  ..فقال كبريـهم وجدـهم األول ــ ذو

اخلويرصة ــ للحبيب صىل اهلل عليه وسلمِّ :
اتق اهلل يا حممد ..
اعدل يا حممد ما أراك تعدل!!

ً
كما يف الصحيح عن أيب سعيد اخلدري :أن رجال اغئر
ُ
ُّ
العينني ،ناتئ اجلبني ،كث اللحية ُمرشف الوجنتني ،حملوق
اتق اهلل! فقال انليب صىل اهلل عليه
الرأس ،فقال :يا حممد ِ
َ َ
ست َّ
ك! أول َ ُ
أحق أـهل األرض أن يتيق اهلل  ..فمن
وسلم" :ويل
يُطيع اهلل إذا عصيته ،فيأمنين ىلع أـهل األرض ،وال تأمنوين "؟!
َ
فسأل رجل من القوم قتله ــ أراه خادل بن الويلد ــ فمنعه
َّ
ُّ
انليب صىل اهلل عليه وسلم ،فلما وىل ،قال انليب صىل اهلل عليه
ً
ئ ـهذا قوما يقرأون القرآن ،ال ُياوز
وسلم" :إن من ِض ِ
ئض ِ
حناجرـهم ،يمرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية،
يقتلون أـهل اإلسالم ،ويدعون أـهل األوثان ،لنئ أدركتهم
ألقتلنهم قتل اعد" متفق عليه.
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ويف رواية عند مسلم ،قال :يا رسول اهلل اعدل! قال
َ َ
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :ويلك! ومن يعدل إذا لم
أعدل " ....؟!
وعند اهليثيم يف جممع الزوائد  :231/6فقال واهلل يا
حممد ما عدلت يف القسمة منذ ايلوم!! فغضب رسول اهلل صىل
ً
اهلل عليه وسلم غضبا شديدا ثم قال" :واهلل ال جتدون بعدي
ً
ً
أحدا أعدل عليكم مين" ،قاهلا ثالثا ثم قال" :خيرج من قبل
املرشق رجال َكن ـهذا منهم ـهديهم ـهكذا يقرؤون القرآن ال
ُياوز تراقيهم يمرقون من ادلين كما يمرق السهم من الرمية
ال يرجعون إيله ووضع يده ىلع صدره ،سيماـهم اتلحليق ال
يزالون خيرجون حىت خيرج آخرـهم ،فإذا رأيتموـهم فاقتلوـهم ــ
ً
ً
قاهلا ثالثا ــ رش اخللق واخلليقة" ،قاهلا ثالثا ،وقال محاد ال
يرجعون فيه ،ويف رواية ال يزالون خيرجون حىت خيرج آخرـهم
مع ادلجال!
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وعند ابن أيب اعصم يف كتاب السنة ،أقبل رجل من

بين تميم يُقال هل ذو اخلويرصة ،فوق

ىلع رسول اهلل وـهو

يعطي انلاس ،قال :يا حممد قد رأيت ما صنعت يف ـهذا ايلوم!
فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أجل ،فكي

رأيت؟"

قال :لم َ
أرك عدلت! فغضب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم
فقال" :وُيك إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون؟!".
فقال عمر :يا رسول اهلل أفال نقتله؟ قال" :ال ،دعوه ،فإنه
سيكون هل شيعة يتعمقون يف ادلين حىت خيرجوا منه كما
خيرج السهم من الرمية ،ينظر يف انلصل ــ ويه حديدة السهم
ً
ــ فال ُيد شيئا ،ثم ينظر يف القدح ــ ريشة السهم ــ فال
يوجد يشء ،سبق الفرث وادلم" [.]17
وقوهل" :سبق الفرث وادلم" أي لرسعة السهم ،ورسعة
دخوهل يف الطائر ثم خروجه منه  ..فإنه يسبق خروج ادلم
17

أخرجه ابن أيب اعصم يف السنة ،وقال الشيخ نارص يف اتلخريج :إسناده

جيد ،ورجاهل لكهم ثقات.930 :
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والفرث من الطائر  ..والسهم لم يتلوث بهما لرسعة خروجه ..
وـهكذا رسعة خروج اخلوارج من ادلين ،ومروقهم منه!
وعن عقبة بن وساج ،قالَ :كن صاحب يل ُيدثين عن
شأن اخلوارج وطعنهم ىلع أمرائهم فحججت فلقيت عبد اهلل
بن عمرو ،فقلت هل :أنت من بقية أصحاب رسول اهلل ،وقد
ً
جعل اهلل عندك علما وأناس بهذا العراق يطعنون ىلع
أمرائهم ،ويشهدون عليهم بالضاللة ،فقال يل :أوئلك عليهم
لعنة اهلل واملالئكة وانلاس أمجعني ،أىت رسول اهلل بقليد من
ذـهب و فضة فجعل يقسمها بني أصحابه فقام رجل من أـهل
ابلادية ،فقال :يا حممد واهلل لنئ أمرك اهلل أن تعدل فما أراك
أن تعدل! فقال" :وُيك من يعدل عليه بعدي؟!" ،فلما وىل قال
ً
ً
ردوه رويدا ،فقال انليب صىل اهلل عليه وسلم" :إن يف أميت أخا

26

هلذا يقرؤون القرآن ال ُياوز تراقيهم لكما خرجوا فاقتلوـهم،
ً
ثالثا" [.]18
فتأملوا ،سيد اخللق ــ صلوات ريب وسالمه عليه ــ
لم يسلم من تعايلهم ،وتعاملهم  ..ومن طول لسانهم ،ووقاحتهم،
وجرأتهم  ..فما بالكم بمن ـهم دونه من العباد ،أترون أن
يسلموا منهم ،ومن رشـهم ،ومن تعايلهم ،وسوء ظنهم ..؟!
فقد صح األثر عن يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه،
َ ْ
أنه َكن يف صالة الفجر ،فناداه رجل من اخلوارج :ل ِنئ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ُ َ
َ ْ ْ َّ
رب ِإن
اص
ف

:
يلع
فأجابه
.
65
لزمر:
ا

ك
أرشكت يلحبطن عمل
ِ
َ ْ َ َّ
اَّلل َحق الروم .]19[.60:وـهذا اتلعايل ،واتلطاول ،واجلرأة
وعد ِ
ىلع أكابر األمة وخيارـها ــ حىت يروج ىلع العباد ــ يدرجونه

 18رواه ابن أيب اعصم يف السنة ،وقال الشيخ نارص يف اتلخريج :إسناده صحيح
ىلع رشط ابلخاري.934 :
 19قال الشيخ نارص يف اإلرواء :2468 ،صحيح.
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يف خانة انلصيحة ،واألمر باملعروف وانليه عن املنكر ..
زعموا!
ويف مسند اإلمام أمحد ،عن زيد بن وـهب ،قال :قدم
يلع ريض اهلل عنه ىلع قوم من أـهل ابلرصة من اخلوارج فيهم
رجل يقال هل اجلعد بن بعجة ،فقال هل :اتق اهلل يا يلع ،فإنك
ميت! فقال يلع ريض اهلل عنه" :بل مقتول رضبة ىلع ـهذا
ختضب ـهذه ــ يعين حليته من رأسه ــ عهد معهود ،وقضاء
مقيض ،وقد خاب من افرتى" ،واعتبه يف بلاسه ،فقال يلع" :ما
لكم وللباس ،ـهو أبعد من الكرب ،وأجدر أن يقتدي يب
املسلم" [.]20
وقوهل" :عهد معهود" أي أن انليب صىل اهلل عليه وسلم

قد عهد إيله أنه سيُقتَل ،وـهو أمر ال بد من وقوعه  ..وقد َكن

كذلك فقتل ريض اهلل عنه ىلع يد اخلوارج غيلة قتله عبد

 20رواه أمحد يف املسند ،وقال الشيخ شاكر يف اتلخريج :703 ،إسناده صحيح.
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الرمحن بن ملجم املرادي ،وـهو من اخلوارج  ..عليهم من اهلل
ما يستحقون!
وعن عبيد اهلل بن أيب رافع موىل رسول اهلل صىل اهلل
عليه وسلم :أن احلرورية ملا خرجت ،وـهو مع يلع بن أيب طالب
ً
ريض اهلل عنه ،قالوا :ال حكم إال هلل ــ أرادوا أن عليا ريض

ة
اهلل عنه لم ُيكم بما أنزل اهلل ،ملا حكم الرجال يف شأن
خالفه مع معاوية ومن معه من أـهل الشام! ــ قال يلع" :لكمة
حق أريد بها باطل ،إن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وص
ً
ناسا ،إين ألعرف صفتهم يف ـهؤالء ،يقولون احلق بألسنتهم ال
ُيوز ـهذا منهم ــ وأشار إىل حلقه ــ من أبغض خلق اهلل
إيله" مسلم.
وعن أيب حفص ،أنه سمع عبد اهلل بن أيب أوىف وـهم
يقاتلون اخلوارج ،واكن غالم هل قد حلق باخلوارج من الشق
اآلخر ،فناديناه يا فريوز! يا فريوز! ـهذا عبد اهلل بن أيب أوىف،

ِّ
فقال :نِعم الرجل لو ـهاجر! ــ أي لو ـهاجر إىل الشق اَّلي فيه

29

اخلوارج! ــ قال عبد اهلل :ما يقول عدو اهلل؟ فقيل هل :يقول
نعم الرجل لو ـهاجر! فقال :أـهجرة بعد ـهجريت مع رسول اهلل؟!
وقد سمعت رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم يقول" :طوىب ملن
قتلهم وقتلوه" [.]21
وعن األزرق بن قيس ،قال :كنا باألـهواز نقاتل

احلرورية ،فبينا أنا ىلع ُج ُرف ن َهر ،إذا رجل يصيل ،وإذا ِجل ُ
ام
ِ

ُ
دابته بيده ،فجعلت ادلابة تنازعه ،وجعل يتبعها ــ قال شعبة:
ـهو أبو برزة األسليم ــ فجعل رجل من اخلوارج يقول :امهلل
افعل بهذا الشيخ! فلما انرصف الشيخ ،قال :إين سمعت
قولكم ،وإين غزوت مع رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ست

َ َ ْ ُ
ت تَيْ َ
سريه ــ أي كي
غزوات ،أو سبع غزوات ،وثماين ،وش ِهد

َكن ييرس ىلع انلاس وال يشدد عليهم ــ وإين إن كنت أن

 21رواه ابن أيب اعصم يف السنة ،وحسنه الشيخ نارص يف اتلخريج.906 :
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أراجع مع دابيت ،أحب إيل من أن أدعها ترجع إىل مألفها،

ُّ
فيشق َّ
يلع .ابلخاري.

ـهذا صنيعهم اآلثم مع كبار الصحابة  ..مع من َكن هل
سابقة نرصة وجها ٍد مع انليب صىل اهلل عليه وسلم  ..فكي
ـهو صنيعهم مع من ـهم دون الصحابة  ..مع األكابر واألخيار
ممن جاؤوا بعد الصحابة  ..وإىل يومنا ـهذا  ..فإنهم أشد جرأة
ً
ً
وتطاوال عليهم  ..فإنهم ال ُيرتمون أحدا خيال أـهواءـهم
وجهاالتهم وغلوـهم  ..مهما َكن من األكابر واألخيار ،واألئمة
الفضالء  ..واكن هل سابقة جهاد وبالء يف سبيل اهلل  ..فدأدى
خالف هلم معه  ..يرمونه بمرادفات وأخيات اتلفسيق
واتلكفري  ..من عبارات اتلأثيم ،واتلضليل ،واتلجريم،
ً
واخليانة  ..واالنتاكس  ..عياذا باهلل!
ويف احلديث فقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه
ُ
ُ َّ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ُيل كبرينا ،ويرحم ص ِغرينا،
قال" :ليس ِمن أميت من لم ِ

31

َ
عرف لعا ِملنا" [ .]22أي يعرف لعاملنا ما هل من حق اتلوقري،
وي ِ
واإلجالل واالحرتام.

َّ
َ
إكرام ذي
هلل
وقال صىل هلل عليه وسلم" :إن من
إجالل ا ِ
ِ

َّ
َ
غري الغايل فيه واجلَّايف عنه،
وحامل
الشيبَ ِة املسلم،
ِ
القرآن ِ
ِ
ُْ
َ
المق ِسط" [.]23
السلطان
وإكرام ذي
ِ
ليس م َّنا َمن لم يَ ْ
وقال صىل اهلل عليه وسلمَ " :
رحم
ِ
ويعرف َّ
صغريناَ ،
َ
حق كبرينا" [.]24
ِ

وقال صىل اهلل عليه وسلم" :أقيلوا ذوي اهليئات
عرثاتهم" [.]25

 22رواه أمحد وغريه ،صحيح الرتغيب.96 :

 23صحيح سنن أيب داود.4053 :
 24رواه احلاكم وقال :صحيح ىلع رشط مسلم ،صحيح الرتغيب.95 :
 25صحيح األدب املفرد.362 :
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َّ
ُ
ٌ
َّ ْ
قال الشعيب :صىل زيد بن ثابت ىلع جناز ٍة ،فق ِّر َبت إيله
َ
ِّ
َ
بغلتُه لريكبها ،فجاء ابن عباس ،فأخذ براكبِه ،فقال زيد :خل
ابن ِّ
عنه يا َ
عم رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،فقال ُ
ابن
ِ
ُ
ُ
َ
َّ
عباس :ـهكذا أ ِمرنا أن نفعل بالعلما ِء والكرباء ،فقبل زيد بن
ُ
ََ
َ
بيت نبينا صىل
ثابت يده ،وقال :ـهكذا أ ِمرنا أن نفعل
بأـهل ِ
ِ
اهلل عليه وسلم[.]26
فأين اخلوارج الغالة األجالف من ـهذه األخالق الرفيعة
انلبيلة  ..وأين ـهم من توجيهات احلبيب صلوات اهلل وسالمه
عليه ،فيما لدأكابر والفضالء والعلماء من حق ،وإكرام،
وتوقري ،واحرتام!
:
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فمن منهجهم اخلروج ىلع أئمة املسلمني وحاكمهم  ..ولك من

26

قال العرايق يف خترُيه لإلحياء  :63/1أخرجه الطرباين ،واحلاكم،

وابليهيق ،قال احلاكم :صحيح اإلسناد ىلع رشط مسلم.
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ال يرى رأيهم ،ويقول بقوهلم  ..وفيما يرونه ـهم من اَّلنوب ..
وإعمال سوء الظن بهم  ..فخرجوا من قبل ىلع عثمان ،ويلع،
ومعاوية  ..ريض اهلل عنهم أمجعني  ..وأعملوا يف األمة وأبنائها
السي

والقتل  ..والسطو ،وقطع الطرقات  ..ثم ـهكذا َكنت

سريتهم مع حاكم بين أمية ،والعباسيني ،ومن بعدـهم !...
من عالماتهم أن ما من مسلم يسترشف احلكم
ومهامه  ..إال ويلزمونه ــ قبل أن يبارش إدارة احلكم ــ
بقائمة من اللوازم والكفريات  ..وأنه َكفر أو واقع يف الكفر
ال حمالة ،لو بارش عمله يف احلكم  ..يلتبعوا حكمهم اجلائر
ـهذا ــ فيما بعد ــ بما يقتضيه من اخلروج ،واالستعداء،
وسفك ادلماء !..

ُ
ال ُيسنون انلظر لليشء من مجيع جوانبه وأجزائه ..

يلنصفوا جوانب اخلري فيه  ..أو لرياجحوا بني املصالح

واملفاسد  ..ـهذا االنصاف ال يعرفونه ،وال يُطيقونه  ..وإنما
ُيسنون أن ينظروا فقط للجوانب السلبية القاتمة منه ..

34

واليت يرتتب عليها أحاكم سلبية قاتمة  ..يعقبها ،خروج،
وسفك لدلم احلرام!

فإن لم يكن للمسلمني حاكم وال إمام اعم،

خيرجون ىلع مجااعتهم ،وعشائرـهم ،ولك من ال يُطاوعهم
ويتابعهم ىلع باطلهم من املسلمني ،كما يه سريتهم من

قبل وايلوم يف العراق ،وسوريا ،ويلبيا ،وايلمن ،وغريـها من
األمصار!
ــ مسألة :ما املوق

من اخلوارج ،يف حال خروجهم ىلع

احلاكم ..؟

ً
أقول :احلاكم ثالثة أصناف :أوال :حاكم مسلم عدل:

فهذا لو خرجوا عليه  ..يريدون نزعه وقتله  ..يُقاتل معه
ضدـهم ،وال يُسمح هلم ،وال لغريـهم أن ينالوا منه  ..وال أعلم يف
ً
ذلك خالفا بني أـهل العلم.

35

ً
ثانيا :حاكم مسلم ظالم شديد الظلم ،والسفه :ظلمه
ُ ة
أشد من ظلمهم  ..فهذا لو خرجوا عليه  ..خيىل بينه وبينهم ..
ما سلم منهم عوام املسلمني  ..أما إن تعدى قتاهلم ورشـهم
حينئذ
يلطال املسلمني اآلمنني ،وحرماتهم  ..ومصاحلهم ..
ٍ
ُ َّ
َ
ويردون ىلع أعقابهم خاسئني.
يُقاتلون،
قال يلع بن أيب طالب ريض اهلل عنه :إن خالفوا ـ أي
ً
ً
ً
ً
اخلوارج ـ إماما عدال فقاتلوـهم ،وإن خالفوا إماما جائرا ،فال
ً
ً
تقاتلوـهم فإن هلم مقاال[ .]27أي تأويال!
ً
ً
ً
ثاثلا :إن َكن احلاكم َكفرا مرتدا رصيح الكفر والردة
ً
حينئذ خيرج املسلمون عليه ،بعيدا عن اخلوارج
والعداء ..
ٍ
وجتمعاتهم  ..هلم رايتهم املستقلة ،واملباينة لراية اخلوارج ..

فإن تعرث ذلك  ..واكن ال بد من القتال معهم  ..يُقاتل معهم
ضد الاكفر املرتد ،ما لم يُع ِملوا سيوفهم يف رقاب املسلمني،

 27قال ابن حجر يف الفتح  :315/12إسناده صحيح.
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وما أمسكوا رشـهم وقتاهلم للمسلمني ،من قبيل العمل
بالقواعد الرشعية اليت تنص ىلع دفع أكرب املفسدتني
ً
والرضرين بأقلهما مفسدة ورضرا  ..واهلل تعاىل أعلم.
 :إذ
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من خصاهلم أنهم ال يراعون حرمة للعهود  ..فالغدر خلة من
خالهلم ،وصفة الصقة بهم  ..فرشه سفك ادلم احلرام  ..والغدر
ً
 ..والسطو ىلع احلرمات املصانة رشاع  ..يط ى عندـهم ىلع ما
ُيب الزتامه ومرااعته من حرمة للعهود واألمانات!
َ
ْ
َّ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َّ
اَّلل ِمن َبع ِد ِميثا ِق ِه
قال تعاىلِ  :
اَّلين ينقضون عهد ِ
َْ ُ َ َ
َ ْ َ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ
وئلك
َويقطعون ما أم َر اَّلل ِب ِه أن يوصل َويف ِسدون ِيف األر ِض أ ِ
ُ ُ َْ ُ َ
ارسون ابلقرة.27:
ـهم اخل ِ
عن مصعب بن سعد بن أيب وقاص ،قال :سألت أيب ــ
أي عن املراد من ـهذه اآلية ــ فقال :ـهم احلرورية يعين
اخلوارج.

37

واكن ريض اهلل عنه يُقسم ،ويقول :واهلل اَّلي ال هلإ إال
ـهو إنهم احلرورية[.]28
ومن عالماتهم يف ـهذا الصدد أنهم يعتربون احرتام
العهود ،وعدم نقضها أو الغدر بها  ..خيانة ،ونقص يف ادلين
واملروءة والرجولة  ..وسبة ،وخنوثة فكرية  ..ونرصة للاكفرين ..
وـهو ما يتعارض مع جهادـهم ومتطلباته القائمة ىلع الغدر ..
أاعذنا اهلل من رشـهم ،وسوء أخالقهم!
ويف احلديث فقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم،

لواء يوم القيامةُ ،
أنه قال" :إن الغادر يُنصب هل ٌ
فيقال :ـهذه
غدرة فالن بن فالن" متفق عليه.

ً
ة
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من أمن رجال ىلع دمه
ً
فقتله فأنا بريء من القاتل ،وإن َكن املقتول َكفرا" [.]29

 28انظر تفسري القرطيب لآلية الكريمة الوارد ذكرـها أعاله.
 29رواه النسايئ وغريه ،السلسلة الصحيحة.440:

38

ً
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من قتل نفسا معاـهدة بغري
حلها ،حرم اهلل عليه اجلنة أن يشم رُيها" [.]30

ُ
َّ
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إذا اطمأن الرجل إىل الرجل،

ة
ُ
غدر"
ثم قتله بعد ما اطمأن إيله ،ن ِصب هل يوم القيامة لواء
ٍ
[.]31
:

-6

ُ
فيتبعون املتشابه ،ويدورون معه حيثما دار ،وُيادلون دونه،
فيسيئون فهمه وتفسريه ،ويردون به املحكم من الرشيعة ..
ً
وُيعلونه حكما ىلع املحكم ،وليس العكس.

 30صحيح سنن النسايئ.4423:
 31رواه احلاكم ،صحيح اجلامع .357:وغريـها كثري من نصوص الرشيعة اليت
حترم وجترم الغدر  ..واليت تبني أن شبهة األمان عهد وأمان  ..وشبهة الغدر
غدر  ..واملسألة قد تناونلاـها بيشء من اتلفصيل يف كتابنا " االستحالل "،
فانظرـها ـهناك إن شئت.
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واملتشابه اَّلي يتبعونه من جهتني :من جهة فهم
واتباع انلص الرشيع فيتبعون املتشابه منه ،ومن جهة فهم
الواقع اَّلي يريدون محل انلص الرشيع عليه ،حيث يكون
ً
ً
فهمهم للواقع متشابها أيضا  ..أو الواقعة اليت يريدون تزنيل
ومعان وتفاسري غري
انلص عليها متشابهة محالة أوجه
ٍ
ً
ً
ً
حمكمة وواضحة  ..أو من اجلهتني معا فيتبعون نصا متشابها
ً
ً
فحينئذ يتضاع ويتغلظ خطأـهم
 ..وواقعا متشابها ..
ٍ
وظلمهم ،ورشـهم!

ً
ً
خاطئ ..
اقع
و
ىلع
..
خاطئا
استدالال
فيستدلون
ٍ
ٍ

يلتبعه فعل خاطئ  ..ثم ـهم بعد ذلك ُيسبون أنفسهم ىلع
ً
ُ
خري ،وأنهم ممن ُيسنون صنعا!
كما قال ابن عمر ريض اهلل عنه" :إنهم انطلقوا إىل
آيات نزلت يف الكفار ،فحملوـها ىلع املؤمنني" ابلخاري.
فأجروا فيهم أحاكم الاكفرين!
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ٌ
ُ َ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ
اب ِمنه آيَات
كت
قال تعاىل :ـهو ِ
اَّلي أنزل عليك ال ِ
ُ َ ُ َ َ َ ٌ َ َ َّ َّ
ُّ ْ َ َ ٌ
ات ُـه َّن أُ ُّم الْكتَ
اَّل َ
ين يف
حمكم
اب َوأخ ُر متشابِهات فأما ِ
ِ
ِ
ُُ
َ
َ
ٌ َ َّ َ
ْ َْ
ََ َ ُْ
قلوبِ ِه ْم َزيْغ فيَت ِب ُعون َما تشابَه ِمنه ابْ ِتغاء ال ِفتن ِة َواب ْ ِتغاء
َْ
تأ ِوي ِل ِه ال عمران.7:
قال ابن كثري يف اتلفسري :عن أيب أمامة ابلاـهيل،
ُ
َ َ َّ
ُيدث عن انليب صىل اهلل عليه وسلم ،يف قوهل تعاىل :فأما
َّ
ُُ
ٌ َ َّ َ
ََ َ ُْ
اَّل َ
ين يف قلوبِ ِه ْم َزيْغ فيَت ِب ُعون َما تشابَه ِمنه قال" :ـهم
ِ
اخلوارج "ا -ـهـ.

ُ
وعن ابن عباس ،وذكر عنده اخلوارج ،وما يلقون

عند قراءة القرآن ،فقال :يؤمنون بمحكمه ،ويهلكون عند
متشابهه[.]32

 32قال ابن حجر يف الفتح  :313/12إسناده صحيح.
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ُْ
وعن يلع ريض اهلل عنه أنه ُسئل عن ـهذه اآلية :قل
َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً
ين أع َماال الكه  .103:قال" :ال أظن
رس
ـهل ننبئكم بِاألخ ِ
إال أن اخلوارج منهم" [.]33
ومن استدالالتهم اخلاطئة املتشابهة اليت محلتهم
ً
ً
ظلما وعدوانا ىلع قتال يلع ريض اهلل عنه ،ومن معه من
ً
ة
املؤمنني ،قوهلم :أن عليا حكم الرجال يف أمر اهلل عز وجل،
ْ ْ
َّ ِّ
وقد قال تعاىلِ  :إ ِن احلُك ُم ِإال َِّلليوس  .40:فما شأن
الرجال واحلكم بعد قول اهلل عز وجل؟
ً
ثانيا :أنه ـ أي يلع ـ قاتل ـــ أي معاوية ومن معه من
سب ،ولم يغنم ،فلنئ َكنوا مؤمنني ما حل نلا
الصحابة ــ ولم ي ِ
قتاهلم ،وسباـهم.

 فتح القدير ،للشواكين .447/ :
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اثلاثلة :إنه حما نفسه من أمري املؤمنني ــ أي ملا َكتب
وأراد الصلح مع معاوية ومن معه من أـهل الشام ــ إن لم
يكن أمري املؤمنني ،فإنه ألمري الاكفرين!
واكن ابن عباس ريض اهلل عنه قد سمع مقوتلهم ـهذه،
فأجابهم يف مناظرة مشهورة هل معهم ،فقال :أما قولكم

ة
حكم الرجال يف أمر اهلل عز وجل ،أنا أقرأ عليكم يف كتاب
اهلل عز وجل ما ينقض قولكم أفرتجعون؟ قالوا :نعم .قلت:
فإن اهلل عز وجل قد صري من حكمه إىل الرجال يف ربع درـهم
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ
اَّلين آمنوا ال تقتلوا
ثمن أرنب ،وتال ـهذه اآلية يا أيها ِ
ِّ ْ ُ
ُ
َ َُ
َّ
نكم ُّمتَ َع ِّمدا ً فَ َ
الصيْ َد َوأَ ُ
ج َزاء مثل َما
نت ْم ُح ُر ٌم َو َمن ق َتله ِم
َ
ْ ِّ ُ
َ َ َ َ َّ َ ْ ُ
انل َع ِم ُيك ُم بِ ِه ذ َوا َعد ٍل منك ْم املائدة .95:إىل
قتل ِمن
َ ْ ُْْ َ َ َْ َ َ َُْ ْ
آخر اآلية .ويف املرأة وزوجها :وإِن ِخفتم ِشقاق بي ِن ِهما فابعثوا
َ ً ِّ َ ْ
َ ً ِّ َ ْ
َحكما م ْن أـه ِل ِه َو َحكما م ْن أـه ِل َها النساء .35:إىل آخر اآلية.
فنشدتكم باهلل ـهل تعلمون حكم الرجال يف إصالح ذات
بينهم وحقن دمائهم أفضل أم حكمه يف أرنب وبضع امرأة؟

43

فأيهما ترون أفضل؟ قالوا :بل ـهذه .قال :خرجت من ـهذه.
قالوا :نعم .قلت :وأما قولكم :قاتل ولم يسب ولم يغنم
فتسبون أمكم اعئشة؟ واهلل لنئ قلتم :ليست بأمنا لقد
خرجتم من اإلسالم ،وواهلل لنئ قلتم نستحل منها ما نستحل
من غريـها لقد خرجتم من اإلسالم ،فأنتم بني الضالتلني .إن
َّ ُّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
اهلل عز وجل قال :انل ِيب أوىل بِالمؤ ِم ِنني ِمن أنف ِس ِهم وأزواجه
ُ َّ ُ
أم َهات ُه ْم األحزاب .6:فإن قلتم :ليست بأمنا لقد خرجتم من
اإلسالم .أخرجت من ـهذه؟ قالوا :نعم .قال :وأما قولكم حما
نفسه من أمري املؤمنني فأنا آتيكم بمن ترضون يوم احلديبية،
َكتب املرشكني أبا سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو فقال :يا
يلع ،اكتب ـهذا ما اصطلح عليه حممد رسول اهلل صىل اهلل
عليه وىلع آهل وسلم فقال املرشكون :واهلل لو نعلم أنك رسول
اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم ما قاتلناك .فقال رسول اهلل
صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم :امهلل إنك تعلم أين رسولك .امح
يا يلع .اكتب ـهذا ما كتب عليه حممد بن عبد اهلل فواهلل
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لرسول اهلل صىل اهلل عليه وىلع آهل وسلم خري من يلع ،فقد حما
ُ
نفسه .قال :فرجع منهم ألفان وخرج سائرـهم فق ِتلوا[.]34

َّلا جاء وصفهم ىلع لسان انليب صىل اهلل عليه وسلم:
"أنهم يدعون إىل كتاب اهلل ،وليسوا من اهلل يف يشء".
-7

ً
 :إىل درجة ال يرى الصاحلون عبادتهم قياسا إىل
ً
عبادتهم شيئا ،كما جاء وصفهم يف أحاديث عدة قد تقدم
خترُيها" :يتعمقون يف ادلين  ..ليس قراءتكم إىل قراءتهم
بيشء ،وال صالتكم إىل صالتهم بيشء ،وال صيامكم إىل
صيامهم بيشء  ..وال ترون جهادكم مع جهادـهم شيئا "!
وملا ذـهب ابن عباس ملناظرتهم ،قال :فدخلت ىلع قومٍ
ً
ً
ُ
لم أر قوما قط أشد منهم اجتهادا جباـههم ق ةرحت من
السجود ،وأيديهم كأنها بقر اإلبل ،وعليهم قمص مرحضة
 34قال الواديع يف كتابه صحيح دالئل انلبوة :سنده حسن.
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مشمرين ،مسهمة وجوـههم من السهر ،فسلمت عليهم فقالوا :
ً
مرحبا يا ابن عباس[ ،]35ما جاء بك  ...الخ
الصحابة ومن بعدـهم

وـهذه الصفة هلم َكنت ختي
ً
ة
اتلعبد!
إذ كي يُقاتلون قوما قد ُعرفوا باتلعمق بادلين ،وكرثة
فاكن يلع ريض اهلل عنه يقول هلم" :كونوا حيث شئتم،
ً
ً
ً
وبيننا وبينكم أن ال تسفكوا دما حراما ،وال تقطعوا سبيال،
ً
وال تظلموا أحدا ،فإن فعلتم نفذت إيلكم باحلرب".
ويف احلديث عن مسلم بن أيب بكرة ،عن أبيه ،عن
انليب صىل اهلل عليه وسلم ،ة
برجل ساجد وـهو منطلق إىل
مر
ٍ
الصالة ،فلما قىض الصالة ورجع إيله وـهو ساجد! قال انليب

َ
فحرس عن
صىل اهلل عليه وسلم" :من يقتل ـهذا "؟ فقام رجل
 35تأملوا :ابن عباس ريض اهلل عنه يليق عليهم السالم حتية اإلسالم "
ً
السالم عليكم ورمحة اهلل " ،وـهم ُييبونه بعبارة " مرحبا " ىلع اعتبار أنه

َكفر ال ُيوز أن يُرىم أو يُرد عليه بسالم اإلسالم  ...ومن أحفادـهم ايلوم من
يفعل ـهذا الفعل مع املسلمني!
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ة
ذراعيه ،واخرتط سيفه وـهذه ،ثم قال :يا نيب اهلل ،بأيب أنت
ً
ً
وأيم كي أقتل رجال ساجدا ،يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأنك
حممد عبده ورسوهل؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم:
"من يقتل ـهذا "؟ فقام رجل فقال :أنا ،فحرس عن ذراعيه،
واخرتط سيفه حىت رعدت يده ،فقال :يا رسول اهلل كي
ً
ً
أقتل رجال ساجدا ،يشهد أن ال هلإ إال اهلل ،وأنك حممد عبده
ورسوهل؟! فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم" :أما واَّلي
نفيس بيده ،لو قتلتموه لاكن أول فتنة وآخرـها" [.]36

واغلب اَّلين يُفتنون بهم من صغار املسلمني ،إنما ـهو

هلذا السبب ملا يرون منهم من تعمق ،وغلو يف ادلين ،واجتهاد

يف العبادة ال َ
يبارون فيه !...

ويف احلديث ،فقد صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم

أنه قال" :إيةاكم والغلو يف ادلين ،فإنما ـهلك من َكن قبلكم
 36رواه أمحد ،والطرباين ،وابن أيب اعصم يف السنة ،وصححه الشيخ نارص يف
اتلخريج.
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بالغلو يف ادلين" [ .]37والغلو يف ادلين ـهو لك ما زاد حده عن
املرشوع املنصوص عليه يف الكتاب والسنة.

ة
ة
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :إن ادلين يرس ،ولن يشاد

ادلين أحد إال غلبَه" ابلخاري.

قال ابن حجر يف الفتح  :117/1املشادة بالتشديد
املغابلة ،واملعىن ال يتعمق أحد يف األعمال ادلينية ويرتك الرفق
ُ َ
فيغلب ا -ـه.
إال عجز وانقطع،
ً
ً
ُ
قاصدا[،]38
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :عليكم ـهديا ِ
َ ُ
َّ ُ
ادلين يغلبُه" [.]39
فإنه من يُغا ِلب ـهذا

 37رواه أمحد وغريه ،السلسلة الصحيحة.1283:
ً
ً
ً
 38أي طريقا معتدال وسطا من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط.
 39رواه ابن أيب اعصم يف السنة ،وصححه الشيخ نارص يف اتلخريج .95 :وقوهل

" يُغالب " أي ُينح للتشدد  ..ويعزتل الرفق واالعتدال  ..فال يأخذ بالرخص

الرشعية حيث ينبيغ األخذ بها.
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َّ
رفيق ُُي ُّ
ٌ
الر َ
إن َ
ب ِّ
فق يف
اهلل
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :
ُ ِّ
األمر لكه" ابلخاري.
ِ
َّ
رفيق ُُي ُّ
ٌ
الر َ
إن َ
ب ِّ
فق،
اهلل
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :

ويعطي ىلع الرفق ما ال يُعطي ىلع العن َ ،
ُ
وما ال يُعطي ىلع ما
ِ
ِ
ِ

ُ
سواه" مسلم.

ُ َ ِّ َ ُ ْ
َ
اخلري"
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :من ُيرمِ الر
فق ُي َرمِ

مسلم.
 :للخوارج صفات

-8
شخصية نفسية أخرى:

منها :أنهم صغار يف السن ،يغلب عليهم اجلهل ،كما
خيلو منهم ويف صفوفهم وجود العلماء الراشدين  ..وـهو
املستفاد من قوهل صىل اهلل عليه وسلم" :أحداث األسنان"،
ومن قوهل" :يقرأون القرآن بألسنتهم ال يعدو تراقيهم" ،وقوهل:
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"يقرأون القرآنُ ،يسبون أنه هلم وـهو عليهم" ،وذلك لعدم
فهمه  ..والعمل بمقتضاه!

وكذلك ـهذا املعىن يُستفاد من كونهم يهلكون عند

املتشابهات  ..وأنهم يسيئون الفعل ،ثم ُيسبون أنهم ُيسنون
ً
صنعا  ..وأنهم ينطلقون إىل آيات نزلت يف الكفار ،فيحملونها
ىلع املؤمنني  ..وـهذا صنيع اجلهال ،وال ريب!

ة
ومنها :أنهم سفهاء ،ال يقدرون عواقب أفعاهلم  ..وما

يمكن أن جتر عليهم من ويالت وخسائر  ..كما أنهم ال
يتثبتون قبل أن يقدموا ىلع الفعل َّ ..لا فهم ال يتورعون عن
سفك ادلم احلرام بالشبهات والظنون  ..وبما يرونه من اَّلنوب
 ..وـهو املستفاد من قوهل صىل اهلل عليه وسلم ،ووصفه هلم
بأنهم" :سفهاء األحالم" ،والسفيه ـهو اَّلي ال يقدر عواقب
أفعاهل!
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ومنها :أن سيماـهم اتلحليق ،فيجزون شعور رؤوسهم
من أصوهلا ،وـهو املستفاد من قوهل صىل اهلل عليه وسلم:
"سيماـهم اتلحليق" أي عالمتهم اتلحليق[.]40
ومنها :الوقاحة ،وقلة األدب ،واتلعايل واتلعالم  ..وـهو
املستفاد من جرأتهم وتطاوهلم ىلع أكابر األمة من الصحابة،
واتلابعني هلم بإحسان إىل يوم ادلين  ..كما تقدم.
ومنها :املاكبرة ،ورد احلق ،واحتقار اخللق  ..والعناد يف
ابلاطل  ..وـهو املستفاد من قتاهلم ىلع منهجهم ابلاطل حىت
املوت  ..رغم قيام احلجة عليهم!
 40ة
تنبه خوارج العرص هلذه ة
السمة فقاموا بإطالة شعور رؤوسهم،
ً
ظنا منهم أنهم إن فعلوا ذلك خيرجون من صفة وحكم اخلوارج
الغالة ،ويضللون انلاس حول حقيقتهم ،مهما تلبسوا بصفاتهم
ة
الرئيسية اآلنفة اَّلكر ،ومهما ختلقوا بأخالقهم ،وـهذا من تلبيس
إبليس عليهم!
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ُ
قال الغزايل يف كتابه "منهاج العابدين" :مثل ـهوى
ً
ُ
يرجع
انلفس كمثل اخلاريج اَّلي يُقاتل تدينا ،ال يكاد
َ
حىت يُقتل "اـــ ـه.
وبعد ،ـهذه يه صفات اخلوارج بني يديك أيها القارئ
ً
 ..فاعرض نفسك عليها  ..فمن وجد نفسه بريئا منها،
فليحمد اهلل  ..ومن وجد يف نفسه مجيع خصاهلم ،وصفاتهم
اآلنفة اَّلكر يف جمموع انلقاط اثلمانية الواردة أعاله  ..فهو
خاريج جدل  ..ولكب من الكب انلار ،إن لم يستدرك باتلوبة،
واإلنابة  ..وإن زعم بلسانه أل

مرة بأنه من أـهل السنة

واجلماعة  ..إذ العربة باتلحيل ال باتلبين وزعم اللسان  ..ومن

َكن فيه خلة من خالهلم  ..فيه خلة خارجية  ..يُقال عنه :ـهو

من أـهل السنة واجلماعة ،لكن فيه خلة من خالل اخلوارج،
حينئذ أن يبادر إىل عالجها
أو فيه خارجية وغلو  ..وعليه
ٍ
واستئصاهلا قبل أن تتضخم وتتوسع  ..وتتمكن  ..فتأخذ بيده
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إىل بقية الصفات واخلالل اخلوارجية األخرى  ..أاعذنا اهلل
وإياكم من خالل وصفات اخلوارج الغالة ،ومجيع أـهل
األـهواء وابلدع  ..امهلل آمني.

أقول :العاصم ــ بإذن اهلل ــ من الوقوع يف شبه
اخلوارج ،وغريـهم من أـهل ابلدع واألـهواء ،يكمن يف جوانب
عدة:
 ،ىلع فهم أكابر

منها:

األمة من الصحابة واتلابعني هلم بإحسان  ..كما يف احلديث،
قال صىل اهلل عليه وسلم" :إين قد تركت فيكم ما إن
ً
اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا :كتاب اهلل ،وسنة نبيه" [.]41

 41صحيح الرتغيب.40 :

53

ْ
َّ ُ
فإنه َم ْن يَ ِعش
وقال صىل اهلل عليه وسلمِ " :
ً َ ً
َ
َّ
ُ َّ
ْ
ُ
وسن ِة
َبع ِدي ف َس َريى اخ ِتالفا ك ِرثا ،فعليكم ب ِ ُسن ِيت
َ ََ َ ُ
كوا بهاَ ،
َ
الم ِ َ َّ
وعضوا َعلَيها بانلَ
واج ِذ،
اشدين تمس
هديني الر ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
َ ٌ ُ َّ
َ َّ ُ َّ ُ َ َ
ُ َ
َّ ُ
ولك بدعةَ
مور فإن لك حمدث ٍة بِدعة،
ِ ٍ
وإياكم وحمد ِ
ثات األ ِ
َ ٌ
ضاللة" [.]42
ْ ُ
ِمنك ْم
َ
اخلُلفا ِء

 ،ممن ـهم ىلع

ومنها:

منهج أـهل السنة واجلماعة من غري جنوح إىل إفراط أو تفريط
 ..واعزتال جمالس أـهل ابلدع واألـهواء  ..فالصاحب ساحب ..
إما أن يرديك ،وإما أن ينجيك بإذن اهلل ،كما يف احلديث فقد

ُ
صح عن انليب صىل اهلل عليه وسلم أنه قال" :مثل اجلليس
ونافخ الكري فحامل
واجلليس السوء كحا ِمل املسك
الصا ِلح
ِ
ِ
ُ َ
َ
ُ
َ
َّ
املسك إما أن ُي ِذيَك ،وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه

 42صحيح سنن أيب داود.3851 :
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ً
ً
َ
ُ َ
ُ
َ
الكري إما أن ُي ِرق ثيابك ،وإما أن جتد رُيا
ونافخ
،
طيبة
رُيا
ِ
ً
خبيثة" متفق عليه.
وقال صىل اهلل عليه وسلم" :الرجـل ىلع ديـن خليلـه،

ُ
فلينظر أحدكم من خيالِل" [.]43

َ
ويف األثر عن ابن مسعود :من أحب أن يُ
كـرم دينـه
ِ

فليعزتل جمالسة أصحاب األـهواء فـإن جمالسـتهم ألصـق مـن
َ
اجلرب.

ُ
وعن احلسن ابلرصي قال" :ال جتال ِس صاحب بدعة

فإنه يمرض قلبك".
ومن اعزتال أـهل ابلدع واألـهواء  ..اعزتال كتاباتهم
ً
أو القراءة هلم  ..وخباصة إن َكن القارئ مبتدئا يف الطلب ،لم
يتضلع بعد من املنهج احلق ،واالعتقاد السليم.

 43رواه الرتمذي وغريه ،صحيح اجلامع.3545 :
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ً

أما من أىب إال أن يق

حتت املزراب  ..ثم بعد ذلك

يزعم أنه سيسلم من ابللل  ..أو الرضر  ..فهو واـهم ،وغري
واقيع!
..

ومنها:

ومراجعتهم عندما تعرتضك شبهة من شبه القوم  ..فتبادر إىل
سؤاهلم ،وقبل أن تتمكن شبهتهم منك ،كما قال تعاىل:
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ِّ ْ
ُ
َ ََْ َ
فاسألوا أـهل اَّلك ِر ِإن كنتُ ْم ال تعل ُمون األنبياء .7:وقال
َ َ ُ
َ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ُ َّ
الر ُ
ْ
اَّل َ
تعاىلَ  :ول َ ْو َر ُّد ُ
وه إ َىل َّ
ين
ه
م
ل
ع
ل
م
ه
ن
م
ر
م
األ
ِل
و
أ
ىل
إ
و
ول
س
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َُ ْ
َْ َ
نب ُطونه ِمن ُه ْم النساء.83:
ي ست ِ
ومنها:

 ..فال تركن إىل عزماتك ،فتهلك ..

وإنما تسأل اهلل تعاىل اهلداية ،والسالمة  ..وأن ُينبك الفنت ما
ْ ْ
َ ْ ُّ َ
ْ ْ
ظهر منها وما بطن َ ..و َمن يه ِد اَّلل ف ُه َو ال ُمه َت ِد َو َمن يُض ِلل
ََ َ َ َ َ
ُ
جتد ل ُه ْم أ ْو ِيلَاء ِمن دونِ ِهاإلرساء.97:
فلن ِ
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فهذه لكها ــ كأسباب ــ تساعد ــ بإذن اهلل ــ ىلع
السالمة من الوقوع يف شبه اخلوارج ،واحنرافاتهم ،وغريـهم من
أـهل ابلدع واألـهواء  ..واهلل تعاىل أعلم.

أقول :األسماء  ..واملسميات كثرية  ..واملوضع ليس
موضع جتريح أو تعديل فالن أو عالن  ..وإنما موضع أردنا منه

ُ
أن نضع للقارئ املزيان اَّلي به توزن تلك األسماء واملسميات
ً
 ..فلك ِمنا ــ أيا َكن اسمه أو اسم مجاعته ــ مطالب بني
الفينة واألخرى أن ُيري نلفسه عملية تقييم ومراجعة ،وأن
يعرض نفسه بتجرد وصدق ىلع ـهذه الصفات واخلصال
للخوارج الواردة أعاله  ..وينظر أين ـهو منها  ..فإن وجد نفسه
ً
ً
ساملا بريئا  ..فليحمد اهلل عز وجل  ..وإن وجد غري ذلك ..
ً
يعمل جاـهدا ىلع اتلوبة واتلطهر مما علق به من درن اخلوارج
ً
وخصاهلم  ..وال حرج من وجد يف نفسه قصورا عن اتلقييم
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ً
اَّلايت ،أو التشخيص حلاتله ــ واكن مصابا بداء من ييسء ثم
ً
ُيسب أنه ُيسن صنعا ــ أن يعرض نفسه ىلع أخصايئ ماـهر

ة
من أـهل العلم واتلقوى ،واملتابعة للسنة ،ليشخص هل حاتله،
َ ْ َُ ْ َ ْ َ
ويريه أين ـهو من املنهج احلق ،كما قال تعاىل :فاسألوا أـهل
ِّ ْ
ُ ُ َ ََْ َ
نت ْم ال تعل ُمون األنبياء.7:
اَّلك ِر إِن ك
َ َّ َ َ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ
َّ َ
وبنا َبعد إِذ ـهديْتنا َوـهب نلَا ِمن ُدلنك
ربنا ال ت ِزغ قل
َ ْ َ ً َّ َ
نت ال ْ َو َّـه ُ
ك أَ َ
اب ال عمران.8:
رمحة ِإن

وصىل اهلل وسلم ىلع سيدنا ونبينا وحبيبنا حممد ،وىلع
آهل وصحبه وسلم.

وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني
عبد املنعم مصطىف حليمة
" أبو بصري الطرطويس "

 1433/7/15ـه 2012/5/25 .م.
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كتب للمؤل
* األحاكم السلطانية والسياسة الرشعية

ُ
* أعمال خترج صاحبها من امللة

* دفرت اثلورة واثلوار

* رشوط ال هلإ إال اهلل

* خواطر وأفاكر يف فقه ادلعوة إىل اهلل

* تهذيب رشح العقيدة الطحاوية

* املنهج يف الطلب واتلليق واالتباع

* االنتصار ألـهل اتلوحيد ...

* مصطلحات ومفاـهيم رشعية ُيب تصحيحها

* الطاغوت

* أحاكم ومسائل رمضانية

* تنبيه الغافلني إىل حكم شاتم اهلل وادلين

* الزواج والطالق يف اإلسالم ،مسائل وأحاكم

* صفة الطائفة املنصورة ...

* دراسة نقدية لكتاب " ـهكذا علمتين احلياة "

* العذر باجلهل وقيام احلجة

* صيد القلم " قطوف وخواطر "

* حقوق وواجبات َ
رشعها اهلل للعباد

َ
* ِحكم وفوائد جاد بها اخلاطر

* الطريق إىل استئناف حياة إسالمية ...

* ابلالء أنواعه ومقاصده

* االستحالل

* فقه االختالف عند أـهل السنة وأـهل ابلدع

* حكم تارك الصالة

* رصاع احلضارات مفهومه ،وحقيقته ،ودوافعه

* حكم اإلسالم يف ادليمقراطية ...

* من دخل ديار غري املسلمني بعهد وأمان ...

* ملن احلكم

* اجلهاد والسياسة الرشعية ،مناصحة وماكشفة

* جمموع الفتاوى

* الغالم وامل ِلك

* رسائل يف اإلعداد واجلهاد

* مبادرة اجلماعة اإلسالمية املرصية ...

رشك وردة
* الشيعة الروافض طائفة ٍ

* ـهذه عقيدتنا وـهذا اَّلي ندعو إيله

* قواعد يف اتلكفري

* اهلجرة مسائل وأحاكم

* مذكرة يف طلب العلم

* مالحظات وردود ىلع رسالة " جممل مسائل اإليمان العلمية يف

* تنبيه ادلاعة املعارصين إىل األسس واملبادئ

أصول العقيدة السلفية "

اليت تعني ىلع وحدة املسلمني

* القانون اإلساليم
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 -1تقديم سوء الظن باملسلمني ،واتلعايل عليهم ،ونزبـهم باأللقاب.
 -2تكفريـهم للمسلمني بما ال يوجب ةَ
اتلكفري ،وبأمور تقبل االجتهاد،
ويُستساغ فيها اتلأويل.
 -3انطالقهم إىل آيات قيلت يف املرشكني ،فيحملونها ىلع املؤمنني.
 -4اخلروج بالسالح ىلع إمام املسلمني ومجاعتهم ،فإن لم ُيدوا

ً
للمسلمني إماما ،خرجوا ىلع مجاعتهم!

 -5االستخفاف بادلماء واحلرمات املعصومة.
 -6تقديم قتل وقتال أـهل اإلسالم ،ىلع قتال أـهل الرشك واألوثان.
 -7اجلرأة يف اتلعايل واتلطاول ىلع أكابر األمة وأعالمها!
 -8الغدر ،واخليانة ،واالستخفاف بالعهود واألمانات.
ة
 -9ة
اتلنطع ،واتللك  ،والغلو يف ادلين.

 -10اإلفساد يف األرض ،وقطع السبيل ،حتت زعم اإلصالح ،واحلرص
ىلع تعايلم ادلين!
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