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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

╝ 

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله وصبحه ومن 
 وااله، وبعد:

د نترص بن حممفقد اطلعت عىل الرسالة التي مجعها أخونا الشيخ/ م
إمجاع السلف عىل ذم <وهي بعنوان:  -وفقه اهلل  -بن عيل السوهاجي 

، وقد مجع فيها ما ورد عن الصحابة، والتابعني، واألئمة >اخلوارج
املرضيني، الذين سلكوا سبيل السلف الصاحلني؛ يف نقل فهومهم وأقواهلم 

وهيهم، وذلك أن اخلوارج أفسدوا دين املسلمني بتش وذمهم للخوارج،
ودنيا املسلمني بثوراهتم، فكان من النافع املفيد، والعمل السديد، والفعل 
الرشيد مجع أقواهلم يف مكان واحٍد، حتى حيذر املسلمون من مسالكهم، 

 وينتبهوا من ثوراهتم وفكرهم.

وقد ألفني الرسالة ماتعة، جامعة، ورتبها ترتيًبا جيًدا، وأحال 
ها؛ فكان مجعه مبارًكا، وعمله مسدًدا، الكلامت إىل مواضعها؛ ومصادر

واهللَ تعاىل أسأل أن حيفظ املسلمني وبالدهم، من ثورات اخلوارج، ومن 
 أفكارهم، وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممٍد وعىل آله وصحبه أمجعني.

 

 كتبه/ د. حممد هشام طاهري

 هـ 1440/ 16/10يوم األربعاء  -حرسها اهلل  -دولة الكويت 
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 
 خطة البحث  

 د: ـ.. وبعملسو هيلع هللا ىلصاحلمد هلل والصالة والسالم عيل رسول اهلل 

 - حممد هشام طاهريالدكتور/مني فضيلة شيخنا املبارك فقد طلب 

ك فاستخرت اهلل تبار؛ «ذم السلف للخوارج»أن أمجع بحثًا يف بيان  - حفظه اهلل
 :وكانت خطتي يف اجلمع كاآليتوتعايل ورشعت يف مجع هذا البحث، 

ألن البحث خاص بأقوال  ،ذكر األحاديث الواردة يف ذم اخلوارجعدم -

 .سلف األمة
 .يف ذمهم للخوارج  ~بدأت باآلثار الواردة عن الصحابة -
 .وتابع التابعني، ذكرت أقوال التابعني-

 .حسب وفاهتم كان الرتتيب يف اجلمع عىل-
  .ذكرت بعض أقوال العلامء املعارصين يف ذمهم للخوارج-
بينت فيها املقصود باإلمجاع ومن هم السلف ومن هم ذكرت مقدمة -

 .اخلوارج
  .ذكرت يف آخر البحث النتيجة جلمع هذه األقوال-
ا حتي ال خيرج البحث عن مل أترجم ألحد ممن ذكرهتم رغبة لطلب شيخن-

  .ختصارمضمون اال
وقصدت نسبتهم للسف النسبة  ،ذكرت أقواالً لبعض علامء األشاعرة-

 .اللغوية

 ببعض املصطلحات الواردة يف الكتاب.التعريف -
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 
رمحني اهلل وإياك أن فرقة اخلوارج من الفرق التي ابتليت هبا  اعلم

 األمة قدياًم وحديثًا.

، «حممد عدل ياا»بقوله   ملسو هيلع هللا ىلصحممد عيل نبينا  أوهلمأما قدياًم فقد خرج 
، وظهور ونتج عن خروجهم قتل خليفة املسلمني ÷عثامن  وخرجوا عىل

ق    بينهم.التفرُّ

طالب  ا عيل اخلليفة الراشد عيل بن أيبثم مل يكتفوا بذلك بل خرجو
وقتلوا كثريًا من  ،÷ونتج عن خروجهم قتل اخلليفة الراشد  ÷

ثم نشأت فرقة اخلوارج، وصار هلا أصول ومبادئ ] ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 
ليس بمكفر  ورجاالت، جيمعها اخلروج عىل احلاكم املسلم، وتكفريه بام

 .(1)[ارشعً 

أما حديثًا فظهرت فرقة اخلوارج بصورة خميفة يتمثلون مذهب و
أسالفهم القدماء فيقتلون الناس بغري حق وخيرجون عيل األئمة ويسعون 

  .يف األرض فساداً 

  .(2)«األمة لذلك كان اخلوارج فتنة عىلو» :‘قال الشاطبي 

                                          
 م طاهري حفظه اهلل.حممد هشا من زيادات شيخنا د.  (1)

 .10أقوال أئمة أهل السنة يف احلكم عيل اخلوارج، ص ( 2)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

لعدم  لذلك كانت فرقة اخلوارج متثل خطرًا كبريًا يف العرص احلديث
 الرادع هلم.

ا وكان شيطان اخلوارج مقموعًا ملم » ابن تيمية:قال شيخ اإلسالم  
ن فلام كان املسلمون جمتمعني يف عهد اخللفاء الثالثة أيب بكر وعمر وعثام

وجد شيطان اخلوارج موضع اخلروج  ÷ افرتقت األمة يف خالفة عيل
 .(1)«فخرجوا

وتصد  هلم مجيع  ÷لب بن أيب طا هلم عيل  خرجوا تصد فلامم   
هلم علامء األمة بالذم والتحذير فجاء إمجاع السلف عىل  الصحابة وتصد 
 التحذير منهم.

 واملقصود باإلمجاع أمران:

ذم  قد اتفقت كلمة الصحابة مجيعًا عىلو؛ ~ إمجاع الصحابة :األول
يف قتله  ÷اخلوارج ومل خيتلف أحد مع اخلليفة الراشد عيل بن أيب طالب 

بل حتى الذين مل يكونوا معه فرحوا بقتاله للخوارج وقتله ]؛ ارجللخو
 .(2)[إياهم، ونرصته عليهم

واملقصود به استقراء مجيع كالم سلفنا الصالح ؛ اإلمجاع االستقرائي :الثاين
 .يف ذمهم للخوارج

                                          
 .44املرجع السابق، ص (  1)

 من تعليقات شيخنا د./ حممد هشام طاهري.  (2)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

أي - وإن ما حصل من اإلمجاع بعدهم» :بن متيةاقال شيخ اإلسالم 
جة دون احلديث وهو ح ،االمجاع االستقرائيخيرج عن فهو ال  -الصحابة

 .(1)«الصحيح وفوق القياس

 

 السلف الصاحل: معنى
 ىصالح الذين يعتد بإمجاعهم وتبنالبد من حتديد مفهوم السلف ال

 .ستدالل عند أهل احلققائد بل هو أحد مصادر التلقي واالعليه الع

رس وح وزن حارس  السلف مجع سالف عىل :السلف لغًة معنى
 .(2)والسلف اجلامعة املتقدمة ،والسالف املتقدم ،وخدموخادم 

راد هبا أحد وي  تطلق كلمة السلف يف االصطالح  :صطالحًاالسلف ا
 :معنني

 باعتبار التحديد الزمني:  :األول املعنى

 .املراد بالسلف هم الصحابة فقط - أ

 .املراد بالسلف هم الصحابة والتابعون -ب

                                          
 .271/ 19؛ جمموع الفتاوي  58املسائل العقدية التي حكي فيها ابن تيمية اإلمجاع، ص ( 1)

 .6/330لسان العرب البن منظور  ( 2)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

م الصحابة والتابعون وتابعو التابعني أي املراد بالسلف ه -ج
 .القرون الثالثة املفضلة

رون الثالثة املفضلة أصحاب ومما ينبغي التنبيه له أنه قد عاش يف الق

ولذلك البد من دثوا يف االسالم ما ليس منه، أح ،واد ابتداعور  أهواء، 

نجد ولذا  ،االحرتاز عند حتديد مفهوم السلف بالتحديد الزمني بأن يقيد

 :اإلمام السفاريني قد احرتز عند تعريفه ملذهب السلف بذلك القيد فقال

 ،املراد بمذهب بالسلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان اهلل عليهم»

 ،وأئمة الدين ممن شهد له باإلمامة ،وأتباعهم بإحسان، وأعيان التابعني هلم

دون  ،عن سلفالناس كالمهم خلفًا  ، وتلقىوعرف عظم شأنه يف الدين

غري مريض، مثل: اخلوارج، والروافض، أو شهر بلقب  ،من رمي ببدعة

ونحو ، والكرامية، واملعتزلة،  واجلهمية، واجلربية ،واملرجئة ،والقدرية

 .(1)«هؤالء

السلف من كان مبتدعًا أو صاحب وإذا كان كذلك فال يعد من 

االتباع بإحسان  ألنه فقد رشط» وإن عاش يف القرون الثالثة املفضلة هو 

 ىل مل خل ُّٱنصوص عليه يف القرآن، قال تعاىل: كام هو م
 خن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل

                                          
 .1/20لوامع األنوار البهية  ( 1)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 َّ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىن  من

 .(1)«[100]التوبة:

 باعتبار التحديد املنهجي: :الثاين للسلف املعنى

والقرون املفضلة من  ملسو هيلع هللا ىلص الذي سار عليه النبي هوفالسلفية كمنهج 
نبي بأنه باق إيل قيام الساعة قال عليه الصالة والسالم بعده والذي أخرب ال

من خذهلم  احلق ال يرضهم من خالفهم وال عىلالتزال طائفة من أمتي »
  .«حتي تقوم الساعة

م بقواعده لتزاهذا املنهج برشط اال تساب إىلذلك فيصح االن وعىل
سالمة عقيدته وكان وفقًا لفهم القرون  ورشوطه فكل من حافظ عىل

 ثالثة املفضلة فهو ذو هنج سلفي وإن تأخر زمنه. ال

ل السلف الصالح وأتباع سلوك سبي قال اإلمام األوزاعي حاثًا عىل
 ،وقل بام قالوا ،وقف حيث وقف القوم ،السنة صرب نفسك عىلا»منهجهم: 

فإنه يسعك ما  ،واسلك سبيل سلفك الصالح ،وكف عام كفوا عنه
 .(2)«وسعهم

 

                                          
 حممد هشام طاهري. من تعليقات شيخنا د. ( 1)

 بترصف يسري. 63املسائل العقدية التي حكي فيها ابن تيمية اإلمجاع، ص ( 2)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

ارجالتعريف باخلو: 
سم مشتق من وخارجي ا ،اخلوارج مجع خارج اخلوارج يف اللغة:

 .اخلروج

 اخلوارج يف اصطالح علماء الفرق:
اإلمام احلق الذي اتفقت  كل من خرج عىل» :قال الشهرستاين

األئمة  عىلاجلامعة علية يسمي خارجيًا سواء كان اخلروج يف أيام الصحابة 
 .(1)«بإحسان واألئمة يف كل زمان تابعنيال الراشدين أو كان بعدهم عىل

 رجني عىلسم اخلارجي يلحق كل من أشبه اخلاا» :بن حزماقال 
ومن وافق اخلوارج من إنكار  :راءهم  فقالوشاركهم يف آ ÷اإلمام عيل 
هنم خملدون يف النار وأن اإلمامة جائزة كفري أصحاب الكبائر وأالتحكيم وت

 .(2)«يف غري قريش فهو خارجي  

بل  ،محني اهلل وإياَك أن اخلوارج مل تكن فرقة قديمة وانتهتواعلَم ر
 .قيام الساعة كلام خرج منها قرن قطع هي موجودة إىل

فإذا كانت هذه الطائفة قد » :مة عبد الرمحن بن حسنقال العالم 
فالبد أن يكون هلم أشباه يف هذه األمة  ،ت يف عهد اخللفاء الراشدينخرج

 .(3)«فاحذروهم
                                          

 .114/ 1امللل والنحل  ( 1)

 .2/113الفصل  ( 2)

نا الدكتور حممد لشيخ ،، بواسطة خمترص تقريرات أئمة الدعوة 1/246جمموع الرسائل،  ( 3)

 هشام طاهري.
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

أن ننظر إيل سري السلف الصالح ليتبني لنا أهنم مجيعًا  فيجب علينا
بغري مكفِر وذموا من اتصف هبذا املنهج من تكفري   ،ذموا منهج اخلوارج

وطعن يف علامء األمة ومن هذا املنطلق جاءت ، احلكام وخروج عىل
ر هذه الصفات ذَ ح  النصوص الرشعية ببيان صفات اخلوارج  لكي نَ 

 مسلكهم من حيث ال ندري. املذمومة حتي ال نسلك

  :فمن صفات اخلوارج
 سفهاء األحالم. ،حدثاء األسنان-

 .ال جياوز إيامهنم حناجرهم-

لذلك يقرءون القرآن ال جياوز  ،ضعفاء يف الفقه يف الدين-
 حناجرهم.

 .االجتهاد يف العبادة-

 .ويدعون أهل األوثانيقتلون أهل اإليامن، -

 .الضاللاألمراء والشهادة عليهم ب الطعن عىل-

 .أهنم ال يرون ألهل العلم مكانة-

غريهم  وعىل ،أنفسهم باالنتحار عىل ،يسفكون الدم احلرام-
 .باالعتداء عليهم بالقتل

 وتكفري من مل يقل برأهيم. ،التكفري بالذنوب-

 ال يرون إمامة اإلمام اجلائر.-

إجماع السلف على ذم اخلوارج
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 كثرة االختالف فيام بينهم.-

فون النصوص ي ظهرون األمر باملعروف والنهي عن املنكر ويرص-
 .منازعة األئمة واخلروج عليهم وقتال املخالفني الواردة فيه إىل

 .االستدالل بآيات الوعيد ويرتكون آيات الوعد-

 .فهجروا املدارس واملعاهد ،عتزال املجتمع املسلما يدعون إىل-

فيجب عيل كل مسلم أن يبتعد  ،فهذه هي بعض صفات اخلوارج
 .سلمني وإمامهمويلزم مجاعة امل ،عن هذه الصفات

علينا أن نسلك سبيل املؤمنني من الصحابة  نم م  واهلل أسأل أن يَ 
 يوم الدين. والتابعني بإحسان إىل
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 ÷ عمر بن اخلطاب أمري املؤمنني
 هـ(23)تويف 

أن رجال كان من بني يربوع يقال له صبيغ بن » :عن أيب عثامن قال
فقال  ،نازعات واملرسالتعسل سأل عمر بن اخلطاب  عن الذاريات وال

وجدتك  ر: لوفقال عم ،رأسه فإذا له وفرةفوضع  ،ضع رأسك :له عمر
 .هـا .«حملوقًا لرضبت الذي بني عينيك

أخربنا  أمحد  ،وأخربنا عبيد اهلل بن أمحد» :وقال اإلمام الاللكائي  
قال ثنا قطن  ،ثنا محاد بن زيد قال ،قال ثنا أبو األشعث ،عيل بن العال ابن
فالن ابن زرعة  :كعب، قال: سمعت رجاًل من بني عجل يقال له ابن

قال: لقد رأيت صبيغ  بن عسل بالبرصة كأنه بعري أجرب  ،حيدث عن أبيه
فإن جلس إيل قوم ال  ،جييء إيل احللق فكلام جلس إيل حلقة قاموا وتركوه

 .(1)هـ. ا«عزمة أمري املؤمنني :فونه ناداهم أهل احللقة األخر يعر

لقد علم عمر بصفات اخلوارج »هذا األثر:  معلقًا عىل ل ابن بطةقا 
رأس صبيغ  َف َش كَ  ،وسيامهم التحليق ،املارقة، وإهنم يمرقون من اإلسالم

- التي وصفها ، والصفةملسو هيلع هللا ىلص التي قاهلا رسول اهلللينظر هل يري العالمة 
 ولذلك قال له باحلرف الواحد ،فلام مل جيدها أحسن تأديبه -وهي التحليق

                 .(2)««لو وجدتك حملوقًا لرضبت الذي بني عينيك»

                                          
؛ واآلجري يف 1136/ 4أخرج هذا األثر الاللكائي يف رشح أصول اعتقاد أهل السنة،  ( 1)

 وغريمها. 2064الرشيعة، رقم 

 دار الراية . 1/414اإلبانة  ( 2)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 ÷ أبو ذر الغفاري
 ـ (هـ32تويف )

، حرس رأسه ÷، فلام دخل عىل عثامن ÷تربأ من اخلوارج 
 .(1)هـا .يعنى اخلوارج ،«واهلل ما أنا منهم» :فقال

من قوم يقرؤون  يأحتسبن»وملا قدم عىل عثامن من الشام قال له: 
ثم  ،يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ،ن ال جياوز حناجرهمالقرآ

 .(2)«هم رشار اخللق واخلليفة ، فوقهال يعودون فيه حتى يعود السهم عىل
بن اإبراهيم  د. (القصة الكاملة خلوارج عرصنا)قال صاحب كتاب 

هذا أثر عظيم، يعض عليه بالنواجذ، وقصة هذا األثر أن » :صالح املحميد
ريه للمدينة أنه يوسبب تس ،املدينة فدخل عىل عثامن إىل أبا ذر ريم ية َس معاو

كتحريم مجع األموال وعدم إنفاقها يف سبيل  ،يف بعض املسائل كان يفتي
ن، الراشد البار ذو النوريها اخلليفة رآ ،من الفتيا ملصلحة رشعية عَ نِ وم   ،اهلل

ه معاوية وملا سريم  ،خري ملسو هيلع هللا ىلص وهو أعلم من أيب ذر ويف كل صحابة رسول اهلل
 لعثامن بنِي فأراد أن ي   ÷ودخل أبو ذر عىل عثامن  ،إىل عثامن للنظر يف أمره

وحرس عن رأسه ثم أقسم  ملسو هيلع هللا ىلصأنه ليس من اخلوارج  الذين أخرب هبم النبي 
 .«له باهلل أنه ليس منهم

                                          
 .1451/ رقم 1 رواه الطياليس ( (1

 عصام السناين. ، د."ل التفكريبواسطة التحرير يف مسائ"ابن حبان يف صحيحة كتاب الفتن   (2)

إجماع السلف على ذم اخلوارج
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 بارــكعب األح
 هــ(32 تويف)

اهلل  عن عبدعمران  عن جعفر بن سليامن عن أيب ،الرزاق عن عبد
وملن قاتل  ،للشهيد نور»بن رباح األنصاري قال: سمعت كعبًا يقول: ا

ثالثة منها  ،جلهنم سبعة أبواب» :وكان يقول ،«احلرورية عرشة أنوار
 .(1)«|ولقد خرجوا يف زمان داود النبي »قال:  ،«للحرورية

 
 ÷ رــالزبي

 هـ( 36)تويف 

ثم تال  ،«تبًا هلم» :فقال ،ندموا ÷ا بلغه أن الذين قتلوا عثامن ملم 
 .(2) َّ  حت جت هب مب خب حب جب هئ ُّٱ: قوله تعاىل

 
 ملسو هيلع هللا ىلص ى رسول اهللـرافع مول وأب

 هـ ، وقيل يف خالفة عثامن، وقيل يف خالفة عيل(40)تويف سنة 

 .(3)«من أبغض خلق اهلل إليه»: قال يف حقهم

                                          
 .10/100مصنف عبدالرزاق   (1)

 .7البداية والنهاية،  فصل يف مقتل عثامن،  ج  (2)

 باب التعريف عىل قتال اخلوارج. «كتاب الزكاة»مسلم  (3)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

  ÷ طالب على بن أبي
 هـ(40 )تويف

 .(1)«لعن اخلوارج»أنه   ÷ورد عنه 

 :منهم»قال:  ؟عن األخرسين أعامالً   ÷سأل ابن الكواء عليًا 
 .(2)«أهل حروراء

عن حصني وكان  ،إسحاق عن أيب ،قال وكيع: حدثنا األعمش
 يعني (3)«أي حديث شابوا ،قاتلهم اهلل» :قال عيل   :قال ،صاحب رشطة عيل  

 .(4)اخلوارج
علامء يف  وال ،وال فقهاء يف الدين ،ليسوا بقراء للقرآن» :÷وقال 

 ولوا عليكم لعملوا  ر بأهل سابقة يف االسالم، واهلل لوـالتأويل وال هلذا األم

 .(5)«بأعامل كرس  وهرقلفيكم 

 .«مخمس عيل أهل النهر» :عن احلكم قال
ومتاعهم  ،رقيق أهل النهر ،أن عليًا قسم بني أصحابه» :عن احلكم

 .«كله
                                          

 .20/456املصنف البن أيب شيبة   (1)

نمة لعبداهلل، ص   (2)  .647السُّ

هوا الدين والنصوص ]م ( 3)  ن تعليقات شيخنا[.أي َشو 

 .1/337؛ الرشيعة 10/155؛ مصنف عبدالرزاق 20/454املصنف البن أيب شيبة   (4)

 .3/117، «خمترص تقريرات أئمة الدعوة»تاريخ الطربي بواسطة   (5)

إجماع السلف على ذم اخلوارج
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 .(1)«هم قوم بغوا علينا» :يف اخلوارج ÷قال 

 .أنه قتلهم ؛÷وصح عنه 

 جف ُّٱ :تال قوله تعاىل ،ملا سمع بندم الذين قاتلوه ،÷قال 
 هل مل خل حل جل مك لك خك  حك جك مق حق مف خف حف
 .(2) َّ جم

كم لقد ضم  ،بؤسًا لكم» :باخلوارج وهم رصعى حني مرم ؛ ÷قال 
 .كممن غرم 

 ؟هميا أمري املؤمنني من غرم  :قالوا

نت هلم يم زَ هتم األماين وَ غرم  ،ارة بالسوءونفس أمم  ،الشيطان :قال
 . (3)«املعايص، ونبأهتم أهنم طاهرون

ي ـا سمع علـمـل»: الـادة قـتـن قـر عـمـعـعن عبدالرزاق عن م
 بل هم اخليابون :من هؤالء قيل له القراء، قال :املحكمة قال ÷

 .هبا باطل أ ريدكلمة حق  :قال «ال حكم إال هلل»قيل إهنم يقولون  ،العيابون

احلمد هلل الذي أبادهم وأراحنا  :قال رجل ،÷ فلام قتلهم عيل
 الب الرجال مل ـكال والذي نفيس بيده إن منهم ملن يف أص :يـمنهم فقال عل

                                          
 .21/458املصنف البن أيب شيبة   (1)

 .7/343البداية والنهاية   (2)

 .9/229الدرر السنية   (3)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 .(1)«جرادين لصوًصاحتمله النساء بعد، وليكونن آخرهم 

قالوا: من هؤالء  ،ملا قتل عيل احلرورية»روي عن احلسن قال: 
ر هم؟ قال: من الكفر فروا، قيل: فمنافقون؟ قال: إن أمري املؤمنني، أكفا يا

املنافقني ال يذكرون اهلل إال قلياًل، وهؤالء يذكرون اهلل كثرًيا، قيل: فام هم؟ 
وا فيها وصموا  .(2)«قال: قوم أصابتهم فتنة فعم 

 

 ÷ علياحلسن بن 
 هـ(50 تويف)

إهنا تر  رأ  اخلوارج، » :فقيل له امرأة خطب احلسن بن عيل
 .هـا (3).«إين أكره أن أضم اىل صدري مجرة من جهنم :الفق

شهادة أن ال  :قال ؟ما االسالم» :رجاًل من اخلوارجسأل احلسن 
والغسل  ،وصيام رمضان ،وحج البيت ،وأن حممدًا رسول اهلل ،اله اال اهلل
 .(4)هـا .«إنك لتقتل من هذا دينه :فقال احلسن .وذكر أشياء ،من اجلنابة

 
 

                                          
 .10/850اق مصنف عبدالرز  (1)

 مقدمة املحقق. -بواسطة الرشيعة لآلجري 30/11 -31568كنز العامل   (2)

 .6/352الطبقات البن سعد   (3)

 .10/151املصنف لعبد الرزاق   (4)

إجماع السلف على ذم اخلوارج
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 بن شعـبةاملغـرية 

  (هـ50)تويف 

إين جالس عند املغرية بن شعبة حني أتاه »عن سامل بن ربيعة، قال: 
معقل بن قيس يسل م عليه ويودعه، فقال له املغرية: يا معقل بن قيس، إين 
قد بعثت معك فرسان أهل املرص، أمرت هبم فانتخبوا انتخاًبا فرس إىل هذه 

، وشهدوا علينا بالفكر، فادعهم إىل العصابة املارقة الذين فارقوا مجاعتنا
 .(1)«التوبة، وإىل الدخول يف اجلامعة، فإن فعلوا فاقبل منهم واكفف عنهم

 
 ÷ أبو أيوب األنصاري

 هـ(54 تويف)

فأنفذته من  ،وطعنت رجاًل من اخلوارج بالرمح» :÷قال 
ستعلم أينا أوىل هبا  :فقال ،عدو اهلل بالنار وقلت له: أبرش يا ظهره.
 .(2)«صليا

 
 ÷ سعد بن أبي وقاص

 هـ(55)تويف 

 .(3)«هم قوم زاغوا فأزاغ اهلل قلوهبم» :ذ كر عنده اخلوارج فقال
                                          

 .11/156البداية والنهاية   (1)

 .7/487البداية والنهاية   (2)

نمة لعبد اهلل، ص  (3)  .650السُّ
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  ىل مل يك ىك ُّٱ :عن هذه اآلية سألت أيب» :قال مصعب
  ؟م احلروريةأه   ؟َّيل

بوا  :قال ال هم أهل الكتاب اليهود والنصار ، أما اليهود فكذم
 ،ليس فيها طعام وال رشاب :وقالوا بمحمد، وأما النصار  فكفروا باجلنة

ويقطعون ما أمر ن ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه، ولكن احلرورية الذي
اهلل به أن يوصل ويفسدون يف األرض أولئك هم اخلارسون وكان سعد 

 .(1)«يهم الفاسقنيسمِ ي  

 :عن سعد ،عن مصعب بن سعد ،عن عمرو بن مرة ،عن أيب سنان
 .(2)«اخلوارج يعني ؛يضل به كثرياً »

 
 ÷ أبو هريرة

 هـ( 57)تويف 

: فقال ،عن عمري بن إسحاق قال: ذكروا اخلوارج عند أيب هريرة
 .(3)«أولئك رشار اخللق»

 
 

                                          
 .21/454املصنف البن أيب شيبة   (1)

 .1/70تفسري بن أيب حاتم  (2)

 .21/426املصنف البن أيب شيبة  (3)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 ’ أم املؤمنني عائشة
 هـ(58)توفيت 

أي –تل مظلومًا ق  »: سمعت عائشة تقول ،قال طلق بن خشاف
 .(1)«لعن اهلل من قتله -÷عثامن 

لت عائشة فقلت: ما بال احلائض تقيض سأ» :عن معاذة قالت
 ،لست بحرورية :فقلت ؟أحرورية أنت :فقالت ؟الصوم وال تقيض الصالة
وال نؤمر  ،كان يصبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصومولكني أسأل؟ قالت: 

 .(2)هـا .«بقضاء الصالة
وقول عائشة أحرورية » :’أثر عائشة  عىلبن رجب معلقًا اقال 

إن بعضهم  :فإنه قد قيل ،وهم اخلوارج ،حروراء أنت من أهل :تعني ؟أنت
إهنا أرادت أن هذا من جنس تنطع احلرورية  :وقيل .كان يأمر بذلك

 .(3)هـا .«وتعمقهم يف الدين حتي خرجوا منه
 

 ÷ بن جندب ةمسر
 هـ(60وقيل 59)تويف 

 .(4)شديدًا عىل اخلوارج، فكانوا يطعنون عليه  ÷كان 
                                          

 .7/483البداية والنهاية  (1)

 متفق عليه.  (2)

 .2/132فتح الباري البن رجب   (3)

 ، دار هجر للطباعة.9/228البداية والنهاية   (4)
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 قيس بن سعد بن عبادة
 هـ(60وقيل  59)تويف 

وادخلوا يف  ،أخرجوا إلينا طلبتنا منكم ،عباد اهلل» :قال للخوارج
فإنكم ركبتم عظياًم  ،وعودوا اىل قتال عدونا ،خرجتم منه الذيهذا األمر 
تشهدون علينا بالرشك، وتسفكون دماء املسلمني وتعدوهنم  ،من األمر
 .«مرشكني

 .(1)هـا .«يكمفإين ال أر  الفتنة إال وقد غلبت عل» :وقال

 
 ÷ أبو برزة األسلمي

 هـ(64وقيل  60 تويف)

ألهواز نقاتل اخلوارج، وفينا كنا با» :عن األزرق بن قيس قال
 .(2)«فجاء اىل هنر فتوضأ ثم قام يصيل ،برزة األسلمي أبو

 
 ÷ عبداهلل بن عمرو بن العاص

 هـ(63)تويف 

ارج، كان صاحب يل حيدثني عن شأن اخلو :عن عقبة بن وساج قال
 أنت  :رو فقلت لهـن عمـفلقيت عبداهلل ب ،وطعنهم عىل أمرائهم، فحججت
                                          

 .3/399؛ تاريخ الطربي 9/25الدرر السنية   (1)

نمة لعبد اهلل  (2)  .652، صالسُّ
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وقد جعل اهلل عندك علاًم، وأناس هبذا  ،ملسو هيلع هللا ىلص من بقية أصحاب رسول اهلل
أولئك » :العراق، يطعنون عىل أمرائهم ويشهدون عليهم بالضالل فقال يل

 .(1)«عليهم لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني
 

 ÷ عائذ بن عمرو
 هـ( 64 تويف)

فخرج إليه ناس من  (حمكم)عن معاوية بن قرة قال: خرج حروري 
 .(2)بن عمرو ذمنهم عائ ،من مزبنة بأسيافهم ملسو هيلع هللا ىلصأصحاب رسول اهلل 

 
 األحنـف بن قـيس

 هـ (67)تويف 

قال: ملا كانت األزارقة بفارس »عن عبد الكريم بن رشيد، قال: 
 ف بن ـنـا إليهم، فقال األحـهـخيل فيجعلونـجعل أهل األهواز يسريون ال

 .(3)«قيس: ما أعلم أهل األهواز إال قد حلم سباهم
 

 
                                          

 ، وقال األلباين: صحيح.933أخرجه بن أيب عاصم، ص  (1)

نمة لعبد اهلل، ص  (2)  .651السُّ

نمة للخالل   (3)  .1/159السُّ
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 ُعبيد اهلل بن زياد

 هـ (67)تويف 

تتبع اخلوارج فحبسهم، ولجم عبيد اهلل يف حبس اخلوارج وقتلهم، 
لم يف بعض اخلوارج فلجم وأبى، وقال:  م، كالم »فك  أقمع النفاق  قبل أن َين ج 

 .(1)«إىل القلوب من النار إىل الرياع هؤالء أرسع
 

 ÷ ابن عباس
 هــ (68 تويف)

اخلوارج عن  أنه ذكر ما يلقى :عن طاووس، عن أبيه عن بن عباس
 .(2)هـا .«وهيلكون عند متشاهبة ،يؤمنون عند حمكمة» :القرآن فقال

 .(3)«كالم احلرورية ضاللة» :وقال

خالل، فقال  كتب نجدة احلروري إىل ابن عباس يسأله عن مخس
  .«لوال أن أكتم علاًم ما كتبت إليه»ابن عباس: 

لوال أرده عن رش يقع فيه، ما كتبت إليه وال نعمة » :ويف رواية
 .(4)«عني

                                          
 معنى الرياع: ذباب يطري ليالً كأنه نار.و. 182الكامل للمربد ص  (1)

 .21/437املصنف البن أيب شيبة   (2)

 .1/486؛ اإلبانة 4/644الاللكائي   (3)

 .1/248مسند أمحد   (4)
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، وكلمفه أن حيج بالناس هذا ÷بن عباس  اهللِ عبدَ  استدعى عثامن  
أمري املؤمنني يف  دعني أكن معك وبجانبك يا»املوسم، فقال له ابن عباس: 

، فقال «اهلل إن جهاد هؤالء اخلوارج أحبم إيلم من احلج مواجهة هؤالء، فو
عباس أمامه إال أن  ، فلم جيد ابن«عزمت عليك أن حتج باملسلمني»له: 

عباس لي قرأ عىل املسلمني يف  يطيع أمري املؤمنني، وكتب عثامن كتاًبا مع ابن
 .(1)هم، وطلباهتم منهاحلج، مبينًا فيه قصته مع اخلوارج عليه، وموقفه من

 
 ÷  ابن عمر

 هـ(73)تويف 

ير  قتال احلرورية حًقا واجًبا عىل  ÷كان ابن عمر »
 .(2)«املسلمني

يف  بن عمراعن بكري بن األشجع أنه سأل نافعًا كيف كان رأي 
هم رشار اخللق انطلقوا إيل آيات أنزلت يف » :كان يقول :اخلوارج فقال

 .(3)«الكفار فجعلوها يف املؤمنني
فوادع  ،حج نجدة احلروري يف أصحابه :عن سوار بن شبيب قال

بن افصىل  ،فصىل هذا بالناس يومًا وليلة وهذا بالناس يومًا وليلة ،بن الزبريا
صيل خلف نجدة أت   ،فقال يا أبا عبدالرمحن ،فاعرتضه رجل ،عمر خلفهام

                                          
 .168-167اخللفاء الراشدون للخالدي، ص  (1)

 .1527أخرجه عبد اهلل يف السنة   (2)

 .12/324البخاري، باب قتال اخلوارج،   (3)
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إذا نادوا و ،خري العمل أجبنا عىل إذا نادوا حي» :بن عمرافقال  ؟احلروري
 .(2)(1)«ال ورفع هبا صوته :حي عىل قتل نفس قلنا

 

 ÷ عبيد بن عمري
 هـ(73)تويف 

إنام مثلكم ومثل السلطان » :عبيد بن عمري فقالخاصم احلرورية 
 عىلفعمد أكربهم فغلب أخويه  ،والناس كمثل إخوة ثالثة ورثوا أباهم

أكله  :وقال فأبى نا،قم بنا فلنأخذ منه مال :رفقال األوسط لألصغ ،مرياثهام
الذي قتله  ؟هيام كان أشد عليهإف ،فعمد األوسط إيل األصغر فقتله ،إيل اهلل

واهلل لوال أن اإلسالم ضب  :فلام أكثروا عليه قال :قال ؟أو الذي أخذ ماله
عموده لكنتم أخوف الناس عندي أن  عىلبجرانه إيل األرض واستقام 

 .«هتلكوا
 

 ÷ أبو سعيد اخلدري
 هـ(74)تويف 

حدثني  :أخربنا العوام بن حوشب قال :عن يزيد بن هارون قال
  :رـان من الكبـذا يعني ترتعشـداه هكـوي ،من سمع أبا سعيد اخلدري يقول

 .«من قتال عدهتم من أهل الرشك لقتال اخلوارج أحب إيلم »

                                          
نمة البن أيب زمنني.  (1)  السُّ

 فيه داللة عىل صحة الصالة خلف أهل البدع ]من تعليقات شيخنا حفظه اهلل[. ( 2)

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 28

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

وصح أيضًا عن عكرمة بن عامر بن شميخ عن أيب سعيد اخلدري 
 نحوه.

 مفأتيت أريد قتاهل»: يف اخلوارج ملسو هيلع هللا ىلصثه عن النبي يف حدي ‘وقال 
 .(1)هـا .«فوجدت عليًا قد سبقنا إليهم

 
 أبو عبدالرمحن السلمي

 هـ(74)تويف 

كنا نجالس أبا عبد الرمحن السلمي  :عن عاصم بن أيب النجود قال
 .« جيالسنا حروريال»فكان يقول:  :قال

 :يقول كان أبو عبد الرمحن يقص فكان إذا جلس :قال عاصم
 .«الضبي لسني حروري ، وال رجل جالس شقيقاً جيا ال»

 .«كان شقيق رأس الضالل احلروري» :قال عاصم

حدثنا حممد بن سليامن بن األصبهاين عن عبدالرمحن بن األصبهاين 
 .(2) «ال جيالسنا حروري» :كان أبوعبد الرمحن إذا خرج يقرئنا قال :قال

 
 

                                          
 ."دار الوفاء"؛ معرفة السنن واآلثار للبيهقي 21/459البن شيبة  املصنف  (1)

 .2/186الضعفاء الكبري، دار الكتب العلمية،   (2)
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 صلة بن أشيم
 (هـ75تويف )

اهلل: حدثني أيب، حدثنا حممد بن جعفر، حدثني عوف، عن  قال عبد
كنت أتبع صلة بن أشيم فأتعلم منه. قال: قلت له يوًما: »أيب السليل قال: 

علمني شيًئا، اعهد إيل شيًئا، أوصني بيشء. قال: أفعل: انتصح كتاب اهلل، 
وة ، وإياك ال هتلكنك دععزم وجلم ر يف دعوة اهلل املسلمني، وكثِ  حوانص

 العامة، وال تكونن قتيل العىص، وإياك وقوًما يزعمون أهنم عىل إيامن دون 

 .(1)«املؤمنني، قال: قلت: من هم؟ قال: هم هذه احلرورية اخلبيثة
 

 ÷ ةأبو أمام
 هـ(86وقيل  81)تويف

 جع مظ حط  مض ُّٱ :قال يف قوله تعايل ÷ عن أيب أمامة
 .(2)هم اخلوارج :َّمع

حتت أديم  رش قتىل - ثالثاً  -لنار كالب ا» :قال عن أيب أمامة
 .(3) َّمح  جح مج حج مث ُّٱ :ثم قرأ «من قتلوه خري قتىل ،السامء

 .. .َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ :يف قوله تعايل ÷وقال 

                                          
 .258الزهد لعبد اهلل، ص  (1)

نمة لعبد اهلل، ص  (2)  .655السُّ

نمة لعبد اهلل، ص  (3)  .655السُّ
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 .(1)إهنم اخلوارجاآلية: 

فأقبل  ،فألقوا يف جب أو بئر ،افقتلو ،بالشام خارجة ت  َج رَ َخ »
بحان اهلل ما فعل الشيطان س :ثم قال ،ثم بكى ،وقف عليهم أمامة حتى أبو

 .(2)«كالب النار ،هبذه األمة كالب النار
 

 ÷ هلل بن أبي أوفىعبدا
 هـ(87وقيل  86)تويف 

األزارقة وحدهم  :ئلثم س   ،لعن اهلل األزارقة ثالثاً » :÷قال 
 .(3)«ال بل اخلوارج كلها :قال ؟اخلوارج كلهم أم

 ؟ما فعل أبوك» :قال يل عبداهلل بن أيب أوىف ،مجهانقال سعيد بن 
 .عليهم لعنة اهلل كالب النار ثالثاً   :قلت: قتلته األزارقة. فقال

اخلوارج كلهم  :قال؟ األزارقة خاصة أم اخلوارج كلهم :فقلت
 .(4)«كالب النار

ــا محــاد ــاال: ن ــان ق ــا هبــز وعف ــد اهلل حــدثني أيب، ن ــال عب ــي:  - ق يعن
 بـن أيب أوىف نقاتـل كنـا مـع عبـد اهلل»نا سـعيد بـن مجهـان قـال:  - سلمة ابن

 اخلوارج، وقد حلق غالم البن أيب أوىف باخلوارج، فناديناه: يا فريوز هذا ابن 
                                          

 .2/262تفسري ابن كثري   (1)

 .1/366الرشيعة لآلجري   (2)

نمة البن أيب زمنني، ص  (3)  .448السُّ

 .4/42أصول السنة الاللكائي   (4)
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 أيب أوىف فقال: نعم الرجل لو هاجر، قال: ما يقول عدو اهلل؟
يقول: نعم الرجل لو هاجر. فقال: أهجرة بعد هجريت مع رسول 

يقول:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  : سمعت- يرددها ثالًثا - قال: هبز يف حديثه ؟ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 
 .(1)«ملن قتلهم وقتلوه ثالًثا»فقال عفان ويونس:  ،«طوبى ملن قتلهم»

 
 أبو العــالية

 هـ(92وقيل  90)تويف 

ما أدري أي النعمتني » :عن حممد بن واسع عن أيب العالية قال
 عىلم أو نعمة أنعمها  ،فأنقذين هبا من الرشك عىلم نعمة أنعمها  ،عىلم أعظم 

 .(2)«هبا من احلرورية فأنقذين
 

 جـابر بن زيــد
 هـ(93)تويف 

 :بسنده عن عزرة قال (3)بن أيب حاتم يف اجلرح والتعديلاأخرج 
يعني  - إن هؤالء القوم ينتحلونك»د فقلت: جابر بن زي دخلت عىل

 . «من ذلك عزم وجلم قال: أبرأ إيل اهلل  - اإلباضية

                                          
نمة 4/382رواه اإلمام أمحد   (1) نمة». قال األلباين يف 906، وابن أيب عاصم يف السُّ  «ظالل السُّ

 : إسناده حسن.                    906

                   .  448؛ السنة البن أيب زمنني، ص10/153مصنف عبد الرزاق   (2)

(3)  2/494. 
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إيل جابر بن زيد أصوهلم تعود ويزعم كثري من اإلباضية أن 
وهذا حمض افرتاء  ،وأنه هو اإلمام احلقيقي ملذهبهم ،الشعثاء األزدي أيب

 .(1)منهم
 

 أنس بن مالك
 هـ(93)تويف 

ذاك ؟ فقال: إن أناًسا إذا قرئ عليهم القرآن ي صعقون»: ‘ ئلس  
 .(2)«فعل اخلوارج

خرجت خارجة من » :عن أبان قال ،عن معمر ،عن عبد الرزاق
 .خارجة خرجت :قلت ؟ما للناس فزعوا :لوا فأتيت أنسًا فقالالبرصة فقت

الشيطان هاجروا  إىل :قال .قلت: يقولون مهاجرين ؟يقولون ماذا :قال
 .(3)««ال هجرة بعد الفتح» :ملسو هيلع هللا ىلص ال رسول اهللليس قد قوَ أَ 

 
 «أبي العالية الرياحي»الشهري بـ، رفيع بن مهران

 هـ(93)تويف 

نا عىل أيب العالية الرياحي ونحن دخل»قال:  ،وعن محيد الطويل
 م تكونوا حرورية، ـا خري، إن لـبيبة، فقال: أر  عليكم من اإلسالم سيمش

                                          
 .2/631اآلثار الواردة عن السلف يف العقيدة   (1)

 .189تلبيس إبليس، ص  (2)

 .10/152مصنف عبد الرزاق  (3)
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 .(1)«ومن أهل األهواء

 
 سعيد بن جبري 

 هـ(95)تويف 

فهن  :أما املتشاهبات: َّمي زي ُّٱ :يف قوله تعايل  ‘قال 
ل من من أجل ذلك يض ،الناس إذا قرؤهن عىلآيات يف القرآن يتشاهبن 

يزعمون أهنا كل فرقة يقرؤون آية من القرآن و ،عي هذه الكلمةيضل ممن أد
 .هلم أصابوا هبا اهلد 

 حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ :ومما يتبع احلرورية من املتشابه قولة تعايل
 .َّ خئ

 افإذا رأو َّ ىن من خن حن جن ُّٱويقرؤون معها: 
، فهذه قد كفر ومن كفر عدل بربه فقد أرشك :االمام حيكم بغري احلق قالوا

لون هذه ألهنم يتأوم  ؛فيخرجون فيفعلون ما رأيت ،األمة مرشكون
 .(3)(2)اآلية

                                          
 .297خمترص احلجة عىل تارك املحجة، لإلمام نرص بن إبراهيم املقديس، ص ( 1)

 .1/432الرشيعة لآلجري   (2)

خرج عىل عبد امللك بن مروان، ثم ندم ]من تعليقات شيخنا حفظه كان سعيد بن جبري مممن  ( 3)

 اهلل[.
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 مطرف بن عبداهلل الشخري
 هـ(95)تويف 

يا هؤالء » رأهيم فقال: إيل عونَ د  يَ  مطرفًا بن عبداهلل احلروريةَ  أتى
فإن كان الذي  ،إنه لو كانت يل نفسان تابعتكم بإحدامها وأمسكت األخر 

هلكت نفيس ولكنها  ،وإن كانت ضاللة ،أتبعتها باألخر  د هتقولون 
 .(1) «وأن أكره أن أغرر هبا ،نفس واحدة

 
 عمر بن عبد العزيز

 هـ(101)تويف 

 .خاصم عمر بن عبد العزيز اخلوارج :عن املغرية قال

أشهد أن كتاب عمر بن » :عن حسن عن أبيه قال :قال محيد
 ي ـرأ فـفتب ،وقطعوا السبيل ،م احلرامإن سفكوا الد :العزيز قرئ علينا عبد

 .«كتابه من احلرورية وأمرنا بقتاهلم

نريد أن تسري فينا بسرية عمر » :قالت اخلوارج لعمر بن عبد العزيز
واهلل ما زدت أن أختذ رسول اهلل  ،هلم قاتلهم اهلل ما :فقال بن اخلطاب

 .هـا  .«إماماً 

 خرج » :مغرية قالـالي بن ـعن عيس ،وريـن الثـع ،عن عبد الرزاق

                                          
 .7/143الطبقات البن سعد   (1)
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 ،أحدًا فجرحوه َح رَ إن كان َج  :فكتب فيه ذَ ِخ فأ   ،خارجي بالسيف بخراسان
واجعلوا أهله قريبًا منه  ،أحدًا فاقتلوه، وإال فاستودعوه السجن َل تَ وإن قَ 

  .(2)(1)«حتي يتوب من رأي السوء

خرجت »أخربين بن أيب الزناد عن أبيه قال:  :عن بن وهب قال
وأنا يومئذ بالعراق مع عبد  ،عراق يف خالفة عمر بن عبد العزيزحرورية بال

فكتب إلينا عمر بن عبدالعزيز  ،احلميد بن عبدالرمحن بن زيد بن اخلطاب
يأمرنا أن ندعوهم إيل العمل بكتاب اهلل وسنة نبيه، فلام أعذر يف دعائهم 

 «ن به عليناكتب إليه أن قاتلهم فإن اهلل وله احلمد مل جيعل هلم  سلفًا حيتجو
(3)(4). 

 
 ابن أبي ُبـردة

 هـ(103)تويف 

كنت جالًسا عند عبيد اهلل بن زياد فأتى برؤوس »عن أيب ب ردة قال: 
 .(5)«اخلوارج، كلام جاء رأس قلت: إىل النار

                                          
 .21/442؛ واملصنف البن أيب شيبة 10/114مصنف عبد الرزاق   (1)

 فيه داللة عىل أن اخلوارج القعدية يسجنون إذا أعلنوا برأهيم حتى يتوبوا. ( 2)

نمة البن أيب زمنني  (3)  .450، صالسُّ

 فيه داللة عىل أن اخلوارج ليس هلم سلف، وإنام يركبون رؤوسهم. ( 4)

 .1/49رواه احلاكم يف املستدرك   (5)
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 أبو قالبـة
 هـ(104)تويف 

 ،مكة أردت أن أخرج مع أيب قالبة إىل» :عن غيالن بن جرير قال
 .(1) «قال نعم إن مل تكن حرورياً  ؟أدخل :فقلت ،فاستأذنت عليه

 
 الشعبـي اإلمام 

 هـ(104وقيل 103تويف )

الشعبي عن هذه  سألت   ،مي البجيلقال عييس بن عبد الرمحن السل
تزعم اخلوارج أهنا نزلت يف  :قلت َّ مل يك ىك مك ُّٱ :يةاآل

  .األمراء

كذبوا إنام نزلت يف املرشكني كانوا خياصمون أصحاب رسول  :قال
 نت مت زت رت ُّٱ :أما ما قتل اهلل فال تأكلوا منه فأنزل اهلل : فيقولوناهلل
 ميتة وأطعتموهم إنكم ـم الـتـلـن أكـلئ :قال ،. اآلية..َّ زث رث يت  ىت

 .(2)ملرشكون
 

                                          
 .21/441املصنف البن أيب شيبة   (1)

 .357بواسطة استدراكات  السلف يف التفسري ص 4/1380رواه بن أيب حاتم يف تفسريه   (2)
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 محيد بن هالل العدوي البصري
 (1))تويف من الطبقة الثالثة(

 ىلعـكيـف يرفعـون القـرآن » :قال سليامن بن املغرية حلميد بن هالل
ـــلطان ـــد ؟الس ـــال محي ـــأوم  :ق ـــف يت ـــوارج كي ـــر اخل ـــرآن أمل ت ـــىللون الق  ع
 .(2)«السلطان؟

 
 بشر بن شغاف البصري
 )تويف من الطبقة الثالثة(

  ؟سألني عبداهلل بن سالم عن اخلوارج» :‘قال 

وأكثرهم صومًا غري أهنم إذا خلفوا  ،هم أطول الناس صالة :فقلت
 .(4)«ألموالوأخذوا ا ،أهرقوا الدماء ،(3)اجلرس

 
  ‘وس اـــط

 هـ(106)تويف 

 حرض يوم ـي يـكان أب» :س قالعن معمر بن طاو ،عن عبد الرزاق
                                          

 تأيت يف أول املائة الثانية.أشار ابن حجر كام يف التقريب:   (1)

 ، طبعة الفتح.1/9فوائد حممد بن خملد،   (2)

 يعني أهنم إذا خرجوا من املدينة أظهروا رأهيم وجتارسوا ]من تعليقات شيخنا[. ( 3)

 .21/438املصنف البن أيب شيبة   (4)
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فذكر من  ،وذكرت اخلوارج عند بن عامر :قال ،رزيق يف قتال احلرورية
ا من اليهود والنصار  ثم هم ليسوا بأشد اجتهادً  :فقال ،اجتهادهم
  .(1)«يقتلون

عن ابن طاوس قال:  ،أيوب عن معمر بن ،عن عبد الرزاق
فرم أيب فلحق بمكة ثم لِقَي ابن عمر فقال:  ،قدمت احلروراء علينا ملا»

ولو أدركوين لقتلوين، فقال ابن عمر:  ،فررت منهمفقدمت احلروراء علنا 
 .(2)«أفلحت إًذا وأنجحت

 
 عبداهلل بن رباح األنصاري

 هـ (109)تويف 

عن عبداهلل بن رباح  ،نعن أيب عمرا ،عن جعفر ،عن عبد الرازق
  .(3)«واحد منها للخوارج ،بلغني أن للنار عرشة أبواب»األنصاري قال: 

                                          
]من « مينيأي إذا كانوا حربيني ومل يكونوا معاهدين وال ذ. »10/120مصنف عبد الرزاق   (1)

 تعليقات شيخنا[.

 .10/119مصنف عبد الرزاق   (2)

]من « عنهم أهنم كالب النار ملسو هيلع هللا ىلصيؤكده حديث النبي . »10/153مصنف عبد الرزاق   (3)

 تعليقات شيخنا.
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  ‘ ريينـــابن س
 هـ(110)تويف 

كنت عند حممد بن سريين » :عن اهلذيل بن بالل قال ،عن شبابة
قد أعطيت به ست مائة  ،إن عندي غالمًا يل أريد بيعه :فأتاه رجل فقال

  ؟أبيعه منهمأف ،ه اخلوارج ثامن مائةدرهم وقد أعطاين ب

 فال تبعه :قالال،  :قال ؟كنت بائعه من هيودي أو نرصاين :قال
 .(2)(1)«منهم

سـأل » :عن بن سـريين قـال ،عن أيوب ،عن معمر ،عن عبد الرزاق
أتينا احلروريـة زمـان كـذا وكـذا ال يسـألونا عـن أء غـري أهنـم  :قال ،رجل

مـا علمـت أحـدًا كـان يتحـرج مـن قتـل  :نفقال بـن سـريي ،يقتلون من لقوا
 .(3)«هؤالء تأثامً 

تـزوج عمـران » :بن سريين قالاعن  ،ساق األصبهاين بسند صحيح
 .(4)«مرأة من اخلوارج لريدها عن مذهبها فذهبت بهبن حطان اا

 
                                          

 .21/466مصنف عبد الرزاق   (1)

اخلوارج أي كام ال ترىض ببيع العبد ألهل الكتاب خوًفا عىل دينه، فكذلك ال جيوز بيعه إىل  ( 2)

نمة   .]من تعليقات شيخنا[ألهنم يغريونه عن السُّ

 .10/119مصنف عبد الرزاق  (3)

 .]من تعليقات شيخنا[فيه داللة عىل خطورة الزواج من اخلوارج، وأهنا تؤثر عىل زوجها   ( 4)
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 ريْصاحلسن الَب
 هـ(110)تويف 

مـا تقـول يف » :أيت رجل مـن اخلـوارج إيل احلسـن البرصـي فقـال لـه
ومــن أيــن قلــت أهنــم ، قــال: هــم أصــحاب دنيــا :فقــال احلســن ؟جاخلــوار

ي تتكرس فيـه وخيـرج مـن أصحاب دنيا والواحد منهم يميش بني الرماح حت
   أهله وولده؟

هـل منعـك مـن إقامـة الصـالة  ،حـدثني عـن السـلطان :قال احلسن
فــأراه إنــام منعــك الــدنيا فقاتلتــه : ال، قــال ؟وإيتــاء الزكــاة واحلــج والعمــرة

 .(1)«عليها
ــد ذكــر اخلــوارج ــاري ســكاري ليســوا هيــودًا » :قــال احلســن عن حي

 .(2) «وال جموسًا فيعذرون نصار  وال

ــد » :قيــل للحســن ــا ســعيد خــرج خــارجي باحلزبيــة )حملــه عن ــا أب ي
 .(3) «املسكني رأي منكرًا فأنكره فوقع فيام هو أنكر منه :فقال ،البرصة(

جـل مـن اخلـوارج قـال احلسـن لر» :عن معمر قال ،عن عبد الرزاق
وحــج   ،وأن حممــد رســول اهلل  ،قــال شــهادة أن ال إلــه اال اهلل ؟اإلســالم مــا

   :ال احلسنـفق ء؛اـر أشيــوذك ،جنابةـوالغسل من ال ،وصيام رمضان ،البيت
                                          

 .156البصائر والذخائر، ص   (1)

 .1/344الرشيعة لآلجري   (2)

 .1/345الرشيعة لآلجري   (3)
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 .(1) «إنك لتقتل من هذا دينه

إن هــؤالء  ،يــا أبــا ســعيد» :رجــل للحســن البرصــي فقــال أتــى
إن هــؤالء أخــرجتهم ذنــوب  :فقــال ؟ تــر اســتنفروين ألقاتــل اخلــوارج فــام

فـإن  ،فـال تكـن القتيـل مـنهم ،وإن هؤالء يرسـلونك تقاتـل ذنـوهبم ،هؤالء
 .«القوم أهل خصومة يوم القيامة

 
 معاوية بن قرة 

 هـ(113)تويف 

ثنا محـاد  ،ثنا أسود بن عامر ،حدثني أيب :بن اإلمام أمحداقال عبداهلل 
 .(2)«هلكت اخلوارج واألهواء» :عن معاوية بن قرة قال ،بن سلمة

 
 وهب بن منبه

 هـ(114)تويف 

 اإلسالم فو اهلل ما كانـت اخلـوارجإين قد أدركت صدر  :‘قال 
ومـا أظهـر أحـد مـنهم قولـه إال  ،رش حاالهتم عىلقها اهلل إال فرم  (3)مجاعة قط

                                          
 .10/151مصنف عبد الرزاق   (1)

نمة لعبد اهلل، ص  (2)  .637السُّ

فيه داللة عىل أن اخلوارج ال ي مِكنهم اهلل، ومن ظهر منهم فإنه ال يدوم إال إن ترك رأي  ( 3)

 اخلوارج.
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ت ـعــرض وقطهم لفسـدت األـهم من رأيــن اهلل لولو مكم  ،ضب اهلل عنقه
يـدعو إيل  لقـام مجاعـة كـل   وإًذا ،ج ولعـاد أمـر اإلسـالم جاهليـةالسبل واحل
يقاتل بعضهم بعضـًا  ع كل واحد منهم أكثر من عرشة آالفم ،نفسه اخلالفة

نفسـه ودينـه  عـىلحتـي يصـبح املـؤمن  ،بعـض بـالكفر عـىلويشهد بعضهم 
 خت حت جت هب ُّٱ :قال تعـايل،  ودمه وأهله وماله ال يدري مع من يكون

 .(1) َّ حج مث هت  مت

هؤالء احلروراء  حذروا أهيا األحداث األغامرا» :‘وقال 
 .(2)«رة هلذه األمةم املخالف فإهنم عَ يدخلوكم يف رأهي ال

يقول لنا: احذروا أهيا  كان وهب بن منبه»قال داود بن قيس: 
األحداث األغامر هؤالء احلروراء ال يدخلونكم يف رأهيم املخالف، فإهنم 

 .(3)«عرة )عذرة( هلذه األمة
 

 عطاء بن أبي رباح
 هـ (114)تويف 

ما حيل يل من  :قلت لعطاء» :بن جريج قالاعن  ،عن عبد الرزاق
 .(4)«قال: إذا قطعوا السبيل وأخافوا األمن ؟قتال احلروراء

                                          
 فيه داللة عىل أن اهلل يدفع اخلوارج باألمراء، وإن كانوا ظاملني. ( 1)

 .1/12ثر بمذهب اخلوارج، مناصحة وهب بن منبه لرجل تأ  (2)

 .4/554سري أعالم النبالء  ( 3)

 .10/114مصنف عبد الرزاق   (4)
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ثنـا بـن  ،ثنـا الزحـاف ،بـن نائلـة ثنـا إبـراهيم ،عن أمحد بـن إسـحاق
القـدر عنـي مخسـًا: احفظـوا  :رأيت عطاء يطوف بالبيت فقـال» :قال جريج

بــاد فيــه مشــيئة وال لــيس للع ،خــريه ورشه وحلــوه ومــره مــن اهلل عــز وجــل
وقتـال  ،حـرام دمـائهم وأمـواهلم إال بحقهـا ،وأهل قبلتنـا مؤمنـونتفويض، 

ــدي ــة باألي ــة الباغي ــل ال بالســالح، الفئ ــىلوالشــهادة ، والتعام اخلــوارج  ع
 .(1)«بالضاللة

 
  ‘قتـــادة 

 هـ(117)تويف 

 َّ حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ُّٱقرأ هذه اآلية:  كان إذا
ولعمري  :وقال ؟فال أدري من هم ئيةإن مل يكن احلرورية والسب» :قال
فقد أالصوا  ،قولكنه كان ضالالً فتفرم  ،الجتمع كان أمر اخلوارج هد  لو

يا سبحان  ؟فهل أفلحوا فيه يومًا أو أنجحوا ،مر منذ زمان طويلهذا األ
قد أظهره  ولو كانوا عىل هد  ،ء القوم بأوهلمآخر هؤالكيف ال يعترب  ،اهلل

فهم  ،باطل أكذبه اهلل وأدحضه عىلنهم كانوا ولك ،اهلل وأفلحه ونرصه
 ،وأكذب أحدوثتهم ،رأيتهم كلام خرج هلم قرن أدحض اهلل حجتهم كام

                                          
 . 2/152تاريخ أصبهان   (1)

]من تعليقات « هذا إن أمكن دفعهم هبذا، وإال وجب عىل ويل األمر دفع رشهم بام أمكن» 

 شيخنا[.
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وإن أظهروه  ،عليهميف قلوهبم وغاًم  إن كتموا كان قرحاً  ،إهراق دمائهمو
 ،واهلل إن اليهود لبدعة ،ذاكم واهلل دين سوء فاجتنبوه ،هماءأهرق اهلل دم

ما نزل هبن  ،وإن السبئية لبدعة ،وإن احلرورية لبدعة ،وإن النرصانية لبدعة
 .(1)«كتاب والسنهن نبي

 
 حنظلة بن صفوان الكلبـي

 هـ(130)تويف 

 .(2)اخلوارج قاتَل 
 

 ويدــاق بن ســـإسح
 هـ(131)تويف 

 :‘قال 

 ابــبن بازال منهم و ــمن الغ                      لخوارج لست منهم برئت من ا»
 بابحدثين من الشحيارى م                   إذا اعتزلوا عن اإلسـالم جهــال

 السحاب ىيردون السالم عل                              يـا  ــلــــروا عــــــــــوم إذا ذكـــــن قـــــوم

ــــاللـــــــن دان ديــــــــــــومم    عصائب يفترون على الكتاب                 ن أبـي بــــــــ
 سيفصـل بيننا يـوم الحســاب                              فكل لســت منـه وليـس مــــــني

                                          
 .3/178الطرباين   (1)

 .1/229فتوح البلدان   (2)
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 وأعلم أن ذاك مـن الصــواب                                 يــــــــــــــولكني أحـب بكـــل قــــــــــلب
ا ـــــول هللا والصـــــرس

 
 (1)«بما أرجو به حسن الثواب                  ديق حقـ

 
 أيوب السختياني

 هـ(131)تويف 

 عىلإن اخلوارج اختلفوا يف اإلسالم واجتمعوا »: ‘قال 
 .(2)«السيف

 رأ »قال سعيد بن عامر الضبعي، عن سالم بن أيب مطيع قال: 
هه، ثم تال جأيوب رجاًل من أصحاب األهواء فقال: إين ألعرف الذلة يف و

ثم قال: هذه لكل مفرت، وكان يسمي  َّ لك اك يق ىق يف ُّٱ
اب األهواء خوارج، ويقول: إن اخلارج اختلفوا يف االسم، واجتمعوا حأص

 .(3)«عىل السيف
 

 عبدالرمحن بن يزيد
 هـ(137)تويف 

ن عبدالرمحن بن يزيد غزا عن األعمش قال: سمعتهم يذكرون أ
 .(4)اخلوارج

                                          
نمة، الاللكائي،  رشح أصول  (1)  .3593، رقم احلديث: 4/177. تاريخ ابن معني، 4/42السُّ

 .10/432رشح السنة للبغوي   (2)

 .290-289، 1/143، أصول السنة للاللكائي 6/21سري أعالم النبالء   (3)

 .21/426املصنف البن أيب شيبة   (4)
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 زيد بن رفيع  
 هـ(140تويف ) 

سألت زيد بن »أخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن أيب شيبان قال: 
قال: كذبوا،  ،رفيع، يا أبا جعفر ما تقول يف اخلوارج يف تكفريهم الناس

فمن آمن فهو مؤمن ومن كفر  َّ حم جم يل ىل مل ُّٱيقول اهلل تعاىل 
 .(1)«فهو كافر

 
 سليان بن مهران األعمشاإلمام 

 (هـ148)تويف 

عن  ،قال الذهبي: حدثنا أبو سعيد األشجع، حدثنا ابن إدريس
جلست إىل إدريس بن معاوية بواسط ذكر حديًثا فقلت: »األعمش قال: 

ي هذا ـمن ذكر هذا؟ فرضب يل مثل رجل من اخلوارج، فقلت: أترضب ل
 .(2)«محلتها ، فال أمر ببعرة وال خنفس إالاملثل، تريد أن أكنس الطريق بثويب

 
 اإلمام أبو حنيفة

 هـ(150)تويف 

 خوارج من ـات الـقـبـت طـازعــد نــت قــنـوك» :‘قال 
                                          

نظر: تاريخ ابن عساكر   (1)  .7/24ي 

 .6/230السري   (2)
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ـــروا  إن اخلـــوارج .اإلباضـــية والصـــفرية وغـــريهم ـــا ظه ـــىلمل ـــة  ع الكوف
ــ :حنيفــة فقــالوا أخــذوا أبــا أنــا تائــب إيل اهلل  :ب يــا شــيخ مــن الكفــر فقــالت 
ــمــن كــل  إنــه تــاب مــن الكفــر وإنــام  :قيــل هلــم ،فلــام وىل ،ا عنــهو  كفــر فخلم

بــت مــن إنــام ت   :فقــال رأســهم يــا شــيخ ،يعنــي بــه مــا أنــتم عليــه فاســرتجعوه
أبظــن تقــول هــذا أم  :فقــال أبــو حنيفــة ؟وتعنــي بــه مــا نحــن عليــه ،الكفــر
 خل ُّٱيقـــول  إن اهلل تعـــاىل :فقـــال أبـــو حنيفـــة: بـــل بظـــن، فقـــال ؟بعلـــم
ـــك َّ خم حم جم يل ىل مل ـــة من ـــذه خطيئ ـــل خطيئـــة  ،وه وك

صــدقت يــا شــيخ أنــا  :فقــال .فتــب أنــت أوالً مــن الكفــر ،عنــدك كفــر
 .(1)«تائب من الكفر
ـــأل مـــا تقـــول يف » :أبـــو مطيـــع البلخـــي اإلمـــام أبـــا حنيفـــة س

 ؟أتكفــرهم :قلــت لــه ،هــم أخبــث اخلــوارج :قــالاخلــوارج املحكمــة؟ 
ــال ــاتلهم عــىل :ق ــاتلهم األئمــة مــن  مــا ال ولكــن نق ــل اخلــري وعــيل ق أه
 .(2)«وعمر بن عبد العزيز ÷

 
 اإلمام األوزاعي

 هـ(157)تويف 

 :أمـا بعـد» :عبدالرمحن بن ثابت بن ثوبان كتب اإلمام األوزاعي إىل
 لتي إياه وتعاهدي فرأيت أن ِص  ،ًا بخاصة منزلتي من أبيكـمـقد كنت عال

                                          
 .172أصول  الدين عند أيب حنيفة للخميس، ص  (1)

 .108الفقه األوسط، ص  (2)
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ت بـك فمـرر ،إياك بالنصح يف أول مـا بلغنـي عنـك يف اجلمعـة والصـلوات
يف موعظـة طويلـة تـدل  .فوعظتك فأجبتني بام ليس لك فيه حجـة وال عـذر

 .(1)«مجعة خلف والة اجلور كمذهب اخلوارج ير  أنه ال عىل

 
 أبو جعفر املنصور

 هـ(158)تويف 

ــال الطــربي ــة،» :ق ــع ومخســني ومائ ــت ســنة أرب ــم دخل ــر ث ــم ذك  ث
ـــن األحـــداث...  ـــا حـــدث يف هـــذه الســـنة م ـــالم ـــك :إيل أن ق  فمـــن ذل

وتوجيهــه يزيــد  ،املقــدس ه إيل بيــتومســري   ،خــروج املنصــور إيل الشــام
ــة يف مخســني أ ــن حــاتم إىل أفريقي ــاب ــانوا هب ــذين ك ــًا حلــرب اخلــوارج ال  ،لف

 .(2)«ذلك اجليش ثالثة وستني ألف درهم عىلوذكر أنه أنفق 
 

 سفيان بن سعيد الثورياإلمام 
 هـ(161)تويف 

ــوري ذ   ــد الث ــن صــالح عن ــر احلســن ب ــاك ــك رجــل » ل:فق ــر ذل  ي
 .(3)«ملسو هيلع هللا ىلصأمة حممد  السيف عىل

                                          
 ، الطبعة السابعة.7/314السري  للذهبي،   (1)

 .8/44تاريخ الطربي   (2)

 .363/ 7لسري ا ( 3)

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 49

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 عبيد بن احلسن بن احلصني البصري  
 هـ(161)تويف   

 .(1)«ليس اخلوارج هلم غيبة» :يقول ‘كان 

 
 زائدة بن قدامة الثقفي

 (هـ 161)تويف  

كان زائدة جيلس يف املسجد، حيذر  الناس من ابن »: ‘قال 
 .(2)«قال: وكان يري السيف ،لوحي وأصحابه

 
 «إمام دار اهلجرة»ك بن أنس الــاإلمام م

 (هـ179تويف )

ـــة ـــال يف املدون ـــك» :ق ـــل ملال ـــتيل اخلـــوارج أي صـــىل :قي ـــت ق  أرأي
 عـــىل صـــىلال ي   :وقـــال مالـــك يف القدريـــة واإلباضـــية: ال، قـــال ؟علـــيهم

ـــائزهم وال ـــع جن ـــاهم وال تتب ـــاد مرضـــاهمت   موت ـــإذا ق   ،ع ـــذلك ف ـــوا ف تل
   .(3)«عليهم صىلأال ي   أحر 

                                          
 .319مسائل اإلمام أمحد براوية حرب الكرماين، ص  (1)

 .7/364السري    (2)

ذا لعله خرج من اإلمام من باب الزجر عىل أهل البدع وه». علمق شيخنا: 1/182املدونة  (3)

 «.وليس من باب تكفريهم
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مالـك قتـل اخلـوارج وأهـل القـدر مـن  رأ » :قال إسحاق القـايض
ولـيس  ،وهـو مـن بـاب الفسـاد يف األرض ،أجل الفسـاد الـداخل يف الـدين

 ؛اهلمأمــو عـىلإفسـادهم بـدون فسـاد قطـاع الطريــق واملحـاربني للمسـلمني 
فــإن  ،ســتتابتهم لعلهــم يراجعــون احلــقا فوجـب بــذلك قــتلهم إال أنــه يــر 

 . (1)«الكفر عىلإفسادهم ال  ىلعمتادوا قتلوا 
قـال مالـك: ال جتـوز شـهادة القـدري الـذي » :قال القـايض عيـاض

 .(2)«و ايل بدعته وال اخلارجي والرافيضيدع

 
 عبد اهلل بن املباركاإلمام 

 (هـ 181تويف )  

وأما تعيني الفرق اهلالكة فأقدم من بلغنا أنه تكلم يف تضليلهم 
ومها إمامان جليالن من أجل أئمة  ،املبارك يوسف بن أسباط ثم عبداهلل بن

 ،واخلوارج والقدرية ،أصول البدع أربعة: الروافض»قال:  ،املسلمني
 .(3) «واملرجئة

 
 

                                          
ويف األثر املذكور داللة عىل أن املقصود »منهج اإلمام مالك يف إثبات العقيدة.  علمق شيخنا:   (1)

 «.به دعاة اخلوارج

 .30بواسطة اعتقاد أئمة السلف للخميس، ص 2/47ترتيب املدارك    (2)

 .3/350شيخ اإلسالم ابن تيمية يف جمموع الفتاوي نقله   (3)
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 بكر بن عياش أبواإلمام 
 هـ(193)تويف 

و  عَ »: ‘قال   ،«لئال تنبشه اخلوارج [÷أي قرب عثامن ه ]مم
  .(1)«كافر األنه يزعم أن علي   ؛أصيل عىل احلروري ال» :وقال

ال أصيل عىل رافيض وال حروري؛ ألن الرافيض »: ‘وقال 
 . (2)«جيعل عمر كافًرا، واحلروري جيعل علي ا كافًرا

 
 يوسف بن أسباطاإلمام 
 (هـ195تويف )

أتيــت  :ســمعت املســيب بــن واضــح يقــول» :عــن أيب عاصــم قــال
 ،علـامءمـن ال بقيـة مـن م ـنـك يـا أبـا حممـد إ :أسباط فقلت لـه يوسف بنَ 

ومل آتك أسمع منك األحاديث  ،وأنت إمام سنة ،من لقيت حجة عىلوأنت 
بني إرسائيـل وقد جاء هذا احلديث: )إن  ،ولكن أتيتك أسألك عن تفسريها

وإن هـذه األمـة سـتفرتق ثنـني وسـبعني  ،إحد  وسـبعني فرقـة عىل افرتقت
 ،واملرجئـةالقدريـة،  :قال أصلها أربع ؟فام هذه الفرق حتي نجتنبهم (،فرقة

 .(3)«الشيعة فثامنية عرش منها يف ؛واخلوارج ،والشيعة

                                          
نمة للربهباري، ص   (1)  .2/371؛ تاريخ اإلسالم للذهبي 129السُّ

 اإلبانة الصغر  البن بطة.  (2)

 .146احلجة يف بيان املحجة، ص  (3)
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 اإلمام الشافعي
 هـ(204)تويف 

 ،اإلمام الشافعي يف تكفري اخلوارج وجهني وحكى»قال النووي: 
فإن قلنا كاملرتدين مل  ،وقيل البغاة ،فإن مل نكفرهم فلهم حكم املرتدين :قال

 .«تنفذ أحكامهم

ومذهب الشافعي أيضًا نزاع يف » :ميةبن تياقال شيخ اإلسالم 
 .(1)«كفرهم

 أبوبكر احلميدياإلمام 
 هـ(219)تويف 

وأن ال نقول كام قالت » :حاكًيا عقيدة أئمة احلديث ‘قال 
 .(2)«من أصاب كبرية فقد كفر :اخلوارج

 
 القاسم بن سالم أبو عبيداإلمام 

 هـ(224)تويف 

لردة نفسها فهو الذي بلغ كفر ا :وأما القول الثالث» :‘قال 
 ،ألنه مذهب اخلوارج الذين مرقوا من الدين بالتأويل ؛رشمن الذي قبله

                                          
 .28/518؛ جمموع الفتاوي 109أقوال أئمة السلف يف احلكم عيل اخلوارج، ص  (1)

 .53ة احلديث للخميس، صاعتقاد أئم (2)
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روا الناس بصغار الذنوب وكبارها ما وصفهم رسول اهلل  وقد علمَت  ،فكفم
 .(1)«وما أذن فيهم من سفك دمائهم ،من املروق

 
 ي اإلمام  علي بن املدينـ 

 (هـ 232تويف ) 

ص إذا عرضوا للرجل يف خلوارج واللصووحيل قتال ا» :‘قال   
يدفع عنه  : فله أن يقاتل  عن نفسه وماله حتىأو ما دون نفسهنفسه وماله، 

 .(2)«يف مقامه
 صعب بن عبداهلل الزبريياإلمام م

 (هـ 236تويف ) 

يف الذين  ما تقول» :ذكر مصعب أن أباه أخربه أن الرشيد قال له
عه وكان م ،طعن عليه ناس ،مري املؤمننييا أ :قال قلت ؟عثامن طعنوا عىل

وأهل البدع  ةفهم أنواع الشيع ،رقوا عنهفأما الذين طعنوا عليه فتف ،ناس
ما  :فقال يل ،وأما الذين معه فهم أهل اجلامعة إيل اليوم ،وأنواع اخلوارج

 .(3)«أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم
 

                                          
 .67كتاب اإليامن للقاسم بن سالم، ص   (1)

نمة لاللكائي   (2)  .2/185السُّ

 .8/303تاريخ الطربي   (3)
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  ــد بن حنبل الشيبانياإلمام أمح
 هـ(241تويف )

ال أعلم يف األرض قومًا رشًا  ،اخلوارج قوم سوء»: ‘قال 
  .«مـمنه

 .«صح احلديث فيهم عن النبي من عرشة وجوه»:‘وقال 

 ،وال تشرتي منهم ،تبع للخوارج الطعام والثياب ال»:‘وقال 
 .(1) «وقال ال تكلمهم وال تصيل عليهم ،اخلوارج مارقة قوم سوء

 .«من رأي اخلوارج ومن البدع أعاذنا اهلل» :ثبت عنه أنه قالو  

بن خصيف وكان ارأيت  :قال أيب» :قال عبداهلل بن اإلمام أمحد
  .«رأي اخلوارج ير يقال إنه 

 .(2) «رأي اخلوارج كان عمران  بن حطان ير » :قال أيب

ئل محأخربين أ » قال اإلمام اخلالل:  د بن احلسني، أن أبا عبد اهلل س 
 .«م وال تصيل عليهمعن اخلوارج؟ فقال: ال تكلمه

أخربين حرب بن إسامعيل الكرماين قال: قلت »قال اإلمام اخلالل:  
ألمحد بن حنبل: الرجل يبيع غالمه من اخلوارج؟ قال: ال، قلت: فيبيع 
منهم الطعام والثياب؟ قال: ال، قلت: فإن أكرهوه؟ فكره ذلك كله، قلت: 

 .«فيشرتي منهم؟ قال: ال يشرتي وال يبيع
                                          

 .علمق شيخنا فقال: هذا من باب الزجر للب عد عن أهل البدع والتحذير منهم  (1)

نمة للخالل   (2)  .332-11/227؛ السري  155 -1/145السُّ
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ذ كر أليب »الل: حدثني حممد بن عيل قال: ثنا األثرم قال: قال اخل 
عبد اهلل: هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهلل متوافرون، فرأوا أن هيدر كل 
دم أصيب عىل تأويل القرآن؟ قيل له: مثل احلرورية؟ قال: نعم. قال أبو 

 .«عبد اهلل: فأما قاطع الطريق فال

شديد من دينهم  وقد أصبح الناس يف نقص عظيم: »‘وقال  
عامة ومن صالهتم خاصة، فأصبح الناس يف صالهتم ثالثة أصناف 

صالة هلم: أحدمها: اخلوارج، والروافض، واملشبهة، وأهل البدع  ال
حيقرون الصالة يف اجلامعات وال يشهدوهنا مع املسلمني يف مساجدهم 

 .(1)«بشهادهتم علينا بالكفر واخلروج من اإلسالم

ربين يوسف بن موسى، أن أبا عبد اهلل قيل له: أخ»قال اخلالل:  
أكفر اخلوارج؟ قال: هم مارقة. قيل: أكفار هم؟ قال: هم مارقة مرقوا من 

 .(2) «الدين
وا »:‘وقال   وأما اخلوارج فمرقوا من الدين وفارقو املل ة وشذ 

عن اإلسالم، وشذوا عن اجلامعة فضلموا عن السبيل واهلد  وخرجوا عىل 
روا من خالفهم إال من قال بقوهلم، وكان عىل مثل قوهلم السلطان، و كفم

 .(3) «ورأهيم، وثبت معهم يف دار ضاللتهم
 

                                          
 .1/271طبقات احلنابلة « لإلمام أمحد»الصالة  رسالة  (1)
نمة للخالل   (2)  .152-155-157-1/145السُّ
، مجع: عبد اإلله بن سلامن 2/353املسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة   (3)

 .األمحدي، دار طيبة

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 56

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 البخاري حممد بن إمساعيل اإلمام  
 (هـ 256تويف ) 

قتل  :باب ،استتابة املرتدين: كتاب» ،يف صحيحه ‘ذكر 
 .«مللحدين بعد إقامة احلجة عليهماخلوارج وا

 .(1)«مراقاخلوارج » :‘ وقال

 
 أمحد بن حممد بن هانئ األثرم

 هـ (260)تويف 

فكثرت عنه،  ملسو هيلع هللا ىلصثم تواترت األحاديث عن النبي »: ‘قال 
يأمرون بالكف، ويكرهون اخلروج،  ~وعن الصحابة، واألئمة بعدهم 

نمة وينسبون من يف ذلك إىل فراق اجلامعة، ومذهب احلرورية وترك  .(2)«السُّ

 
 ‘ القشريي النيسابورياإلمام مسلم بن احلجاج 

 (هـ261تويف )

  ،«ذكر اخلوارج وصفاهتم :باب ،الزكاة :كتاب» :يف صحيحهو
 ثم ذكر األحاديث ، «باب رش اخللق»و «قتل اخلوارج التحريض عىل :باب»

                                          
 .80اعتقاد أئمة احلديث للخميس، ص  (1)

 .11/257ناسخ احلديث ومنسوخه   (2)

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 57

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 .(1)ذمهم وقتلهم وأهنم رش اخللق الدالة عىل

 
 أبو زرعة الرازي اإلمام 

 هـ(264)تويف  

 .(2)«اقرم م  واخلوارج » :‘قال 

 
 ‘ ةبن ماجيزيد اإلمام 

 هـ(273)تويف  

وساق األدلة الدالة ، «باب يف ذكر اخلوارج » :«سننه»يف  ‘قال 
 .(3)ذمهم عىل

 
  ‘ السجستاني أبو داود اإلمام

 هـ(275تويف )
باب يف  - اخلوارج :باب ،السنة :كتاب» :«سننه»يف  ‘ قال
 . «قتال اخلوارج

 مد بن عبيد وحممد بن عيسى قاال: ثنا محاد : حدثنا حم‘قال و

                                          
 .434-429صحيح مسلم، ص   (1)

 .94اعتقاد أئمة احلديث للخميس، ص  (2)

 .45سنن ابن ماجة، ص  (3)
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فيهم  :فقال ،أن علي ا ذكر أهل النهروان»عن أيوب عن حممد عن عبيدة: 
اليد، لوال أن تبطروا لنبأتكم دون أو مث ،أو خدج اليد ،مودن اليدرجل 

، قال: قلت: أنت سمعت «ملسو هيلع هللا ىلصوعد اهلل الذين يقتلوهنم عىل لسان حممد  ما
 .(1)ب الكعبةهذا منه؟ قال: إي ور

 
 اإلمام أبو حامت الرازي 

 هـ(277)تويف 
  .(2)«اقرم واخلوارج م  » :‘قال 

 
 اإلمام الرتمذي 

 هـ(279)تويف 

 .«يف صفة املارقة :باب ،الفتن :ابكت» :(3)«سننه»يف  ‘قال 

 ،ملسو هيلع هللا ىلصوقد روي يف غري هذا احلديث عن النبي » :‘ثم قال 
يمرقون  ،لقرآن ال جياوز تراقيهمحيث وصف هؤالء القوم الذين يقرؤون ا

إنام هم اخلوارج احلرورية وغريهم  ،من الدين كام يمرق السهم من الرمية
 .«من اخلوارج

 ، حيث ملسو هيلع هللا ىلص وقد روي يف غري هذا احلديث عن النبي»: ‘وقال 

                                          
 .7/140سنن أبو داود، كتاب السنة   (1)

 .94اعتقاد أئمة احلديث للخميس، ص  (2)

 ، طبعة دار ابن اجلوزي.634سنن الرتمذي، كتاب الفتن، باب املارقة   (3)
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ال جياوز تراقيهم، يمرقون من الدين كام  نوصف هؤالء القوم الذين يقرؤو
هم اخلوارج، احلرورية وغريهم من  يمرق السهم من الرمية، إنام

 .(1)«اخلوارج
 

 أبو بكر بن أبي عاصم اإلمام  
 هـ(287)تويف  

املارقة واحلرورية واخلوارج السابق هلا خذالن  :باب» :‘قال 
 ثم ذكر األحاديث الواردة عىل ذم اخلوارج. .(2)«خالقها

سع سمعت املسيَب بَن واضح، سنَة ت»قال أبو بكر بن أيب عاصم: 
وعرشين ومائتني، يقول: أتيت يوسف بَن أسباط، فقلت: يا أبا حممد، إنك 
نمة، ومل  بقية مممن م  من العلامء، وأنت حجة عىل من لقيت، وأنت إمام س 
آتك أسمع منك األحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسريها، وقد جاء 

وإن هذه إن بني إرسائيل افرتقت عىل إحد  وسبعني فرقة، »هذا احلديث 
فام هذه الفرق حتى نجنتبهم؟ فقال: « األمة ستفرتق عىل اثنني وسبعني فرقة

 .«أصلها أربعة: القدرية، واملرجئة، والشيعة، واخلوارج

 

                                          
 ، طبعة دار ابن اجلوزي.634ب الفتن، باب املارقة سنن الرتمذي، كتا  (1)

نمة البن أيب عاصم،   (2)   .2/438السُّ
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 اإلمام الكرماني  
 هـ(280)تويف  

 ةوفارقوا امللم  ،فمرقوا من الدين ،وأما اخلوارج» :‘قال 
ة وضلوا عن سبيل اهلد ، ا عن اجلامعوشذو ،اإلسالم ورشدوا عىل
األمة واستحلوا  ، وسلوا السيف عىلواألئمة ،السلطان وخرجوا عىل

مثل  الفهم إال من قال بقوهلم وكان عىلدماءهم وأمواهلم وأكفروا من خ
وأشياء كثرية  ‘أن قال  إىل ،رأهيم وثبت معهم يف دار ضاللتهم

ذا رأهيم ومذهبهم بقوم ضاللة يكون ه ىفكف ،خيالفون فيها اإلسالم وأهله
أسامءهم  ‘ثم ذكر   .«وليسوا من اإلسالم يف أء وهم املارقة ،ودينهم
 ،ةخارجون من املل   ،وفساق خمالفون للسنة ،كل هؤالء خوارج» :ثم قال

                                                 .«قد عرفناهم بذلك ،وهم لصوص قطاع ،أهل بدعة وضاللة

 .(1)«إلسالم والسنةم أخبث األقاويل وأبعدها من اوهلوق» :وقال
 

 اإلمام املروزي  
 ـ(ه 294)تويف 

وقد غلت يف تأويل هذه األخبار التي جاءت يف نفي » :‘قال 

                                          
 .364؛ مسائل اإلمام أمحد برواية حرب، ص86إمجاع السلف للكرماين، ص  (1)

املقصود أهنم أهل رش يقطعون الدين، وهم لصوص عىل األمة يف دعواهم »علمق شيخنا: 

 .«اإلسالم ألنفسهم دون غريهم
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

منهم  ،اإليامن عن من ارتكب الكبائر طوائف من أهل األهواء والبدع
 .«اخلوارج

ج ضاللة اخلوار عىلففي مجيع ما ذكرنا دليل » :‘وقال 
 .«وغلوهم ومروقهم من الدين

 ،(ما ذكرنا ومن الدليل عىل ضاللة اخلوارج )سو » :‘وقال  
قتتل املسلمون يوم اجلمل ويوم ا ،الفتهم اجلامعة أصحاب رسول اهللخم

فقتل  ،وأصحاب رسول اهلل من املهاجرين واألنصار متوافرون ،صفني
استحل بعضهم  وال ،بعض بالكفر مل يشهد بعضهم عىل ،بينهم خلق كثري

فلم   ،وقعد عن الفريقني مجيعًا مجاعة من أصحاب رسول اهلل ،مال بعض
 .«هؤالء بالكفر وال شهدوا أولئك عىل ،عليهم بالكفريشهد القاعدون 

 دع من ـبـواء والـف من أهل األهـوائـر طــد أنكـوق»: ‘وقال  

  .(1)«اخلفني عىلاخلوارج والروافض املسح 

 
 اإلمام الطربي 

 هـ( 310تويف ) 

 :وقدمنا» َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ :تأويل قوله تعايليف قال 
 .ما عمل هؤالء املجرمون من عمل وعمدنا إىل

  :ومنه قول الراجز
                                          

نمة للمروزي، ص419تعظيم قدر الصالة، ص  (1)  .104؛  والسُّ
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

ــالل    َوَقـــِدَم اخلَـــَواِرج  الضُّ

 إَلـــى ِعبــاِد َرهِبِــم  َوقــال وا

 ا َحالل  ـم َلنــــاَءك  ــــإنم ِدمَ 

وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل  .عمد :مقد :يعني بقوله
 .«التأويل

ه وجم  ،(ن ومائةوعرشي )أي سنة تسعويف هذه السنة » :‘وقال 
 .«العراق حلرب من هبا من اخلوارج رية إىلب  بن عمر بن ه   يزيدَ  مروان  

 ثم ذكر اخلرب عامم  ،ثم دخلت سنة أربع ومخسني ومائة»: ‘وقال 
وسريه  ،الشام فمن ذلك خروج املنصور إىل :لكان فيها من األحداث ثم قا

فيام  -ألف وتوجيهه يزيد بن حاتم إيل أفريقية يف مخسني  ،إيل بيت املقدس
ذلك اجليش  وذكر أنه أنفق عىل ،حلرب اخلوارج الذين كانوا هبا - ذكر

 .«ثالثة وستني ألف ألف درهم

 ،والقول يف أهل اآلثام العظام وأسامئهم وصفاهتم» :‘ قالو
وأحكام املرقة من اخلوارج  ،فةوالقول يف أهل االستحقاق لإلمارة واخلال

  .(1)«األئمة عىل
 

                                          
 التبصري يف معامل الدين. – 44  18تاريخ الطربي  –تفسري سورة الفرقان   (1)

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 63
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 اإلمام أبو بكر اخلالل 
 هـ(311تويف ) 

 .«تفريع أبواب اخلوارج وقتاهلم :باب»: ‘قال 

باب احلكم من األموال التي يصيبها اخلرمية واخلوارج وأهل »
 .(1)«البغي من املحاربني ألهل اإلسالم

 
 بن املنذر ااإلمام  

 هـ( 318)تويف 

أي عدم اجلمع بني  ،العلم عىل القول به أمجع أهل»ابن املنذر: قال 
إال أن بعض أهل البدع ممن  ،وليس فيه بحمد اهلل اختالف املرأة وعمتها.

 .(2)«ك اإلمجاعتعد خمالفته خالفًا، وهم الرافضة واخلوارج مل حيرموا ذل ال
 
 يرببهاراإلمام ال

 ـ(ه 329 ويف)ت 

وحيل قتال اخلوارج إذا عرضوا للمسلمني يف أمواهلم »: ‘قال 
 .(3)«وأنفسهم وأهليهم

                                          
نمة للخالل   (1)  .1/144السُّ
 .18/526املغني   (2)
 ، دار ابن حزم.130السنة للربهباري، ص  (3)
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 شعري مام األاإل   
 هـ( 334تويف ) 

بن أيب طالب أن أمجعت اخلوارج عىل إكفار عيل »: ‘قال 
م  ؟رشك أو ال ،وهم خمتلفون هل كفره ،حكم

إال النجدات، فإهنا ال تقول ذلك وأمجعوا عىل أن كل كبرية كفر، 
 ،أصحاب الكبائر عذابًا دائامً وأمجعوا عىل أن اهلل سبحانه يعذب 

 .«ةالنجدات أصحاب نجد إال

 خوارج مجيعًا تقول به وتراه، ـفإن ال ،فـوأما السي» :‘وقال 

ولكنهم يرون إزالة أئمة  ،أن اإلباضية ال تر  اعرتاض الناس بالسيف إال
 .(1)«اجلور

 
 ابي ـــخلطإلمام اا 

 هـ(344)تويف 

أمجع علامء املسلمني عىل أن اخلوارج مع ضاللتهم » :‘قال 
 .(2)«فرقة من فرق املسلمني

 

                                          
 الة أهل الثغر .ورس 204-1/107مقاالت اإلسالميني   (1)

 .12/344فتح الباري   (2)
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 اإلمام حممد بن حّبان 
 هـ(354)تويف 

: ذكر األخبار عن خروج احلرورية التي خرجت يف أول ‘قال  
 اإلسالم.

ار اخللق : ذكر األخبار بأن احلرورية هم من رش‘وقال  
 اهلل. عند

: ذكر األمر بقتل احلرورية إذا خرجت تريد شق عصا ‘وقال  
 املسلمني.

: ذكر األخبار عن اليشء الذي يستدل به عىل مروق ‘وقال  
 أهل النهروان من اإلسالم.

: ذكر األخبار بأن اخلوارج من أبغض خلق اهلل ‘وقال  
 .(1)وعال إليه جل

 
 ري ـــاإلمام اآلج

 هـ(360)تويف 

 .«وسوء مذاهبهم وإباحة قتاهلم ،ذم اخلوارج :باب»: ‘قال 

 .«ذكر ثواب من قاتل اخلوارج فقتلهم أو قتلوه»وقال: 
                                          

 .450آراء اإلمام ابن حبان يف مسائل االعتقاد، ص  (1)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

أن اخلوارج قوم  ،مل خيتلف العلامء قدياًم وحديثاً »: ‘ثم قال 
واجتهدوا يف العبادة،  ،سوء عصاة هلل تعاىل ولرسوله، وإن صلوا وصاموا

يِموهون  ،لون القرآن عىل ما هيوونألهنم قوم يتأوم  ؛فليس ذلك بنافع هلم
وحذرناهم  ،ملسو هيلع هللا ىلصوحذر النبي  ،وقد حذر اهلل تعاىل منهم ،عىل املسلمني

 ،ومن تبعهم بإحسان ~وحذرناهم الصحابة  ،راشدون بعدهاخللفاء ال
كان عىل مذهبهم من سائر واخلوارج هم الرشاة األنجاس األرجاس، ومن 

وحديثًا، وخيرجون عىل األئمة واألمراء ويستحلون  ون هذا قدياممن يتوارث
 .«قتل املسلمني

فال ينبغي ملن رأي اجتهاد خارجي قد خرج عىل » :‘وقال 
وسل سيفه واستحل  ،إمام عدالً كان اإلمام أو جائرًا، فخرج ومجع مجاعة

ال بطول قيامه يف و ،فال ينبغي له أن يغرت بقراءته للقرآن ؛ل املسلمنيقتا
إذا كان مذهبه  ،وال بحسن ألفاظه يف العلم ،وام صومهوال بد الصالة،

 .«مذهب اخلوارج

قد ذكرت من التحذير من مذهب اخلوارج ما فيه » :‘وقال 
بالغ ملن عصمه اهلل تعاىل عن مذهب اخلوارج، ومل ير رأهيم فصرب عىل جور 

تعاىل كشف  وسأل اهلل ،األئمة وحيف االمراء، ومل خيرج عليهم بسيفه
وجاهد  ،ظلم عنه وعن املسلمني، ودعا للوالة بالصالح، وحج معهمال

معهم كل عدو للمسلمني، وصىل خلفهم اجلمعة والعيدين، وإن أمروه 
وإذا  ،بطاعة فأمكنه أطاعهم واعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية مل يطعهم
  نعِ م ي  ـدارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ومل هيو ما هم فيه، ول
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 .(1)«فمن كان هذا وصفه كان عىل الرصاط املستقيم ان شاء اهلل ،عىل فتنة

ب يف معصية مثل: أن يقطع وأما صفة من تغرم »: ‘وقال 
فهؤالء وما يشبه  :ىل أن قالإأو أن يعني اخلوارج...  ،الطريق عىل املسلمني

وفرض عليهم التوبة والرجوع عن  ،عصاة هلل عز وجل بتغرهبم ،أمثاهلم
 .(2)«فإن ماتوا يف غربتهم مل حتمد أحواهلم ،يح ما خرجواقب

 
 مام األزهرياإل 

 هـ( 370)تويف 

 .(3)«هلم مقالة عىل حده ،اخلوارج قوم من أهل األهواء» :‘قال 
 

 مساعيل اإلمساعيلي بكر بن إ اإلمام أبو
 هـ( 371 تويف) 

 عزم إن أسامء اهلل  - أي أهل احلديث -وال يقولون »: ‘قال 
 .(4)«تقوله اخلوارج واملعتزلة وطوائف من أهل األهواء خملوقة كام ،وجلم 

                                          
 .325- 342 – 1/371الرشيعة لآلجري   (1)

، فتدبر: بلغ ذم السلف للخوارج،  1/75الكويت،  -الغرباء حتقيق بدر البدر، دار اخللفاء  (2)

 أهنم ذموا من أعاهنم.

 .7/50هتذيب اللغة   (3)

 .80اعتقاد أهل احلديث  للخميس، ص (4)
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  أبو احلسن امللطياإلمام 
 ـ(ه 377 ويف)ت 

لرشاة وأنا أذكر ا: [ذكر الرشاة واخلوارج :باب»] :‘قال 
 .هم يف هذا اجلزءدَ اخلوارج وعدَ 

جون فهم املحكمة الذين كانوا خير :فرقة األوىل من اخلوارجفأما ال
 ،فيقولون: ال حكم إال هلل، فيجتمع الناس عىل غفلة ،بسيوفهم يف األسواق

فال يزالون يقتلون حتى  ،ويضعون سيوفهم فيمن يلحقون من الناس
فكل  ،وكان الواحد منهم إذا خرج للتحكيم، ال يرجع أو يقتل ،يقتلوا

 .«وفتنة لٍ َج الناس منهم عىل وَ 

مارقون خارجون من دين وأنتم بإمجاع األمة » :عنهم ‘وقال 
املسلمني  مع أن أفعالكم من إهراق دماء ،اختالف بني األمة يف ذلك ال ،اهلل

عليكم ظاهرة  ،واستحاللكم ملا حرم اهلل وتكفريكم السلف واخللف
 . «بأنكم خارجون من الدين داخلون يف البغي والفسوق ،شاهدة عليكم

 :ليديةالصهم و ،قة التاسعة من فرق اخلوارجيف الفر»:‘وقال 
وأكثرهم فسادًا وهلم عدد ومجع بناحية  ،وهم أرش اخلوارج وأقذرهم

 .(1) «سجستان ونواحيها

 
                                          

 القاهرة، حتقيق: حممد زينهم. -، مكتبة مدبويل43-38/ 41التنبيه والرد عىل أهل البدع   (1)
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 اإلمام القحطاني 
 هـ( 379 تويف) 

 :يف نونيته ‘قال 

 «عثمان فاجتمعوا على العصيان       إلىوالويل للركب الذين سعوا »
 

  االمام الدارقطنـي
 هـ(385 تويف) 

عتقاده مرتوك لسوء ا»: [اخلارجي طانعمران بن ح]ترمجة قال يف 
 .(1)«وخبث مذهبه

 
 العكربي  ابن بطةمام اإل 

 هـ( 387 تويف) 

وما أخرب به  ،فقد ذكرت من الرواية عن رسول اهلل» :‘قال 
ما  ،من هذه األمة ومضاهاهتا يف تفرقها اليهود والنصار  واألمم السالفة

قد صح عندنا من  :والرعاية، فإن قال  قائل يف بعضه كفاية ألهل احلق
كتاب ربنا ومن قول نبينا إن األمم املاضية من أهل الكتاب تفرقوا 

ر بعضهم بعضًا ومثل ذلك فقد حل هبذه األمة حتى كثرت  ،واختلفوا وكفم

                                          
 .1/362مسائل أبو داود   (1)
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 ،وكل ذلك فقد رأيناه وشاهدناه ،فيهم األهواء وأصحاب اآلراء واملذاهب
ق املذمومة لنجتنبها ونسأل موالنا الكريم أن فنريد أن نعرف هذه الفر

يعصمنا منها ويعيذنا مما حل بأهلها الذين استهوهتم الشياطني فأصبحوا 
فاعلم رمحك اهلل أن هلذه الفرق  :قلت ،عن طريق احلق صادين ،حيار 

واإلسالم وأهله  ،فكلها عن احلق حائدة ،واملذاهب كلها أصوالً أربعة
ثم  ،وإليها يرجعون ،ومنها يتشعبون ،ل يتفرقونمعاندة، وعن أربعة أصو

يح اآلراء حتى يصريوا يف التفرق تشعب هبم الطرق وتأخذهم األهواء وقب
فهو  ،فأما األربعة األصول التي هبا يعرفون وإليها يرجعون ،ىل ماال حيىصإ

وأبو عمر عبيد اهلل بن حممد بن  ،ما حدثنا أبو بكر أمحد بن سليامن النجاد
وأبو بكر عبداهلل بن سليامن بن األشعث  ،مسبح العطار عبيد بن

سمعت يوسف بن  :قال ،واضح بناب سجستاين، قال: حدثنا املسيال
والقدرية  ،واخلوارج ،الروافض :أصل البدع أربعة :أسباط يقول

 .(1)«واملرجئة

 
 ني ِنزَم بن أبيااإلمام 

 هـ( 399 تويف) 

 هواء وما وصفوا به.جمالسة أهل االالنهي عن  :باب»: ‘قال 

 وينهون عن  ،مضلةـواء الــل األهــل السنة يعيبون أهــم يزل أهـول

                                          
 ،  دار الراية، الطبعة الثانية.1/377اإلبانة   (1)
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 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 ،وال يرون ذلك غيبه هلم ،جمالستهم وخيوفون فتنهم، وخيربون بخالفهم
 ،اآلثار الواردة عن جمالسة أهل األهواء ‘ثم ساق  .«وال طعنًا عليهم

 .وعد منهم اخلوارج
أهل األهواء واختالف أهل العلم  يف استتابة :باب  » :‘وقال 
 .«يف تكفريهم

 قد أعلمتك بقول أئمة اهلد » .يف كتاب هذا الباب ‘ثم قال 
]أصول غري ذلك عام يسأل عنه من  وأرباب العلم فيام سألت عنه، ويف

التي خالف فيها أهل األهواء املضلة كتاب اهلل وسنتة رسوله ونبيه  السنة[
يكرهون أن يسطر أء من كالمهم وخيلد يف ولوال أن أكابر العلامء  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ألنبأتك من زيغهم وضالهلم بام يزيد رغبة يف الفرار عنهم، ونعوذ  ،كتاب
ووفقنا ملا يرضيه قوالً  ،عصمنا اهلل وإياك من مضالت الفتن ،باهلل من فتنهم

 .(1)«وقربنا إليه زلفًا زلفا ،وعمالً 
 

 اإلمام الاللكائي  
 هـ( 418 تويف) 

 ‘وساق  «سياق ما روي عن النبي يف اخلوارج»: ‘قال 
 .(2)ثار الواردة يف ذم اخلوارجاآل

                                          
نمة البن أيب زمنني  (1)  .455/425أصول السُّ

نمة أصول ا  (2)  .4/42عتقاد أهل السُّ
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 عبدالقادر البغدادي  مةالعال 
 هـ(429 تويف) 

زعم نافع »فقال:  ،عن البدع التي وقعت من اخلوارج ‘ حيكي
تل األطفال والنساء وأنكرت وأتباعه أن دار خمالفيهم دار كفر، وجيوز ق

، واستحلوا كفر األمانة التي أمر اهلل تعاىل بأدائها وقالوا: إن قة الرجماألزار
فال يلزمنا أداء أمانتنا إليهم، وأكفرهم األمة يف هذه البدع  ،خمالفينا مرشكون

فباءوا بكفر  ،شاركوا فيه املحكمة األويل الذيالتي أحدثوها بعد كفرهم 
 .«كمن باء بغضب عىل غضب وللكافرين عذاب مهني ،عىل كفر

ومن بدع » :وهى فرقة من اخلوارج ،عن النجدات ‘وقال 
 .«نجدة أنه توىل أصحاب احلدود من موافقيه

يقال للشبيبة من اخلوارج، أنكرتم عىل أم املؤمنني »: ‘وقال 
كل واحد منهم حمرم هلا، ألهنا  الذيعائشة خروجها اىل البرصة مع جندها 

ك، وتلوتم عليها قول اهلل أم املؤمنني يف القرآن، وزعمتم أهنا كفرت بذل
وهال  ؟شبيب ة عىل غزالة أمفهال تلوتم هذه اآلي َّ ىئ نئ  مئ  ُّٱتعاىل 

وكفر من خرجن معها من نساء اخلوارج اىل قتال جيوش  ،قلتم بكفرها
احلجاج؟ فإن أجزتم هلن ذلك ألنه كان معهن أزواجهن أو بنوهن أو 

ن أختها عبداهلل بن واب ،إخوهتن، فقد كان مع عائشة أخوها عبدالرمحن
وكل حمرم هلا، فهال  ،وكل واحد منهم حمرم هلا ومجيع املسلمني بنوها ،الزبري

 به فإمامتها الئقة ،عىل أن من أجاز منكم إمامة غزالة أجزتم هلا ذلك؟
 .(1)«واحلمد هلل من العصمة وبدينه

                                          
 .103الفرق بني الِفرق، ص  (1)
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 الرب بن عبدااإلمام  
 هـ( 460 تويف) 

من شق العصا، وفارق اجلامعة، أمجع العلامء عىل أن »: ‘قال 
وأفسد بالقتل والسلب  ،وأخاف السبيل ،وشهر عىل املسلمني بالسالح
ألن هذا من الفساد العظيم يف األرض،  ،فقتلهم وإراقة دمائهم واجب

 .«والفساد يف األرض موجب إلراقة الدماء باإلمجاع

وقد ضلت مجاعة من أهل البدع من اخلوارج »: ‘وقال   
 ،فاحتجوا بآيات من كتاب اهلل ليست عىل ظاهرها ،يف هذا الباب واملعتزلة

 .(1)« َّ خئ حئ جئ  يي ىي ني ُّٱ :مثل قوله تعاىل
 

 ي ـاإلمام اإلسفرايين
 ـ(ه471 تويف)

مقاالت اخلوارج، وبيان  يف تفصيل :الباب الرابع»: ‘قال 
 ،بياهنم يف هذا الكتاب ،علم أن اخلوارج عرشون فرقة كام تر فضائحهم: ا

 .وكلهم متفقون عىل أمرين ال مزيد عليها يف الكفر والبدعة

أصحاب اجلمل، و ،أحدمها: إهنم يزعمون أن عليًا، وعثامن
 .باحلكمني كفروا كلهم واحلكمني وكل من رىض

                                          
 بواسطة منهج اإلمام مالك يف العقيدة. 32/338التمهيد   (1)
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 ،الثاين: أهنم يزعمون أن كل من أذنب ذنبًا من أمة حممد فهو كافر
فإهنم قالوا: أن الفاسق  ،مويكون يف النار خالدًا خملدًا، إال النجدات منه

كافر عىل معنى الكفران ال عىل معنى الكفر، ومما جيمع مجيعهم أيضًا 
جتويزهم اخلروج عىل اإلمام اجلائر، والكفر ال حمالة الزم هلم لتكفريهم 

 .(1)«أصحاب رسول اهلل
 

 القاسم سعد بن على بن حممد الزجناني واإلمام أب
 هـ(471 تويف)

 ته الرائية:يف منظوم ‘قال 

 سعر في ضالل وفي عاوي كالب ت     صحيح في الخوارج أنهم وعقدي»

 (2)«ذرــلظى  ذات لهب ال تبقي وال ت    مـــــويوردهم ما أحدثوا من مقاله
 

 املظفر السمعاني  اإلمام أبو
 هـ(489 تويف) 

 .«من أكفر أصناف اخلوارج -يعنى اليزيدية - وهؤالء»:‘قال 

  :ىل أن قالج...، إاخلازمية فهم فرقة من اخلوارأما و»:‘وقال 

                                          
 .45التبصري يف الدين، ص  (1)

 رشح املنظومة الرائية يف السنة، للشيخ عبد الرزاق البدر.  (2)
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وإنام أكفرهم أهل السنة بام أكفروا به مجيع اخلوارج من تكفريهم عليًا 
 .(1)«وعثامن وخيار املسلمني

 ،ىل أهل األهواء والبدع رأيتهموأما إذا نظرت إ»:‘وقال 
قة واحدة ال تكاد جتد اثنني منهم عىل طري ،متفرقني خمتلفني وشيعًا وأحزاباً 

يكفر االبن أباه  ،ىل التكفريإبل يرتقون  ،يًبدع بعضهم بعضاً  ،يف االعتقاد
 ،ض واختالفغاجاره، تراهم أبدًا يف تنازع وتب والرجل أخاه واجلار

 جس مخ جخ محجح مج حج  مث  ُّٱتنقض أعامرهم وملا تتفق كلامهتم 
أو ما سمعت أن املعتزلة مع اجتامعهم يف هذا اللقب يكفر ، َّخس حس
منهم البغداديني، ويكفر أصحاب والبرصيون  ،داديون منهم البرصينالبغ

 ،حاب أيب هاشم يكفرون أباه أبا عيلوأص ،أيب عيل اجلبائي ابنه أبا هاشم
إذا تدبرت أقواهلم رأيتهم  ،وكذلك سائر رؤوسهم وأرباب املقاالت منهم

وكذلك اخلوارج ، وتربأ بعضهم من بعض ،متفرقني ي كفر بعضهم بعضاً 
وهل عىل الباطل دليل  ،وسائر املبتدعة بمثابتهم ،لروافض فيام بينهموا

 نتمت زت رت  يب ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ: قال تعاىل ،أظهر من هذا
 .(2) «َّ زث رث يت ىت

 
 

                                          
 .5/693، 307-2/306األنساب للسمعاين   (1)

 .147-15/146حاب احلديث االنتصار ألص  (2)
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 احلافظ حممد بن طاهر املقدسي 
 هـ( 507تويف ) 

  : ‘قال 

 ما اشتهرأراقوا دماء املسلمين ك     مـــــــــوارج إنهـــخـن رأي الــرأ مــوأب

 (1)د غفـــــرـــــى هللا قـــــــلـاه عــــب جنــبذن    ولست براٍض أن يكفر مسـلم

  ويـــالبغاإلمام   
 هـ( 516 تويف)

من أهل واتفقت األمة  :باب قتال اخلوارج وامللحدين»: ‘قال 
ستخالف سنة، وطاعة اخلليفة واجبة، إال السنة واجلامعة عىل أن اال

 .«واملارقة الذين شقوا العصا، وخلعوا ربقة اإلسالم ،اخلوارج

أي خيرجوا من » :«يمرقون من الدين» ملسو هيلع هللا ىلصيف قوله  ‘وقال 
وهذا نعت اخلوارج الذين ال  ،والدين الطاعة ،أي من طاعة األئمة ،الدين

 .(2)«ويستعرضون الناس بالسيف ،يدينون لألئمة

 
 

                                          
 احلافظ حممد بن طاهر ومنهجه يف العقيدة، حتقيق: عبد العزيز السدحان.  (1)

نمة للبغوي   (2)  .226-10/48السُّ
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 اإلمام األصبهاني  
 هـ( 535 تويف) 

ومن بلغ من اخلوارج والروافض يف املذهب أن يكفر »: ‘قال 

وال نر  الصالة  ،ومن القدرية أن يكفر من خالفه من املسلمني ،الصحابة

خلفهم، وال نر  أحكام قضاهتم وقضائهم جائزة، ورأ  السيف واستباح 

 .(1)«الدم فهؤالء ال شهادة هلم
 

 القاضي عياض 
 هـ( 544 تويف) 

ىل أن اخلوارج وأشباههم من أهل البدع أمجع العلامء ع»:‘قال 
 ،وخالفوا رأ  اجلامعة وشقوا العصا ،متى خرجوا عىل اإلمام ،والبغي

 .«وجب قتاهلم

 .«وغريهم من أهل األهواء ،وكذلك اخلوارج»:‘وقال 

 ،وال خيفى أنه بقوله صاحب الكبرية خملد يف النار»: وقال أيضاً 
 .«مبتدع موافق للخوارج

قع اإلمجاع عىل تكفري كل من دافع نص وكذلك و»:‘وقال 
 ى ـجممعًا عىل محله عل ،مقطوعًا به ،خص حديثًا جممعًا عىل نقله الكتاب أو

                                          
 .2/552احلجة يف بيان املحجة   (1)
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 .«لتكفري اخلوارج بإبطال الرجم ،هظاهر

:  َّ ىب نب مب زب رب يئ ُّٱ  :يف قوله تعاىل ‘وقال 

القرآن يدل عىل أن كل من ابتدع يف الدين بدعة من اخلوارج  ظاهر»

ألهنم إذا ابتدعوا جتادلوا وختاصموا وتفرقوا  ،و داخل يف اآليةوغريهم فه

 .«وكانوا شيعاً 

إن خروج أولئك اخلوارج عن السنة ملكان اتباعهم »‘وقال 

 .(1)«وإطراحهم السنن املبينة للقرآن ،الرأي واهلو 
 

 اإلمام ابن هبرية  
 هـ( 560 تويف) 

ن قتال وىف احلديث: أن قتال اخلوارج أوىل م» :‘قال 

قتال الرشك  يه أن قتاهلم حفظ رأس اإلسالم ويفواحلكمة ف ،املرشكني

 .(2)«طلب الربح، وحفظ رأس املال أوىل من طلب الربح

 
 

                                          
 .6/135؛ تفسري املنار  8/190الشفاء رشح املال عيل القاري  (1)

لوالدنا فالح مندكار،  "نزعة التكفري"واسطة ب 1/280اإلفصاح عن معاين الصحاح   (2)

 .49ص
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 وزي ــــبن اجلمة االعال
 هـ(597 تويف) 

لفظ  هذا الرجل يقال له ذو اخلويرصة التميمي، ويف»: ‘قال 

فهذا أول خارجي  ،«ذا مل أعدلويلك ومن يعدل إ» :فقال ،عدل: اأنه قال له

وآفته أنه ريض برأي نفسه، ولو وقف لعلم أنه ال رأي  ،خرج يف االسالم

 .«ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  فوق رأي

اعتقادهم أهنم أعلم إال أن  ،وكانت اخلوارج تتعبد»: ‘وقال 

 .(1)«وهذا مرض صعب ÷طالب  من عيل بن أيب

مذاهب  ومازالت اخلوارج خترج عىل األمراء وهلم» :‘وقال 

 .«خمتلفة

 مل أر، ومذاهب عجيبة هلموهلم قصص تطول، » :‘وقال 

التطويل بذكرهم، وإنام املقصود النظر يف حيل إبليس وتلبيسه عىل هؤالء 

 .(2)«احلمقى
 

                                          
 وهذه سمة عامة يف اخلوارج ادعائهم علاًم فوق علم علامء الوقت. ]من تعليقات شيخنا[.  (1)

 .88/111تلبيس إبليس   (2)
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 اإلمام ابن قدامة
 هـ(620 تويف) 

والصحيح إن شاء اهلل أن اخلوارج جيوز قتلهم ابتداء »:‘قال 
ووعده بالثواب ملن قتلهم،  ،(1)مر النبي بقتلهمأل ،عىل جرحيهم واإلجهاز

يقتيض حل دمائهم، بدليل ما أخرب به  ،وألن بدعتهم وسوء فعلهم
وأهنم يمرقون من  ،من عظم ذنبهم، وأهنم رش اخللق واخلليقة ملسو هيلع هللا ىلص النبي

دركهم لقتلهم وإخباره بأنه لو أ ،وحثه عىل قتلهم ،الدين وأهنم كالب النار
بالكف عنهم وتورع كثري من  ملسو هيلع هللا ىلص اقهم بمن أمر النبيحلقتل عاد، فال جيوز إ

 .«أصحاب رسول اهلل عليه وسلم عن قتاهلم

فأما » :فقال ،[فصل إذا أظهر قوم رأي اخلوارج]:‘وقال 
ألهنم  ،فال تقبل شهادهتم ،إذا خرجوا عىل اإلمام ،وأهل البدع ،اخلوارج

 .«فساق

أقل  وأما اخلوارج إذا ولو قاضيًا، مل جيز قضاؤه، ألن»:‘وقال 
جواز قضاءه دفعًا  ‘ثم حكى  ،القضاء أحواهلم الفسق، والفسق ينايف

 .(2)«للرضر

                                          
 لعلم النبي بالوحي أهنم ال يرجعون عن رأهيم فجاء األمر بقتلهم. ]من تعليقات شيخنا[.  (1)

إنفاذ  بني احلالني: األوىل: حال االختيار، فال ينبغي التقايض إىل قاضيهم وال وهذا مجع  (2)

 ]من تعليقات شيخنا[. حكمه.  الثانية: وقت الرضورة فتكون نافذة للرضورة.
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 .«فإن اخلوارج ال يعتد بخالفهم»:‘وقال 

 ،فالصحيح عىل ما ذكرنا إباحة قتلهم ،فأما اخلوارج»:‘وقال 
 .(2)(1)«ليه يف مالهوال ضامن ع ،فال قصاص عىل قاتل أحد منهم

 
 بدالكريم بن حممد أبو القاسم الفقيه ع

 هـ(623 تويف) 

 ،واعلم أن اخلوارج صنف مشهور من املبتدعة»:‘قال 
ويطعنون  ،فقد كفر واستحق اخللود يف النار ،يعتقدون أن من أتى كبرية

َعات واجلامعات ،لذلك يف األئمة  .(3)«وال جيتمعون معهم يف اجل م 
 

 احلسن بن القطان  م أبياإلما
 (هـ628 ويف)ت 

مجيع  م من أهل الفقه واألثر مجيعًا يفوأمجع أهل العل»: ‘قال 
ومل ينسخه  ،وإجياب العمل به إذا ثبت ،األمصار عىل قبول خرب الواحد

عىل هذا مجيع العلامء يف كل عرص من لدن الصحابة  ،غريه من أثر أو إمجاع
 .(4)«يعدُّ خالفاً  رشذمة من أهل البدع الاخلوارج و يومنا هذا إال إىل

                                          
 . 532/ 538 – 8-12/242/526املغني   (1)

 خنا[.]من تعليقات شي مام بقتلهم وبرزوا للناس بالقتالوهذا يف حال إذا أمر اإل  (2)

 العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري.  (3)

 .1/68اإلقناع يف مسائل اإلمجاع   (4)
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وأمجعوا عىل ذم  سائر أهل البدع منهم، وهم »: ‘قال 
وأمجعوا ». وقال: «الروافض، واخلوارج، واملرجئة، وترك االختالط هبم

 .(1)«عىل أن قتال اخلارجني حالل إذا سفكوا الدماء وأباحوا احلرام
 

  شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 هـ(728 ويف)ت

 .«فهو ثابت بالنص واإلمجاع ؛وأما قتال اخلوارج» :‘ال ق

وهلذا كان أول من فارق مجاعة املسلمني من أهل »: ‘وقال 
 .(2)«البدع اخلوارج املارقون

وصار كثري من أهل البدع مثل اخلوارج،  » :‘وقال 
ا هو ضالل يرونه يعتقدون اعتقادً  ،املمثلةو واجلهمية والروافض والقدرية

 .(3)«ويرون كفر من خالفهم يف ذلك ،هو احلق

فكثري من الناس كفر  ،وأما مسائل العقائد ...» :‘وقال 
وهذا القول ال يعرف عن أحد من الصحابة والتابعني هلم  ،املخطئني فيها

وإنام هو يف األصل من قول أهل  ،بإحسان، وال عن أحد من أئمة املسلمني
 .(4)«فهم كاخلوارجالبدع، الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خال

                                          
 .68-1/62اإلقناع يف مسائل اإلمجاع   (1)

نمة   (2)  .498 -458/ 3منهاج السُّ

 .12/466جمموع الفتاو    (3)

نمة   (4)  .5/299منهاج السُّ
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 هلل احلمد متفقون عىل أهنم مبتدعةوأهل السنة و» :‘وقال 
وأن أمري املؤمنني عليًا كان  ،وأنه جيب قتاهلم بالنصوص الصحيحة ،ضالون

 .«وقد اتفق الصحابة عىل قتاهلم ،من أفضل أعامله قتاله للخوارج

رش قتىل حتت أديم السامء وخري »من أهنم  وما روي» :‘ وقال
مستحلني  ،فإهنم كانوا جمتهدين يف قتل كل مسلم مل يوافقهم «تيل من قتلوهق

وكانوا متدينني بذلك  ،لدماء املسلمني وأمواهلم وقتل أوالدهم مكفرين هلم
 .(1)«لعظم جهلهم وبدعتهم املضلة

ألن  ؛أمر النبي بقتاهلم –يعنى اخلوارج  –وهؤالء »:‘وقال 
 .«ةا وال آخرمعهم دينًا فاسدًا ال يصلح به دني

ال ريب أن اجلهاد والقيام عىل من خالف الرسل، من »:‘وقال 
عرف اجلهاد ليه، لكن جيب أن ي  إقرب هبا أفضل األعامل التي أمرنا اهلل أن نت

وأهل الضالل الذين اهلل به ورسوله من اجلهاد البدعي، أمر  الذيالرشعي 
طاعة الرمحن،  جياهدون يف طاعة الشيطان وهم يظنون أهنم جماهدون يف

 .(3)(2)«كاخلوارج ونحوهم الذين جياهدون يف أهل االسالم

                                          
نمة   (1)  .5/151منهاج السُّ

 .118 األخنائي بواسطة القصة الكاملة خلوارج عرصنا، صالرد عىل  (2)

 دل عىل أن اجلهاد وجهان:   (3)

 جهاد رشعي وهو الذي يكون مع أمراء املسلمني وحكامهم. -1 

=
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ىل إن الطوائف املنتسبة ومما ينبغي أيضًا أن يعرف أ»:‘وقال 
منهم من يكون قد خالف ، متبوعني يف أصول الدين والكالم عىل درجات

 .ة يف أمور دقيقةنم ومنهم من يكون إنام خالف السُّ  ،السنة يف أصول عظيمة

ومثل هؤالء إذا مل جيعلوا ما ابتدعوه قوالً يفارقون به مجاعة 
كان نوع اخلطأ، واهلل سبحانه يغفر  ،املسلمني يوالون عليه ويعادون
 .للمؤمنني خطأهم يف مثل ذلك

هلم مقاالت  :وهلذا وقع يف مثل هذا كثري من سلف األمة وأئمتها
واىل  ة، بخالف مننم قالوا باجتهاد وهي ختالف ما ثبت يف الكتاب والسُّ 

رهموافق ق بني مجاعة املسلمني وكفم ق خمالفه دون وفسم  ، وعاد  خمالفه، وفرم
وهلذا كان أول من فارق  ،ق واالختالففهؤالء من أهل التفرُّ  ه،موافق

 .(2)(1)«مجاعة املسلمني من أهل البدع اخلوارج املارقون

ثم يزول  ،غلبواوإما أن يَ  ،غلبوااخلوارج إما أن ي  »:‘وقال 
 .«فال يكون هلم عاقبة فال أقاموا دينًا وال أبقوا دنيا ،ملكهم

                                                                                                   
=

جهاد بدعي وهو جهاد اخلوارج الذين يقتلون املسلمني باسم الدين. ]من تعليقات  -2 

 شيخنا[.

 .3/348الفتاو    (1)

لنص داللة واضحة أن من عالمات اخلوارج التكفري والتفسيق باملوافقة واملخالفة. ويف هذا ا  (2)

 ]من تعليقات شيخنا[.
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من سفك الدماء  ،والفساد الظاهر كان يف اخلوارج»:‘وقال 
فلهذا جاءت األحاديث الصحيحة  ،وأخذ األموال واخلروج بالسيف

وهي متواترة عند  ،واألحاديث يف ذمهم واألمر بقتاهلم كثرية جداً  ،بقتاهلم
 .(1)«ديثأهل احل

بن الزبري ا، عن فتنة ÷بو برزة األسلمي قال أ»:‘وقال 
هؤالء وهؤالء إنام يقاتلون  ،وفتنة مروان بالشام ،وفتنة القراء مع احلجاج

عىل الدنيا، وأما أهل البدع كاخلوارج فهم يريدون إفساد دين الناس فقتاهلم 
 .(2)«نقتال عىل الدي

ملا كان املسلمون  وكان شيطان اخلوارج مقموعاً »:‘وقال 
 ا افرتقت األمة ـفلم ،بكر وعمر وعثامن أيب :جمتمعني يف عهد اخللفاء الثالثة

 .(3)«جد شيطان اخلوارج موضع اخلروج فخرجواو   ،يف خالفة عيل  

ظهرت  ،وكذلك اخلوارج ملا كانوا أهل سيف وقتال»:‘وقال 
يعرفهم أكثر  وأما اليوم فال ،خمالفتهم للجامعة حني كانوا يقتلون الناس

 .(4)«سالنا

                                          
نمة   (1)  .13/35؛ الفتاو  4/528منهاج السُّ

نمة   (2)  .5/153منهاج السُّ

قهم. ]من تعليقات   (3) فيه داللة عىل أن اخلوارج إنام يظهرون وقت اختالف املسلمني وتفرُّ

 [.شيخنا

 .193؛ النبوات،  ص 19/89جمموع الفتاو    (4)
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 ي ـالذهب احلافظ 
 هـ(748 تويف) 

 .«فاخلوارج أعداء املسلمني»:‘قال 

ا، وتربأنا من اخلوارج املارقني الذين حاربوا علي  »:‘وقال 
 .«روا الفريقنيوكفم 

 ؛ورش قتىل حتت أديم السامء ،اخلوارج كالب النار»:‘وقال 
وال نحكم عليهم  ؟مصريهم إىل ماذا هنم مرقوا من اإلسالم ثم ال ندريأل

 .(1)«بخلود النار بل نفسق

 
 ابن القيم  احلافظ 

 هـ( 751 تويف) 

ة بنوع تأويل أو ذوق نم ومن اعرتض عىل الكتاب والسُّ »:‘قال 
 .«ففيه شبه من اخلوارج أتباع ذي اخلويرصة ،أو عقل أو حال

 وأخرجت اخلوارج قتال األئمة واخلروج عليهم»:‘وقال 
بالسيف يف قالب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وأخرج أرباب البدع 

 .(2)«عمجيعهم بدعهم يف قوالب متنوعه بحسب تلك البد

                                          
 .737  - 15 – 128 – 3- 1/63السري    (1)

 .2/80؛ إغاثة اللهفان  308/ 1الصواعق   (2)
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سباب املسلم »وتر  اخلوارج يستدلون بقوله: »: ‘وقال 
ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن، وال »، وبقوله: «فسوق، وقتاله كفر

األحاديث التي  من ذلكإىل غري  «مؤمن يرسق الشارق حني يرسق وهو
 .(1)«يستدل هبا أهل الفرق

وقال الشافعي : أمجع الناس عىل أن من استبانت له  »: ‘وقال 
 .مل يكن له أن يدعها لقول أحد ملسو هيلع هللا ىلصسنة عن رسول اهلل 

وهذا من أعظم عالمات أهل السنة أهنم ال يرتكوهنا إذا ثبتت 
 كان.عندهم لقول أحد من الناس كائنًا من 

ومنها: أهنم ال ينتسبون إىل مقالة معينة وال إىل شخص معني غري 
إليها إذا انتسب  ، فليس هلم لقب يعرفون به، وال نسبة ينتسبونملسو هيلع هللا ىلصالرسول 

كام قال بعض أئمة أهل السنة وقد  ،وأرباهباسواهم إىل املقاالت املحدثة 
دع ينتسبون ، وأهل الب«السنة ما ال اسم له سو  السنة»سئل عنها فقال : 

ة كاهلاشمية والنجارية ، وإىل القائل تاراملقالة تارة كالقدرية واملرجئة إىل
، وأهل السنة بريئون من ىل الفعل تارة كاخلوارج والروافض، وإوالرضاوية
 .(2)«، وإنام نسبتهم إىل احلديث والسنةسب كلهاهذه الن

مل تطفئه  ،ضوء ذلك النوريف فم  الرعيل األول »:‘وقال 
وليس يلتبس بظلم اآلراء، وأوصوا من بعدهم أال  ،عواصف األهواء

                                          
 .4/1559خمترص الصواعق املرسلة   (1)

 .4/1559خمترص الصواعق املرسلة   (2)
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، فلام كان يف أواخر عرصهم حدثت قوا ذلك النور الذي اقتبسوه منهميفار
، فبعدوا عن النور الذي كان عليه شيعة واخلوارج والقدرية واملرجئةال

انوا للنصوص معظمني ، بل كأوائل األمة، ومع هذا فلم يفارقوه بالكلية
، ومل يدع أحد منهم أن وهلا عىل اآلراء والعقول مقدمني ،هبا مستدلنيو

، عنده عقليات تعارض الوحي والنصوص، وإنام أتوا من سوء الفهم فيها
لصحابة وكبار التابعني من كل قطر، ورموهم فصاح هبم من أدركهم من ا

ون ، وكانوا ال يرهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، وتربءوا منبالعظائم
 .(1)«السالم عليهم وجمالستهم

 
  بن مفلح ا العالمة

 هـ( 763 تويف) 

ر أهل احلق والصحابة، واستحل دماء »:‘قال  ومن كفم
 .(2)«املسلمني بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة

بأهنم يرون »: ا قول أهل املدينة، وأهل احلديثحاكيً   ‘وقال 
 .«قتال من خرج عن الرشيعة كاحلرورية ونحوهم

هم  احلرورية إذا َدعوا إىل ما :واية ابن منصورويف ر»:‘وقال 
 .«عليه، إىل دينهم، فقاتلوهم، وإال فال يقاتلون

                                          
 .2/422خمترص الصواعق املرسلة   (1)

 .6/182الفروع البن مفلح   (2)

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 89

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

 .«وقال أمحد أيًضا يف احلرورية: الداعية يقاتل كبغاة»:‘وقال 

عن أصحابنا: تكفري « اإلرشاد»وذكر ابن عقيل يف »:‘وقال 
 .(1)«من خالف يف أصل، كخوارج، ورافضة، ومرجئة

 
 بن كثري ااحلافظ 

 هـ( 774 تويف) 

 ،آدم الرضب من الناس من أغرب أشكال بنيوهذا »:‘قال 
قال  وما أحسن ما ،وسبق يف قدره العظيم ،ع خلقه كام أرادَ فسبحان من نوم 

 مل يك ىك ُّٱإهنم املذكورون يف قوله تعاىل بعض السلف يف اخلوارج: 
 .« َّ يل  ىل

 –أي مقتل عثامن  –العظيم  وملا وقع هذا األمر»:‘وقال 
فأعظموه جدًا، وندم أكثر هؤالء  ،الناس أ سقط يف أيدي ،عالفظيع الشني

وأشبهوا من تقدمهم ممن قص اهلل علينا خربهم  ،اجلهلة اخلوارج بام صنعوا
 خض  حض جض ُّٱ  :من الذين عبدوا العجل يف قوله تعاىل ،يف كتابة العزيز
 جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 .« َّ حك

ما بني املغرب  -÷أي عثامن - ثم كان دفنه»:‘وقال 
 .«والعشاء خيفة من اخلوارج

                                          
 ، مؤسسة الرسالة.180، 176-10/175الفروع البن مفلح   (1)
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لقاءه عىل وإ ،وقد عارضه بعض اخلوارج وأراد رمجه»:‘وقال 
حتى بعث عىل  ،دفن بمقربة اليهود بدير سلعوعزموا عىل أن ي   ،رسيره
 .«إليهم من هناهم عن ذلك ÷

عىل أن هؤالء اخلوارج  هذا وأمثاله داللة ظاهرة ويف»:‘وقال 
ىل اآلفاق حيرضون عىل قتال إكتبًا عىل لسان الصحابة  زورواحهم اهلل قبم 

 .«عثامن

وقتلوا احلريم  ،وأكثرت اخلوارج الفساد يف البالد»:‘وقال 
 .(1) «واألوالد وآذوا عامة العباد

... واهلل املسئول أن يعصمنا منه بحوله، وقد تدارك »:‘وقال 
ر عىل االستقامة، ومنهم  ،بعض أوالدهم اسالنمجاعة من  فمنهم من استمم

 .(2)«من فرم فلحق باخلوارج فخرس إىل يوم القيامة
 

 ي ـبـــالشاط العالمة
 هـ( 790 تويف) 

 ؛إال من ثبمت اهلل ،ولذلك كان اخلوارج فتنة عىل األمة»: ‘قال 
هتم بموافقة ألهنم جادلوا به عىل مقت  آراءهم الفاسدة، ووثقوا تأويال

  .«فصاروا فتنة عىل الناس ،العقل هلا
                                          

 .13/428،  7/343،   5/387البداية والنهاية   (1)

 .7/286البداية والنهاية  ( 2)
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ظاهر القرآن يدل عىل أن كل من ابتدع يف الدين »: ‘وقال 
ألهنم إذا ابتدعوا  ،بدعة من اخلوارج وغريهم فهو داخل يف هذه اآلية

 .«قوا وكانوا شيعاً جتادلوا وختاصموا وتفرم 

 فرم ومنهم من  ،فمنهم من استمر عىل االستقامة»: ‘وقال 
 .«بذلك فلحق باخلوارج فخرس إىل يوم القيامة

 مح  جح مج ُّٱ :ويكون عىل هذا قوله تعاىل»: ‘وقال 
كام جر  للخوارج حني  ،تكفري البعض للبعض حتى يتقاتلوا َّجخ

 .«ة واجلامعةنم خرجوا عن أهل السُّ 

 مئ خئ حئ  جئ يي ىي ُّٱ تعاىل: يف قوله ‘وقال 
روراء اجتمعت فيهم هذه ألن أهل ح ،آلية تشمل أهل البدعا»: :َّهئ

واإلفساد  ،األوصاف التي هي نقض عهد اهلل وقطع ما أمر اهلل به أن يوصل
 .يف األرض

ألهنم  ؛ا عن طريق احلق بشهادة رسول اهللفاألول: ألهنم ضلو
وكذا فعل املبتدعة وهو باهبم الذي دخلوا  ،لوا فيه التأويالت الفاسدةتأوم 
 منه.

فأهل  ،حكام القرآن والسنة هذا الترصفالثاين: ألهنم ترصفوا يف أ
عن   َّمب خب حب جب ُّٱحروراء وغريهم من اخلوارج قطعوا قوله تعاىل 

 وغريها وهكذا فعل املبتدعة.  َّ مس خس حس جس مخ ُّٱقوله تعاىل 

 وهو غاية  ،ة جردوا السيوف عىل عباد اهللــحروريـوالثالث: ألن ال

إجماع السلف على ذم اخلوارج



 92

 على ذم اخلوارجلسلف اإمجاع 

ائع، وسائرهم يفسدون وذلك يف كثري من أهل البدع ش ،الفساد يف األرض
  .(1)«يف االرض بوجوه من إيقاع العداوة والبغضاء بني أهل اإلسالم

 
 بن رجب ااحلافظ 

 هـ(795 تويف) 

وقد » مبينًا ثبوت األحاديث الواردة يف ذم اخلوارج: ‘قال 
صح عن النبي األمر بقتال اخلوارج وقتلهم، وقد اختلف العلامء يف 

قال:  ومنهم من، فار فيكون قتلهم لكفرهمقال: هم كحكمهم فمنهم من 
قتلون لفسادهم يف األ  .(2)«رض بسفك دماء املسلمني وتكفريهم هلمإنام ي 

 
 أبي عبد اهلل حممد بن املرتضى اليماني

  «ابن الوزير»الشهري بـ
 هـ( 840 تويف) 

وذمت أقبح الذم  ،وقد عوقبت اخلوارج أشد العقوبة»: ‘قال 
 ،ملسلمني مع تعظيمهم يف ذلك ملعايص اهلل تعاىلعىل تكفريهم لعصاة ا

 ،فال يأمن املكفر أن يقع يف مثل ذنبهم ،وتعظيهم اهلل تعاىل بتكفري عاصيه

                                          
؛ االعتصام 10بواسطة أقوال أئمة أهل السنة يف احلكم عىل اخلوارج، ص 3/318املوافقات   (1)

 ئمة الدعوة لشيخنا.بواسطة خمترص تقريرات أ 86 – 91 – 1/38

 .131 -130؛ جامع العلوم احلكم ص55رشح علل الرتمذي ص (2)
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فينبغي شدة االحرتاز فيه من كل حليم  ،وهذا خطر يف الدين جليل
  .(1)«نبيل

 
 ن الدمشقيابن ناصر الدي العالمة

 ـ(ه 842تويف )

أن املسلم صاحب الذنوب  ىلإوذهبت اخلوارج »: ‘قال 
وهذا مذهب باطل أحدثه أهل املروق  ،الكبار كافر عندهم خملد يف النار

 .(2)«قبتكفري من كان من أهل  القبلة بالفسو

 املقريزي  الفقيه 
 هـ( 845تويف ) 

 ،بكر وعمر غالة يف حب أيبوهم ال»: عن اخلوارج ‘قال 
 ،وال أجهل منهم ،مجعنيطالب رضوان اهلل عليهم أ بغض عيل بن أيبو

وانفصلوا باجلملة وتربؤا  ،÷فإهنم القاسطون املارقون خرجوا عىل عيل 
 .(3)«منه

 
  

                                          
 .1/403إيثار احلق عىل اخللق   (1)

 ، طبعة املكتب اإلسالمي.32، ص الرد الوافر (2) 

 .202بواسطة اعتقاد السلف أصحاب احلديث، ص 354/ 2اخلطط واآلثار   (3)
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 بن حجر ا احلافظ
 (هـ 852 تويف) 

استباحوا  ،(1)إن اخلوارج ملا حكموا بكفر من خالفهم»: ‘قال 
كني وتركوا قتال املرش ،هلم بعهدهم نفي :فقالوا ،دماءهم وتركوا أهل الذمة

الذين مل تنرشح  ،وهذا كله من آثار عبادة اجلهال ،وانشغلوا بقتال املسلمني
وثيق من العلم وكفى أن رأسهم  ومل يتمسكوا بحبل ،صدورهم بنور العلم

 .«ىل اجلور، فنسأل اهلل السالمةإنسبه عىل رسول اهلل أمره و ردم 
وهم  ،فهم خارجة أي طائفة :ما اخلوارجأو»: ‘ وقال

سموا بذلك خلروجهم عن الدين وخروجهم عىل خيار  ،مبتدعون
 .(2)«املسلمني
 

 بن سليمان املرداوي  ليالفقيه ع 
 هـ( 885 تويف) 

ر أهل احلق والصحابة و»: ‘قال  واستحل دماء  ،~من كفم
 .(3)«فهم خوارج بغاة فسقه ،املسلمني بتأويل

                                          
وارج بمختلف آراءهم فهم اجتمعوا عىل تكفري من وهذا هو الضابط الذي جيمع مجيع اخل  (1)

 خالقهم واستباحوا دماءهم. تعليقات الدكتور حممد هشام طاهري.

 .345 - 301/ 12فتح الباري  (2)

اإلنصاف إىل معرفة الراجح من اخلالف، بواسطة أقوال أئمة السلف يف احلكم عىل اخلوارج،   (3)

 .100ص
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 اإلمام احلجاوي املقدسي
 هـ( 968)شيخ احلنابلة تويف                                 

اخلوارج الذين يكفرون بالذنب، ويكفرون أهل احلق، »قال: 
وعثامن، وعليًا، وطلحة، والزبري، وكثريًا من الصحابة، ويستحلون دماء 
املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم، فهم فسقة، جيوز قتلهم ابتداًء 

 .(1)«واإلجهاز عىل جرهيم
 

 الوهاب  مام حممد بن عبداإل
 هـ(1206تويف ) 

فذهب الصحابة ومن  :ختلفوا يف اجلامعة والفرقةا»: ‘قال 
 ألنه ال  ،وحتريم الفرقة ما دام التوحيد واإلسالم ،ىل وجوب اجلامعةإتبعهم 

 .(2)«ىل الفرقة وإنكار اجلامعةإوذهب اخلوارج واملعتزلة  ،إسالم إال بجامعة

حوادث  يف ‘عبد الوهاب ذكر شيخ اإلسالم املجِدد حممد بن 
، ووصفهم ÷سنة مخس ثالثني، خروج ناًسا من مرص وقتلهم لعثامن 

عىل عثامن،  وج مجاعة من أهل مرص، ومن وافقهموفيها كان خر»بقوله: 
وأصل الفتنة ومنبعها: كان من عبد اهلل بن سبأ، حتى كانت البلية الكرب  

                                          
 .923/ 4اإلقناع   (1)

 .1/183السنية  الدرر  (2)
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 وكان بيد ،ىـاهلل تعالكتاب  وــو يتلــاغتياله، وهو ÷ان ـبمحارصة عثم
 .(1)«السنة رمني اخلوارج يف ذي احلجة من هذهأولئك املج

  
 عبداهلل بن حممد بن عبدالوهاب  العالمة

 هـ(1242 تويف) 

أن أهل البدع  ،عليه املحققون من العلامء الذيإن »: ‘قال 
وذلك   ؛ال يكفرون ،ونحوهم ،والرافضة ،والقدرية ،واملرجئة ،كاخلوارج

 .(2)«الكفر ال يكون إال بإنكار ما علم من الدين بالرضورة ألن
 

 الشوكاني  العالمة
  (هـ1250تويف ) 

فظهر اخلوارج حينئذ بالعراق مع نافع بن األزرق »: ‘قال 
وزاد نجدة عىل معتقد اخلوارج أن من مل خيرج  ،ومع نجدة بن عامر ،بالياممة

وعظم البالء هبم  ،دهموحيارب املسلمني فهو كافر ولو اعتقد معتق
فأبطلوا رجم املحصن وقطعوا السارق من  ،وتوسعوا يف معتقدهم الفاسد

وكفروا من ترك األمر  ،وأوجبوا الصالة عىل احلائض يف حيضها ،اإلبط
وإن مل يكن قادرًا فقد ارتكب  ،باملعروف والنهي عن املنكر إن كان قادراً 

                                          
 .110بواسطة تقريرات أئمة الدعوة البن باز، ص 1/222خمترص سرية الرسول   (1)

 .10/244الدر السنية   (2)
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وكفوا عن أموال أهل  ،فروحكم مرتكب الكبرية عندهم حكم الكا ،كبرية
وفتكوا يف املنتسبني إىل اإلسالم بالقتل  ،الذمة وعن التعرض هلم مطلقاً 

 .(1)«والسب والنهب
 

 الرمحن أبابطني  اهلل بن عبد بدالفقيه ع 
 ـ(ه1282 تويف) 

وقبل  ،فهم الذين خرجوا عىل عيل :وأما اخلوارج»: ‘قال 
 ،ومعاوية ،والزبري ،وطلحة ،ايم وعل ،روا عثامنوكفم  ،قتلوا عثامن ذلك

 الذيوأصل مذهبهم  الغلو  .واستحلوا دماءهم ،ومعاوية وطائفتي عيل  
  .«هنى اهلل عنه

كفسق أهل  ،وفسق االعتقاد» :بن القيماناقاًل كالم  ‘ وقال
ويوجبون ما  ،وحيرمون ما حرم اهلل ،خردع الذين يؤمنون باهلل واليوم اآلالب

 ،جهاًل وتأويالً  ،ن كثريًا مما أثبت اهلل ورسولهولكن ينفو ،أوجب اهلل
وهؤالء كاخلوارج  ،ويثبتون ما مل يثبته اهلل ورسوله كذلك ،وتقليدًا للشيوخ

 .(2)«املارقة

                                          
 .7/189نيل األوطار   (1)

 .11/174، 8/271الدر السنية   (2)
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  بدالرمحن بن حسنالعالمة ع 
 هـ(1285 تويف) 

 ~وأول من فارق اجلامعة يف عهد الصحابة »: ‘قال 
 .«بالنهروان ÷ اخلوارج، قاتلهم عيل

 ،ومن املعلوم أن اخلوارج طعنوا عىل والة األمر»: ‘وقال 
وثبت عن النبي األمر  ،ومن قاتل معه من الصحابة وغريهم اروا علي  وكفم 

 .«بقتاهلم والبشارة ملن قاتلهم

وأن األخذ بالظواهر  ،وقد عرفت تأويلهم للحديث»: ‘وقال 
ون وعلامء األمة وهو رأي ة وما عليه الصحابة والتابعنم املخالفة ألصول السُّ 

 .(1)«اخلوارج

 
 الرمحن بن حسن بداللطيف بن عبدالعالمة ع 

 هـ(1292 تويف) 

 .«فمنهم اخلوارج ،وأما أهل البدع»: ‘قال 

نمة ،األمر فطاعة ويل»: ‘وقال   وترك منازعته طريقة أهل السُّ
  .«ة وبني اخلوارجنم وهذا هو فصل النزاع بني أهل السُّ  ،واجلامعة

 الق والتضليل ـر أو التفسيــالتكفي ىـوالتجارس عل»: ‘وقال 

                                          
 .10/36الدر السنية   (1)
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ن فرًا بواحًا عنده فيه من اهلل برهان، وأما الذين يكفرويسوغ إال ملن رأ  ك  
هؤالء هم  ؛كالرسقة والزنا ورشب اخلمر ،دون الرشك من الذنوب بام

 .«وهم عند أهل السنة ضالل مبتدعة ،اخلوارج

سالم وأتباعه ال والضالل مع شيخ اإليفعله اجله كام»: ‘وقال 
 ،واملعتزلة ،واخلوارج ،وكام فعله إخواهنم الرافضة ،عىل توحيد اهلل ودينه

هلذا نجدهم من أبعد الناس عن  ،وغشاً  واجلهمية، فإن قلوهبم ممتلئة غالً 
عىل أهل  أعواناً  وال يكونون قط إال ،غشهم لألئمة واألمةأو، اإلخالص

ومن مل يشاهده فقد  ،هم، وهذا أمر شاهدته األمةأاواإلسالم مع أي عدو ن
 .(1)«بالقلو ويشجي ،م اآلذانصسمع منه ما ي

 
 ل الشيخ الرمحن بن حسن آ سحاق بن عبدالعالمة إ

 هـ(1319 تويف) 

ىل اهلل مما أتت به اخلوارج وقالته يف أهل إونربأ »: ‘ قال
 .«الذنوب من املسلمني

 .«ن عىل باطلهم بمتشابه القرآنوكذلك اخلوارج يستدلو» :وقال

مذهب اخلوارج الذين مرقوا من  والتكفري بالذنوب» :وقال 
 .(2)«سالم واستحلوا دماء املسلمني بالذنوب واملعايصاإل

 
                                          

 .92 – 9/84الدر السنية   (1)

 .539 -7/442الدرر السنية   (2)
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  سحمانيمان بن لالعالمة س
 هـ(1349 تويف) 

- ÷فهذه سريته » :ًا بعد ذكر قصة اخلوارجمعلق  ‘قال 
من نصح  فعىل :الء املبتدعة الضالل وقالمع هؤ -طالب يعنى عىل بن أيب

يغرت  وال ،بهانوأن جيت ،أن يعرف طريقة هؤالء القوم :نفسه، وأراد نجاهتا
وزهدهم يف الدنيا، وأن يعرف سرية  ،بكثرة صالهتم وصيامهم وقراءهتم

ضلوا به ف   الذي ،وما كانوا عليه من اهلد  ودين احلق ،أصحاب رسول اهلل
لعله أن يسلم من  ،كلفهم يف األقوال واألفعالعىل من بعدهم وعدم ت
السبيل وصىل اهلل عىل  واهلل يقول احلق وهو هيدي ،ورطات هؤالء الضالل

 .«حممد

فر اجلهمية: وقال يف رده عىل من استدل ببعض األحاديث يف عدم ك
من »: بقوله عليه الصالة والسالم ،وأما ما ذكرته من استدالل املخالف»

فهذا استدالل جاهل بنصوص  ،باه هذه األحاديثوأش «صىل صالتنا
فإن هذا فرضه وحمله يف أهل  ،ال يدري أنه ال يدري ،ةنم الكتاب والسُّ 

األهواء من هذه األمة، ومن ال خترجه بدعته من اإلسالم كاخلوارج 
 .«ونحوهم

  :‘وقاَل 
 ذنب كل موحد ـرهم بالـيـبتكف   ونربأ من دين اخلوارج إذ غلوا  

 تشددوتشديدهم يف الدين أي     اهة رأهيم  ـن سفــدينًا م وظنوه
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  :وقال
 ددـوقد مرقوا من دينهم بالتش وا ـخوارج إذ غلـال يـكام فعلت أعن

 د ـــولكن برأي منهمو والتهج  ة  نم ــــاب وس  ــــل من كتــــبغري دلي
 (1)هم ما أتوا من تعبدومل يغن عن    الب النار يوم معادناــــانوا كــــفك
 وقال:    

 عىل القول باإلفراط يف الدين تنتحل   ومن خارجي واخلوارج كلهم
ه  (2)وهم من رشار اخللق بالنص إن تسل  موهم فرق عرشون ال درم درم

 
 املباركفوري العالمة

 هـ(1353 تويف) 

وهم قوم مبتدعون  ،-مجع خارجة- إنام هم اخلوارج»: ‘قال 
 .(3)«بذلك خلروجهم عن الدين وخروجهم عىل خيار املسلمنيسموا 

 ديق حسن خان العالمة ص 
 هـ(1357 تويف) 

 :وقيل»... اآلية، َّ اك يق ىق يف ىف ُّٱ :يف قوله تعاىل ‘أورد 

                                          
 .587 – 1/585 – 431/ 10 – 9/232لدرر السنية ا  (1)

 بواسطة تقريرات أئمة الدعوة. 211عقود اجلواهر املنضدة احلسان ص  (2)

 .6/354حتفة األحوذي   (3)
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ومنهم اخلوارج الذين يستحلون دماء  ،نزلت يف أصحاب األهواء والبدع
 .(1)«املسلمني وأمواهلم

 
  بن ناصر السعديعبدالرمحن  العالمة 

 هـ(1367 تويف) 
 جئ  ييىي ني مي ُّٱ :عند تفسريه لقوله تعاىل ‘قال 
وهي  ،وقد احتج هبا اخلوارج عىل كفر صاحب املعصية»: َّ خئ حئ

وهكذا كل مبطل حيتج بآية أو  ،حجة عليهم كام تر  فإهنا ظاهرة يف الرشك
 .«هعلي فال بد أن يكون فيام احتج به حجه ،حديث صحيح عىل قوله الباطل

وقد »: َّ ىل  مل يك ىك ُّٱقوله تعاىل: وقال عند تفسري 
ختلف األئمة رمحهم اهلل يف تأويلها مع اتفاقهم عىل بطالن قول ا

 .(2)«رجاخلوا

 
 بن أمحد احلكميافظ العالمة ح 

 ـ(ه1377 تويف) 

واملعتزلة وأضاهبم من  ما متسك به اخلوارجو»: ‘قال 
 ،غر واستدالهلم به عىل األكربالتشبث بنصوص الكفر والفسوق األص

                                          
 .11/224،  4/212فتح البيان يف مقاصد القرآن   (1)

 تيسري الكريم املنان.  (2)
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فرضبوا  ،فذلك مما جنته أفهامهم الفاسدة وأذهاهنم البعيدة وقلوهبم الغلف
منه ابتغاء الفتنة وابتغاء واتبعوا ما تتشابه  ،نصوص الوحي بعضها ببعض

 .(1)«هتأويل

 
 حممد بن ابراهيم  العالمة 

 هـ(1389 تويف) 

 :الناس ثالثة أقسام ثم عند ذكر التكفري تعلم أن: »‘قال 
هؤالء هم اخلوارج خيرجونه  :طرف يكفر بمجرد املعايص ،طرفان ووسط

من اإليامن ويدخلونه يف أهل الكفران، واملعتزلة خترجه من اإليامن وال 
ولكنهم حيكمون بخلوده يف النار، أما أهل احلق فال  ،تدخله يف الكفر

كام ال  ،وارج واملعتزلةيعتقدون ذلك يف العصاة، وال خيفي بطالن قول اخل
فهو مسلم وإن فعل ما  ،ال اهللإ لهإإن من قال ال  :خيفى بطالن قول من قال

 .(2)«فعل

جد االختالف الظاهر، »: ‘وقال  فبعد م يض القرون الثالثة و 
جد من بدعة  جد يف زمن الصحابة ما و  ومحاة البدعة، وإن كان قد و 

 .(3)«اخلوارج

                                          
 .1/75جمموع الفتاو    (1)

 .824رشح معارج القبول   (2)

 .177، بواسطة تقريرات أئمة الدعوة، ص1/255جمموع الفتاو    (3)
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 م اهلندي ثم املكي بداحلق اهلاشحممد بن ع بيالعالمة أ 
 هـ(1392 تويف) 

 ،واملعتزلة ،واملتفلسفة ،واملتشبهة ،واملعطلة ،واجلهمية»: ‘قال 
فرق  ،والباطنية ،والقرامطة ،واجلربية ،واملرجئة ،والكرامية ،واخلوارج

 .(1)«ةضال

 عود بن عبدالعزيز بن حممد بن سعود اإلمام س 
  (هـ1282 تويف) 

الذين  ،كام زعمت اخلوارج من الفرقة الضالة»: ‘قال 
 .«عقيدهتم عىل خالف عقيده أهل السنة واجلامعة

مذهب  ،ونحن بحمد اهلل براء من هذين املذهبني»: ‘وقال 
 .(2)«اخلوارج واملعتزلة

 
 بدالرزاق عفيفي العالمة ع 

 (هـ 1415 تويف) 

بام  ،ضأهل السنة مذهب اخلوارج والرواف وقد ردم »: ‘قال 
 وبالنصوص اخلاصة يف فضل  ،تقدم من النصوص العامة يف فضل الصحابة

                                          
 الثامر الدانية رشح اعتقاد الفرقة الناجية لشيخنا  د. حممد هشام طاهري.  (1)

 .307/ 1الدرر السنية   (2)
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 .(1)«واحد أو مجلة منهم
  

 العزيز بن باز  اإلمام عبد
 هـ(1420 تويف) 

 .«واخلوارج طائفة خبيثة يكفرون املسلم باملعصية»: ‘قال 

ولكن ال يكفر صاحبها إنام يكفر بالكبرية عند اخلوارج » :وقال
وهم ظلمة فجرة يف هذا القول فقد أخطأوا  ،يكفرون بالذنوبالذين 

 .«وغلطوا عند أهل السنة واجلامعة

هذه حال اخلوارج بسبب غلوهم وجهلهم »: ‘وقال 
فال يليق بالشباب وال غري الشباب أن يقلدوا اخلوارج واملعتزلة،  ،وضالهلم

دلة بل جيب أن يسريوا عىل مذهب أهل السنة واجلامعة عىل مقت  األ
 .«الرشعية

ن عقيدة اخلوارج كانت إ :: ما ردكم عىل من يقول‘ئل وس  
 ؟سلفيون -أي اخلوارَج –وإهنم  ،عقيدة سلفية

بقوله يف اخلوارج  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أبطله النبي  ،هذا قول باطل» :فأجاب
 ،حيقر أحدكم صالته مع صالهتم مترق مارقة عىل حني فرقة من أمتي»

اإلسالم مروق السهم من الرمية، أينام يمرقون من  ،وقراءته مع قراءهتم

                                          
 .543منهج الشيخ عبدالرزاق يف تقرير العقيدة، إعداد: أمحد بن عىل الزامل، ص  (1)
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ر عن النبي وىف لفظ آخ، «فإن يف قتلهم أجرًا ملن قتلهم ،لقيتموهم فاقتلوهم
 .«إهنم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان»أنه قال يف اخلوارج: 

ذا تركها أهل العلم إ»يف حكم ترك الصالة عىل أهل البدع: وقال 
ذا كانت بدعتهم ال توجب إفهو مناسب باب التنفري من عملهم من 

 ،تكفريهم، أما إن كانت بدعتهم مكفرة كبدعة اخلوارج واملعتزلة واجلهمية
 .(1)«فال يصىل عليهم

واخلوارج: طائفة خبيثة، يكفرون املسلم باملعصية، ويرون خلود »
 .(2)«العصاة من املسلمني يف النار، وأهنم ال خيرجون منها كالكفار

  األلباني  دثاحمل اإلمام 
 هـ(1421 تويف)

  .«باب يف الرد عىل اخلوارج املكفرين»
والذ  »: يف التعليق عىل حديث عبادة بن الصامت ‘قال 

لذين خرجوا عىل أمري أن فيه ردًا رصحيًا عىل اخلوارج ا :هيمني منها هنا
ريب أهنم  فإهنم يعلمون دون أي شك أو ،÷طالب  أيببن  املؤمنني عيل

هو ومن ومع ذلك استحلوا قتاله وسفك دمه ، «كفرًا بواحاً »ا منه مل يرو
فلم  ،لقتاهلم واستئصال شأفتهم ÷فاضطر  ،معه من الصحابة والتابعني

                                          
 .13/161، 8/205، 7/137،   6/341او   جمموع الفت  (1)

 .116، بواسطة تقريرات أئمة الدعوة، ص6/432جمموع الفتاو    (2)
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 ،كام هو معروف يف التأريخ ÷ثم غدروا به   ،ينج منهم إال القليل
احلكام  وجعلوا اخلروج عىل ،ة سيئةنم واملقصود أهنم سنوا يف اإلسالم س  

رغم حتذير النبي منهم يف أحاديث  ،الزمان واأليام مر   عىللمني دينًا املس
ورغم أهنم مل يروا كفرًا بواحًا  ،«اخلوارج كالب النار»منها قوله  ،كثرية
ريخ يعيد نفسه ك من ظلم وفجور وفسق، واليوم التأنام ما دون ذلوإ ،منهم

 ،ا يف الدين إال قليالً فقد نبتت نابتة من الشباب املسلم مل يتفقهو ،كام يقولون
 ،فرأوا اخلروج عليهم دون أن يستشريوا أهل العلم والفقه واحلكمة منهم
بل ركبوا رؤوسهم وأثاروا فتنًا عمياء، وسفكوا الدماء يف مرص وسوريا 

بذلك هذا احلديث  فخالفوا ،وقبل ذلك فتنة احلرم املكي ،واجلزائر
 .(1)«خلفًا إال اخلوارجعليه عمل املسلمني سلفًا و الصحيح الذي جر 

 
 بن عثيمني ا العالمة الفقيه 

 ـ(ه1421)تويف  

طالب العلم أن يبينوا أن هذا املنهج  عىلالواجب »: ‘قال 
 .(2)«منهج اخلوارج الذين استباحوا دماء املسلمني وكفوا عن دماء املرشكني

حتريم قوله »عند باب  ، رشحه لرياض الصاحلنييف ‘وقال 
ومسألة التكفري مسألة خطرية جدًا فتح هبا أبواب رش » :«افريا ك :ملسلم
فإن أول من انتحل هذه النحلة اخلبيثة وهي  ،األمة اإلسالمية عىلكبرية 

                                          
مة األلباين   (1)  .4/295موسوعة العالم

 .129لقاء الباب املفتوح، جملس    (2)
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اخلوارج الذين أخرب النبي أهنم يمرقون من  ،تكفري املسلمني هم اخلوارج
وأهنم يقرأون القرآن ال يتجاوز  ،اإلسالم كام يمرق السهم من الرمية

أخرب النبي  حتى ،ويقرأون القرآن ،وأهنم يصلون ويتصدقون ،اجرهمحن
لكنهم والعياذ باهلل  ،أن الصحابة حيقر أحدهم صالته عند صالة هؤالء

 ،نسأل اهلل العافية ،كفروا املسلمني واستحلوا دماءهم وأمواهلم ونساءهم
عة فإن هناك شعبة ضالة مبتد ،وما زال هذا احلكم موجودًا إيل يومنا هذا

 .(1)«خبيثة تكفر من مل يكفره اهلل ورسوله بأهوائهم

                                          
 .6/478رشح رياض الصاحلني    (1)
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 النتيجة املستخرجة من هذا البحث 
نستخرج  ،من خالل ما ورد يف هذا البحث من آثار يف ذم اخلوارج

 .العبارات الواردة عن السلف الصالح يف ذمهم للخوارج

فورد عن السلف وأهل العلم ألفاظًا كثرية تدل داللة واضحة 
 :فمن هذه األلفاظ الواردة ،خطر هذه الفرقة اخلبيثة عىل ورصحية

 من اخلوارج التربؤ»ورد عن الصحابة». 
 لعنهم للخوارج»ورد عن الصحابة». 
 وصف اخلوارج بأهنم هم املقصودون بقوله تعايل»ورد عن الصحابة: 

 .« َّ يل  ىل مل يك ىكُّٱ
 قتلهم للخوارج»ورد عن الصحابة».   
 أمواهلم من مخس»ورد عن الصحابة».  
أهنم مجرة من جهنم»اخلوارج  عىلن الصحابة من أطلق ورد ع».  
أهنم أعداء اهلل»اخلوارج  عىلم أطلقوا ورد عن الصحابة أهن».  
جع مظ حط  مض  ُّٱ :ورد عن الصحابة أهنم هم املقصود بقوله تعايل 

 .َّمع
ورد عن الصحابة من وصف اخلوارج بأهنم رشار اخللق. 
صف اخلوارج باهلالك ورد عن الصحابة من و. 
رة هلذه»اخلوارج  عىلالتابعني من أطلق  ورد عن   .«األمة أهنم ع 
 رأي اخلوارج بأن رأهيم رأي سوء عىلورد عن التابعني من أطلق. 
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 ورد عن التابعني والصحابة وصف اخلوارج بأهنم ممن فرقوا دينهم
 وكانوا شيعًا.

 من غزا اخلوارج»ورد عن التابعني».  
 ر اخلوارجبعض الصحابة والتابعني من كف  ورد عن. 
ورد عن تابعي التابعني من وصف اخلوارج بالضالل. 
 طائفة خبيثة وأهنم ظلمة »التابعني من وصف اخلوارج بأهنم ورد عن

 .«فجرة
 ورد عن تابعي التابعني وعلامء السلف وصفهم للخوارج باملروق من

 .الدين
صفهم للخوارج بأهنم خمالفون ورد عن تابعي التابعني وعلامء السلف و

 .وأهل بدعة وضاللة ،للسنة وخمالفون للجامعة
 ورد عن التابعني وتابعي التابعني وعلامء السلف من وصف باخلوارج

 .يريدون إفسادًا دين الناس ،بأن معهم دينًا فاسداً 
 عىلاخلوارج أهنم فتنة  عىلورد عن التابعني وتابعي التابعني من أطلق 

 .األمة
 عن التابعني وتابعي التابعني من وصف اخلوارج بأهنم يأخذون ورد

  .بالظواهر املخالفة ألصول السنة
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 مبصطلحات البحثالتعريف 

 كل من يكفر احلاكم أو املسلمني بام ليس بمكفر رشًعا. اخلوارج: (1)

 صنف من اخلوارج. احلرورية أو احلروري: (2)

 صنف من اخلوارج. اإلباضية: (3)

 صنف من اخلوارج. ارقـة:األز (4)

 اسم للخوارج. مارقـة: (5)

 فرقة من اخلوارج. الصفرية: (6)
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 ع ـــــــاملراج

 .«دار القاهرة»طبعة  ،صحيح البخاري  -1
 صحيح مسلم.  -2
 .«بن حزمادار »ة طبع ،سنن الرتمذي  -3
 سنن ابن ماجة.  -4
  .«مكتبة املعارف بالرياض»سنن النسائي، طبعة   -5
 .«مكتبة الثقافة بالقاهرة»رشح الزرقاين عىل املوطأ،   -6
  .«طبعة دار احلديث»، نيل األوطار للشوكاين  -7
  .«طبعة دار القبلة»املصنف البن أيب شيبة،   -8
 .«طبعة املكتب اإلسالمي»مصنف عبد الرزاق،   -9
 .«طبعة دار الوفاء»معرفة السنن واآلثار للبيهقي،  -10
 .«طبعة دار الكتب العلمية»لكبري، االضعفاء  -11
  .«طبعة دار الكتب العلمية»، حتفة األحوذي -12
 .«طبعة دار ابن اجلوزي»فتح الباري البن رجب احلنبيل،  -13
 الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي. -14
 تفسري ابن أيب حاتم. -15
 .«مكتبة العبيكان»ان للسعدي، سري الكريم املن  يت -16
طبعة املكتبة »قاد أهل السنة واجلامعة الاللكائي، عتأصول ا -17

 .«اإلسالمية
  .اآلجريالرشيعة لإلمام  -18
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 .«طبعة دار الراية»اإلبانة الكرب  للعكربي،  -19
 .«حتقيق عبداهلل عادل احلمدان»ة لعبد اهلل بن اإلمام أمحد، نم السُّ  -20
   .الدرر السنية -21
 .«طبعة مؤسسة الرسالة»، يمعارج القبول للحكم -22
 .«طبعة املكتب اإلسالمي» ،البغويمام  لإل ةنم السُّ  -23
 .«طبعة دار الراية»ة لألصبهاين، نم احلجة يف بيان املحجة لقوم السُّ  -24
 .«القاهرة - طبعة دار ابن حزم»، ة للربهبارينم السُّ  -25
 .«ام أمحدطبعة دار األم»اع السلف يف االعتقاد الكرماين، إمج -26
البحث العلمي باجلامعة  ةطبعة عامد»إىل أهل الثغر لألشعري، رسالة  -27

 .«اإلسالمية
 ميني لألشعري.سالمقاالت اإل -28
 .«طبعة مكتبة العلم»، تعظيم قدر الصالة لإلمام املروزي -29
 .«بريوت - طبعة مؤسسة الكتب الثقافية»، ة لإلمام املروزينم السُّ  -30
 .«طبعة دار أضواء السلف»، زمنني نمة البن أيبأصول السُّ  -31
 .«طبعة مدبويل بالقاهرة»التنبيه والرد عىل أهل البدع للملطي،  -32
 .كتاب الزينة لألصييل -33
 .«طبعة دار العاصمة»التبصري يف معامل الدين،  -34
 .«طبعة دار التوحيد املغرب»ج اإلمام مالك يف العقيدة، منه -35
  .«يالفطبعة دار إ»، حممد اخلميس ، د.ئمة احلديثعتقاد أا -36
 خمترص تقريرات أئمة الدعوة لشيخنا د. حممد هشام طاهري. -37
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طبعة دار »، د. حممد اخلميس، حنيفة أيبأصول الدين عند  -38
 .«الصميعي

 .حنيفة الفقه األوسط أليب -39
طبعة »ي، ، إعداد: أسعد الزعرتاآلثار الواردة عن السلف يف العقيدة -40

 .«دار املعارف
 ةطبع» ،املسائل العقدية التي خالف فيها فقهاء املالكية أئمة املذهب -41

 .«دار الفضيلة
مكتبة اإلمام »، د/ عصام السناين، التحرير يف مسائل التكفري -42

 .«الذهبي
طبعة دار »، نايف الزهراين ،ستدراكات السلف يف التفسريا -43

 .«اجلوزي ابن
 ن منبه لرجل تأثري بمذهب اخلوارج.ة وهب بمناصح -44
  .«طبعة الفتح»،  فوائد حممد بن خملد -45
 املدونة لإلمام مالك. -46
 .«طبعة القاهرة»ي البن قدامة، املغن -47
 .«طبعة دار الكتب العلمية»، تاريخ أصبهان -48
 تاريخ اإلسالم لإلمام الذهبي. -49
 تاريخ الطربي. -50
  .ائرالبصائر والذخ -51
  .البن سعد الطبقات -52
 .«طبعة الرسالة»، سري أعالم النبالء -53
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دار اهلد   طبعة»مجاع، املسائل العقدية التي حتكي فيها ابن متيمة اإل -54
 .«النبوي

طبعة »، د. عفاف حممد خمتار، تناقض أهل األهواء والبدع يف العقيدة -55
 .«الرشد

 يامن للقاسم بن سالم.كتاب اإل -56
 ، د. إبراهيم بن صالح املحميد.القصة الكاملة خلوارج عرصنا -57
 : بدر البدر.حتقيق ،«طبعة دار اخللفاء الكويت»الغرباء،  -58
 هتذيب اللغة لألزهري. -59
  .االنتساب أليب مظفر السمعاين -60
طبعة أضواء »، مظفر السمعاين االنتصار ألصحاب احلديث أليب -61

 .«البيان
 ق عبدالقادر البغدادي.ر الفِ الفرق بني -62
 .«بريوت -دار القلم طبعة»تلبيس إبليس البن اجلوزي،  -63
 ح علل الرتمذي البن رجب احلنبيل.رش -64
  ع العلوم واحلكم البن رجب احلنبيل.جام -65
 اخللق البن الوزير.إيثار احللق عىل  -66
 فتح الباري البن حجر. -67
  .حرب الكرماينمسائل اإلمام أمحد برواية  -68
 .عاصم ة البن أيبنم السُّ  -69
  .«طبعة دار الكتب العلمية»العزيز رشح الوجيز للقزويني،  -70
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طبعة دار الفاروق »، حسن القطان االمتاع يف مسائل اإلمجاع أليب -71
 .«احلديثة

 .«طبعة دار اآلثار»، ةييمابن تمنهاج السنة النبوية لشيخ االسالم  -72
 ة.ييمابن تفتاوي النبوية لشيخ االسالم جمموع ال -73
  .ةييمابن تالنبوات النبوية لشيخ االسالم  -74
وخمترص الصواعق املرسلة، اختصار حممد بن  الصواعق البن القيم. -75

 .«طبعة أضواء السلف»املوصيل، 
 إغاثة اللهفان البن القيم. -76
 .«طبعة مؤسسة الرسالة»، الفروع البن مفلح -77
طبعة دار الكتب »القاري،  عىلللقايض عياض رشح املال فاء الش -78

 .«العلمية
  .«طبعة دار هجر»، البداية والنهاية -79
 جمموع فتاو  ابن باز. -80
 دروس يف رشح نواقض اإلسالم للفوزان. -81
 رشح رياض الصاحلني البن عثيمني. -82
  .األجوبة املفيدة عن مسائل املنهاج اجلديدة للفوزان -83
ابتهاج الشعالن، أ/ ،أقوال أئمة أهل السنة يف احلكم عىل اخلوارج -84

 .«دار الصميعي طبعة»
 .«طبعة مكتبة املعارف»اإليامن، للقاسم بن سالم، حتقيق األلباين،  -85

 
  لل  محد  ولل  له  وصبه  ولل  وصلي اهلل
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