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إنَّ الحمددهلل  ن محمددهللنن عمندد ونستن عمندد عوذنن عموددشر رددن  ندد   ددذع   مونددسنن 

عَنْ  يضلل فال هدني  لدتن ع  دههلل  ْن    لتن نضلَّ  فال ا  عسنِّئنت  عمنلسنن َنْ  يههللن

ٿ ٿ ٹ  ژ   ع سدشلت عبهللن نحّمهلًلا  نَّ  ع  ههلل لتن  ذيك   عحهللن ا ن إلت إ َّ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ ن[201: آل عمذان] ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ

 ژپ پ ڀ ڀ   ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ   ٹٹ ڤ ڤ ڤ       ڤ ڦ

ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    چ  ن [2: سندددددددن ]ال

ن روهلل  [02-00 :ألحزاب]ا چڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ڭڭ  نَّ
(1)

: 

السصدنح  لومدشا المندلمن   مدن  :يي  ا  تونلى قنئم على يعنئم ن نسد  نسهدن فإنَّ 

قلسدن: « الدهللي  السصدنح » قدنل: السبد    نَّ  جن  يف حهلليث تمنم رد   ع  الدهللا   

 عان ننلم «ععنن هم   علك نرت علذسشلت عألئم  المنلمن »لم ؟ قنل: 
(2)

. 

الوددذا الضددنل  المةنلودد  لمددسه  رنددننح حددنل   :عندد  السصددنح  لومددشا المنددلمن 

 على المس نبن  إلنهن.  عاإلمكن  النلف الكذاا

                                                 
يولمهن  صحنرتن  من يولمهم ال شههلل يف الصالةن  ( هذن تنمى خطب  الحنج ن عقهلل  نن السب  2)

عه  نشذعع  رن  يهلل   لِّ حنج ن عقهلل  خذجهن السننئ  يف سسستن   نب صالة الونهللي ن رنب 

ن )3/221 نف الةطب ن ) ْطَب   السَِّكنح  ن َرنب خح (ن 2/906(ن عار  ننجت يف سسستن   َ نب السَِّكنح 

اَلة  ن «ح ننلمصحن»عع ي ر ذح طذٍف ن  هذن الةطب  يف:  نف  الصَّ َو   َرنب َتْةو  مح   َ نب اْلجح

ن ) ْطَب   (ن ع فذيهن 2/3«: )سلنل  األحنييث الصحنح »(ن عصححهن األلبنين يف: 1/363َعاْلةح

نهن:  خطب  الحنج  ال    نن السب  صلى ا  علنت »رذسنل  جمع المذعينت الشا ية فنهنن عسمَّ

 «.عسلم يحوّلمهن  صحنرت

 (.63ن رذقم: )«ح ننلمصحن» (1)
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عهذا ن  الذحمد  مدمل لولهدم يذجودشن عد  خطدتهم عي بدنَّ  لهدم الحد ل علدئال 

لشا غنذهمن عن  الذحم  رنلةل  عمشًنن  ْن  يقوشا يف   ذاك البهللع. يحض 

يذ  ن دْ  ت ْلدَك اْلب دهلَلع  َعإ ْن » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا : َفاَل رحهللَّ ن ْ  ال َّْحدذ 

سَنف ٍ ل َلك د ْ  ْشا ت ْلَك اْلب هلْلَعَ  َعْ  نح ْ  َقهلْل َتَلقَّ ْمل َرْل َعَلْش َلْم َيكح ْم َعَتْون نسَهح ْ َذهح
 اْقَ َضى َرل َك ر 

شَهن َظنمِّنَ   ْ  َ ذَ َقنلح هلًلى َعَ مََّهن َخْنٌذ َعَ مََّهن ي يٌ ل َعَلْم َتكح «ل َك َلَشَجَب َرَنننح َحنل َهنَ مََّهن هح
(1)

. 

ذة تنهم يف ال وذيف المة صذ روذق  الةشا ج ال د  هد   عل الودذا  عهذن المذ ِّ

هن رنقشن يف األن ن طع ح ى قح  قذنٌ  نسهم لمن خذج  ظهشً ا يف تت يخ المنلمن ن ع تبنعح

 ط ا  علدنهم ند  ين تصدلهم إلدى  نْ كلمدن ظهدذعا سدلَّ ن فيةذج يف عذاضهم الدهللجنل

فةطذهم على  ن  اإلسالا عظدنمن عنوذفد ح السدن   نق لشا نوتيةذجشا نع الهللجنل عيح 

هم.  رحنلهم سبٌب ن   سبنب سالن هم ن   ذِّ

 عالكالا ع  هذن الوذق  يف الجشامب اآلتن :

                                                 
 (.11/133) ن«نجمشع الو نعى» (2)
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مة
ِّ
: املقد  أوًلا

 م:تعريف اخلوارج، وأمساؤه
اسم نش   ند   نخن ج عخن ج ن عطنئو  :   نجمع خن ج  :الةشا ج يف اللع 

 .الةذعج

  «خدذج» عقهلل  طل  علمن  اللع   لم  الةشا ج يف آخذ توذيونهتم اللعشي  يف ندنية 

رد   رد   علد ي   ع على على هذن الطنئو  ن  السن  نوللن  رلك رةذعجهم ع  الهللِّ 

 لةذعجهم على السن  خنن  المنلمن  ع  طنلب 
(1)

. 

يف ال وذيدددف  المقدددن ت عالودددذا   دددب    صدددحنبح  اخ لدددف عيف ا صدددطالح:

 ا صطالح  للةشا ج:

رد   على علد ِّ فمسهم َنْ   طل  اسم الةشا ج على طنئو  نونَّسٍ ن عهم الةن جشن 

 .روهلل قبشلت ال حكنم  ر  طنلب 

 علدى علد ِّ  عالنبب الذ  لت سمشا خشا ج خدذعجهم» :األ وذ   حمت ا قنل 

مَ    ر   ر  طنلب ن حكَّ  «لمَّ
(2)

ن ععافقت على رلك البعهللاي 
(3)

عالنكنك  
(4)

. 

فهم ر وذيٍف  عم فتطل  اسم الةدشا ج علدىعنسهم َنْ    دلِّ َندْ  َخدَذَج علدى  :عذَّ

 ن يف   ِّ زن  ن  األزننن.اإلننا الح  نطلًقن

خددذج علددى اإلنددنا الحدد  الددذ  اتوقدد    ْ َندد  ددل  » قددنل الشهذسدد نين  حمددت ا :

                                                 
فدد ح »(ن ع: 1/30: )زرنددهلل لل «تددنج الوددذع »(ن ع: 0/30ن)لألزهددذ  «هتددذيب اللعدد »( امظددذ: 2)

 (.21/113ن) ر  حجذ «البن  

 (.211-210)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( 1)

 (.33ص: )ن «الوذا رن  الوذا» ( 3)

 (.20: )ن ص«عقنئهلل  هل األييننالربهنن يف نوذف  » (4)
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نن سددشا   ددنن الةددذعج يف  يددنا الصددحنر  علددى األئمدد  الجمنعدد  علنددت ينددمى خن جًندد

« ع  نن روهللهم على ال نرون  رإحنننن عاألئم  يف  ل زنننالذا هللي ل 
(1)

. 

رد   علدى علد ِّ َنْ   طل  اسم الةشا ج على  لِّ َنْ   ن َك الةن جن  عنسهم َنْ  

ذ رنلكبنذةيف اآل ا  عالمو قهللات     ر  طنلب  .يف   ِّ زن   نن  ع  وَّ

ج ندد  » : حمددت ا  قددنل اردد  حددزا إ ْمَكددن  ال َّْحك ددنم عتكونددذ َعندد  َعافدد  اْلَةددَشا  

مَّ  اْلجدش  َعإ ن َ ْصدَحنب اْلَكَبدنئ ذ نةلدهللعن 
عج  على َ ئ  ذ َعاْلَقْشل ر نْلةذح

َ ْصَحنب اْلَكَبنئ 

َش خن ج    السَّن  َفهح
«ف 

(2)
. 

عيجموهم القشل رنل رب  ن  عثمدنن ععلد   ضد  » قنل الشهذس نين  حمت ا :ع

ا  عسهمنن عيقهللنشن رلك على  ل طنع ن ع  يصححشن المسن حنت إ  على رلكن 

«نن عاجبً النس : حقً  فذعن  صحنب الكبنئذ عيذعن الةذعج على اإلننا إرا خنلعيكوِّ 
(3)

. 

 ضد   عيجموهم القشل رنل رب  ن  عثمنن ععلد »  حمت ا : سوذاينس قنل ا ع

ا  عسهمنن عيقهللنشن رلك على  ل طنع ن ع  يصححشن المسن حنت إ  على رلكن 

 ننن عاجًبدالنس : حقً  فالكبنئذ عيذعن الةذعج على اإلننا إرا خنلذعن  صحنب عيكوِّ 

شا إ ن اْلَونس   َ نف ذ على نوسى َ مدت َ دنف ذ مْوَمد   ردت َفنكدشن  م َقنلح م َفإ مَّهح سْهح
إ  َّ السجهللات ن 

دن ا مَّ
م على نوسى الكودذان َ  علدى نوسدى اْلكْودذ َعن  سْهح

َ    ن  سهلْل َهؤح َن  ع  ن ال َّْنم  طالا َهذ 

َننا الجنئذ عج على اإل  ذح نوهم َ ْيضن تجشيزهم اْلةح  «يجمع َجم 
(4)

. 

                                                 
 .(2/224: )«الملل عالسحل» (2)

 (.1/60)ن «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل» (1)

 .(2/223: )«الملل عالسحل» (3)

 (.43ص: )ن «ال بصنذ يف الهللي  عتمننز الوذق  السنجن  ع  الوذا الهنلكن »( 4)
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ذ رنلصعنئذن ف هلل الةشا ج:  ل  َنْ   وَّ نألزا ق ن عطنئو  ند  الصدوذي  عيهللخل يف حِّ

ر كونذ نذتكب الصعنذةإلى القشل يذهبشن 
(1)

. 

 إ ودن ر  نَّ الةشا ج اسم يطلد  علدى:  دلِّ َندْ  قدنل عخالص  ال وذيونت الننرق 

 ضد  ا  ن عثمدنن ععلًندفهدم يدذعن  نَّ  ن عثمنن ر  عوننع  عل  ر   ر  طنلب

ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  چ  عا همن قهلل حكمشا رعنذ نن  مدزل ا   ْ نَ عَ عسهمنن 

دذ رنلصدعنئذن ذعا المنلمن  مذا عرعنذنفكوَّ  ن[44المنئدهللة:  ] چھ ن عندسهم َندْ   وَّ

علدى اإلنددنا نلةذعج عالقدشل ردد ننون قد  جمنعدد  المندلمن عتذتَّدب علدى تكونددذهم: 

ع نشالهم   المنلمن عاس حالل ينن نالح  نطلًقنن
(2). 

  يف رلدك:سن  على ننلك الةشا ج يف   ِّ زننن فلت حكمهدمن عيدهللخل   ْ نَ   ل  ع

ددنل ن عالمسظمددنت اإل هنرندد  ال دد  تددذى الةددذعَج علددى علدد ِّ األنددذن  الجمنعددنت الضَّ

.  عال كونَذ رعنذ ح ٍّ

   
 

 

                                                 
 (.1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل»امظذ: ( 2)

 (.106-23/101: )ر  تنمن   «نجمشع الو نعى»امظذ:  (1)
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 أمساء اخلوارج  
 للةش اج  سمن  يمك  تقننمهن إلى قنمن :

 نن  طلقت الةشا ج على  مونهم. القنم األعل:

 عسهم يف رلك:عن  الشا ي 

 .تنمن   مونهم رنلمؤنسن  (2

ع دذلك تندمن   هدل البدهللع ألموندهم » قنل  نخ اإلسدالا ارد  تنمند   حمدت ا :

«ين حقشهنن  من تنم  الةشا ج  مونهم المؤنسن  يعن رقن   هل القبل  رتسمن   
(1)

. 

عصددسنوهم هددذا ندد  اإلعجددنب رددنلسو، عتز ن هددنن عالمددؤن ح   يحكددم لسونددت 

اإليمننن علذا ع ي ع  جمٍع ن   هل النس  عالجمنع  القشل رن سد ثسن  يف رنس كمنل 

 اإليمنن خشًفن ن  تز ن   مونهم.

ذاة. (1  تنمن   مونهم رنلش 

ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  چ   ا ن  قشلت تونلى:عقهلل  طلقشا هذا ا سم على  مونهم  خذً 

 .[100البقذةن ] چۀ  ۀ  ہ  ہ

 نةنلونهم علنهم.عقهلل تكشن هذن ال نمن  ن  إطالقنت 

 طنعد  ا  يفشا  ذاة: قدشلهم:  دذيسن  موندسن م  لت سح  عالذ » :األ وذ   حمت ا قنل 

«روسنهن رنلجس  :  
(2)

 نئذةاألئمَ  الج شاحن  فن قن عيوسشن: 
(3)

. 

  سمنٌ   طلقهن نةنلوشهم علنهمن عن    هذهن: القنم الثنين:

                                                 
 (.3/943) ن«رننن تلبن، الجهمن »( امظذ: 2)

 (.100)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( 1)

 (.9/1361)للجشهذ ن  «الصحنح»امظذ: ( 3)
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 :الةشا ج -2

شا رددت  ددم  لموددن ق هم الجمنعدد  رن ع قددني عالنددنفن عهددش   ددهذ اسددٍم لهددمن سح

عخذعجهم على  ئم  المنلمن ن الذي  اتوقد  الجمنعد  علدى إندنن هم يف   ِّ عصدذ 

 .ن  الوصش 

ل ن   حهللث هذن البهللع  يف هذن األن ل الجمنع  ال   خذج  علدى علد  رد   ع عَّ

هد36 ر  طنلب سس  
(1)

 ن ثدم خذجد  علدى خلودن  المندلمن  يف عهدهلل رسد   نند ن عيف

الوبن ن عنن يزال هذا  تهنم الةذعج على  ئم  المنلمن    عائل عههلل رس
(2)

. 

 :الحذع ي  -1

سمشا رذلك منب  إلى حذع ا ن عه  قذي  رظنهذ الكشف ن قندل علدى ننلدن  نسهدنن 

 دنن عامشدقشا عد  جنشدتن عن  طنلدب  رد  رد  عل مزل من الةشا ج الذي  خنلوشا 

ار هللا  خذعجهم نسهن
(3)

. 

 :المن ق  -3

ن طنلدب  رد  رد  علد علدى لمدذعقهم سمشا ردذلك  ن عتكوندذ َندْ  تدش َّ
(4)

ن  ع 

لمذعقهم ن  اإلسالا
(5)

. 

هدن إ  رنلمن قد ن فدإهنم عهم يذضشن مدذن األلقدنب  لِّ » قنل األ وذ   حمت ا :

                                                 
 (.3/211«: )سنذ  عالا السبال »(ن 1/0(ن )3/292(ن )3/94)ن «تن يخ الطرب »( امظذ: 2)

 .(2/224) نللشهذس نين ن«الملل عالسحل»( امظذ: 1)

ص:  «لبعهللاي لن «الوذا رن  الوذا»(ن ع: 3/139ن)لننقشت الحمش  «نوجم البلهللان»( امظذ: 3)

(03.) 

 (.33/00ن)«نجمشع الو نعى»( امظذ: 4)

 (.3/362ن)«رننن تلبن، الجهمن »( امظذ: 3)
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 «ن  الهللي   من يمذا النهم ن  الذنن  يكشمشا نن ق  يسكذعن  نْ 
(1)

. 

م  -4  :المحكِّ

عهش ن   عائل  سمنئهم ال ى  طلق  علنهمن عقهلل  طلد  علدنهم رندبب إمكدن هم 

 «  حكم إ   »قشلهم: ل ع تحكنم الحكمن  
(2)

. 

فكنمد  الةدشا ج تد كلم يف حكدم ا  » قنل  نخ اإلسدالا ارد  تنمند   حمدت ا :

الشذع :  نذن عهننت عنن ي بع رلدك ند  ععدهللن عععندهللن عحكدم ند  عافد  رلدك عند  

عسدمشا نحكمد   "األسدمن  عاألحكدنا نننئل" :ا عه ن ع نفذً خنلوت عن  يكشن نؤنسً

لةشضهم يف ال حكنم رنلبنطل ع نن الذجل إرا قنل:   حكم إ    قنلشا: هش نحكدم 

 «   خنئض يف حكم ا 
(3)

. 

 :السشاصب -3

عتكونذهم لت رودهلل الوهللاعة عالبعضن ن  عن  عا ن  نلمسنصب هم علنً  سمشا رذلك

 ض  ا  عسهم عرذا هتم ن   ثنذ ن  الصحنر حنيث  ال حكنم المشهش ةن 
(4)

. 

 :الشعنهللي  -9

  قدنل رسودنر ععدهلل ا  عععندهللنن عند  قدنل: إن غنلًبن على نَ  «الشعنهللي »يطل  لوظ 

نذتكب الكبنذة  نفذن  ع يف نسزل  رن  المسزل ن  هذا يف الهللمننن  نن يف اآلخذة فهش خنلهلل 

 نةلهلل يف السن .

                                                 
 (.210)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( امظذ: 2)

 (.120)ن ص: «نقن ت اإلسالننن »( امظذ: 1)

 (.23/122) ن«نجمشع الو نعى»( 3)

 (.19)ر ولن  ار  ننمعن ص:  ن«الوقنهللة الشاسطن »( امظذ: 4)
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ن ر ذ  قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا  نذهب  هدل الندس  يف فندنا  هدل لمَّ

 .(1)«عإممن يةنلف يف هذا الشعنهللي  ن  الةشا ج عالمو زل  عمحشهم» :القبل 

 : هل السهذعان -0

هدد 31السهذعان رلنهللة قهلليم  رن  رعهللاي ععاسط ن  الجنمدب الشدذق ن عفنهدن سدس  

ن عرن  الةشا جن الذي  خذجشا  طنلب  ر  ر   ننذ المؤنسن  عل  نم  عقو  رن  

علنت يشا صدون  إلمكدن هم ال حكدنمن عقح دل فنهدن     الةدشا ج عبدهلل ا  رد  عهدب 

 ع  ثذ  صحنرت ذاسب ال
(2)

. 

 «عهم المن ق  الذي  اج موشا رنلسهذعان» قنل الشهذس نين  حمت ا :
(3)

. 

 : الب  هل السن  -1

 َّ لحهلليث  
ل  ن َقنَل: َ َ ْي ح َ َرن  حَننَنَ  اْلَبدنه  ْحَج   ب  اْلم  عَ   َغنل ٍب َصنح  َ ْرَصدَذ  ح ح

 
 
دشَل ا  ْو ح َ سح َج َعَلى َيَ ج  ي َنْشٍ ن َفَقدنَل: َسدم  : َخَشا   دشلح ن »ن َيقح   داَلبح َ ْهدل  السَّدن  

ن   اَلبح َ ْهل  السَّن    مَّ «   اَلبح َ ْهل  السَّن   مَّ َقنَل:  ن ثح َمن   »َرَكىن ثح يم  النَّ
ن َ ذ  َقْ َلى َتْحَ  َ ي 

 « َعَخْنذح َقْ َلى َندْ  َقَ لحدشا
 
دشل  ا  دْ  َ سح

ْوَ  َهدَذا ن  ن َقدنَل: َقدنَل َ رحدش َغنل دٍب: َ َ ْمدَ  َسدم 

  إ َرنْ َمَوْمن إ مِّ  »
 
شل  ا  ْ  َ سح

ْو حتح ن 
ٍة عَ َلَجذ  ٌ ن َسم  َتْن   َعَ  َثاَلٍث ن َغْنَذ َنذَّ  عان «َ  َنذَّ

الطرباين عالحمنهلل 
(4)

. 

                                                 
 (.3/2031) ن«ال نونسن »( 2)

 (.0/412) ن«نجمشع الو نعى»(ن ع: 2/31) نللذهب  «الورب يف خرب ن  غرب»( امظذ: 1)

 .(2/223: )«الملل عالسحل» (3)

سسنين الشنخ نقبل إعحنَّ   ن(631): رذقم« ننسهلل الحمنهلل »ن ع(1039): رذقم« الموجم الكبنذ»( 4)

 ر   « صشل النس »عامظذ تنمن هم رذلك يف: (ن 906): رذقم«  صحنح ي ئل السبشة»يف:  الشايع 

 (.1/431):  ر   ر  عنصم «النس  »ن ع: (164) ن ص: ر  زنسن 
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ذة -6  :المكوِّ

رعندذ  الذمشبن عتكونذ ن  خنلوهم ند  المندلمن مطَل   ل كونذهم ر سمشا رذلك

ن عهش عصٌف لم  هن  هذا السه  يف  لِّ زنننح ٍّ 
(1)

. 

ن   -20  :الشكَّ

يف  ندذكن  دكك  »  : طنلدب  رد  رد  ول لمنب  لقشلهم لمن  فضشا ال حكنم 

 «عحكم  عهللعك يف مونك
(2)

. 

   
 

                                                 
 (.3/2031) ن«ال نونسن »(ن ع: 3/232 ر  حزا: ) «ألهشا  عالسحلالوصل يف الملل عا»امظذ:  (2)

 (.20: )ن ص«الربهنن يف نوذف  عقنئهلل  هل األيينن» (1)
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 النصوص الواردة يف التحذير من اخلوارج وذمِّهم، وذكر أوصافهم كثرية منها:
 قنل:  نحهلليث  ر  سونهلل الةهلل   

 
شل  ا  سهلَْل َ سح

مح  َقنَل َرْنسََمن َمْح ح ع 
َعْهَش َيْقن 

َذة   َشْيص  ع اْلةح نٍم  -َقْنًمن َ َتننح رح ٌل ن ْ  َرس ى َتم  ْل. َفَقدنَل  -َعْهَش َ جح  اْعدهلل 
 
شَل ا  َفَقنَل َين َ سح

ْذَت إ نْ » ْبَ  َعَخن  ْل َقهلْل خ  لح إ َرا َلْم َ ْعهلل  لح  َعْيَلَكن َعَنْ  َيْوهلل  ْ  َ ْعهلل  َمذح  ن«َلْم َ  ح  :َفَقنَل عح

سحَقتح  َب عح ن َفَتْضذ   اْئَذْن ل ى ف نت 
 
شَل ا  ْم »َفَقنَل  ؟َين َ سح دذح َ َحدهللح ح

َيْعتح َفإ نَّ َلدتح َ ْصدَحنًرنن َيْحق 

زح  ْذآَن َ  يحَجنع  عَن اْلقح ْمن َيْقَذ ح ه 
َننن  َننَنتح َنَع ص 

ْم َعص  دشَن َصالََتتح َنَع َصالَت ه  قح ْمن َيْمذح َنهح
َتَذاق 

سَْظدذح  دمَّ يح  َ دْىٌ ن ثح
 َفالَ يحشَجهللح ف ندت 

سَْظذح إ َلى َمْصل ت  ن يح
نَّ  
ن  َ  الذَّ

ْهمح ن  اح النَّ ي   َ َمن َيْمذح َ  الهللِّ
ن 

دنِّت  
سَْظدذح إ َلدى َمض  دمَّ يح  َ دْىٌ ن ثح

 َفَمن يحشَجهللح ف نت 
َصنف ت  دتح  -إ َلى    هلْلحح

َجدهللح ف ندت  َفدالَ يحش -َعْهدَش ق 

 َفدالَ يحشَجدهللح ف ندت  َ دْىٌ ن
َذر ن  سَْظذح إ َلى قح مَّ يح دٌل  َ ْىٌ ن ثح ْم َ جح َان آَيد حهح َقدهلْل َسدَبَ  اْلَودْذَث َعالدهللَّ

دن    دشَن َعَلدى ح  جح  َتدهلَلْ َي ح َعَيْةذح
هلَلْيت  ن ْثلح َثهلْلى  اْلَمْذَ ة ن َ ْع ن ْثلح اْلَبْضدَو   َ ْسَشيح إ ْحهلَلى َعضح

ْذَقٍ  ن  َ   : َقنَل َ رحش َسو نهلٍل «. السَّن    فح
 
دشل  ا  دْ  َ سح

يَث ن  ْو ح َهَذا اْلَحدهلل   َفَتْ َههللح َ مِّى َسم 

ت َى ر دت   َ، َفدتح ن َفدنْل حم  دل  جح َك الذَّ
ن َفَتَنَذ ر َذل  ْم َعَ َمن َنَوتح ٍب َقنَتَلهح

ىَّ ْرَ  َ ر ى َطنل 
 َعَ ْ َههللح َ نَّ َعل 

 ِّ 
ى َمَوَ تح  َح َّى َمَظْذتح إ َلْنت  َعَلى َمْو   السَّب 

ذ   عان البةن   عننلم «الَّ
(1)

.  
                                                 

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3920): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

 :(29/243يف عمهللة القن    ذح صحنح البةن   ) قنل الونس 

)قهلل خب (ن رلوظ الم كلم عرنلةطنب   : خب   م  لكشمك تنرون عنق هللين لم    يوهلللن  قشلت:

 عالو ح   هذ ع عجت. 

)فقنل عمذ(ن   : ار  الةطنبن عقنل يف نشضع آخذن فقنل خنلهلل ر  الشلنهلل: إئذن ل  يف  قشلت:

 = ق لتن ع  ننمع  ن يكشن  ل نسهمن اس ترن يف رلك. 
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فنت لن، لل ولنل يف تذك الق ل يف  شن األصحنب لتن عإن اس ح   )فإن لت  صحنرن( الون  قشلت: =

الق لن ل وقنب األخبن    : قنل يعت ثم عقب نقنل ت رقص هم عغني  نن يف البنب  ن حكمت حكم 

 يق ل  صحنرت.    يق لهم لئال يقنل: إن نحمهللا  المسنف ن ع نن  سشل ا  

)  يجنعز تذاقنهم(ن الرتاق  جمع تذقشةن عهش عظم عاصل نن رن  ثعذة السحذ عالونت ن عيف  قشلت:

 . عاي : )  يجنعز حسنجذهم(

)يمذقشن(ن ن  المذعا عهش الةذعجن عإن  نن المذاي رنلهللي  اإلسالا فهش حج  لم  يكوذ  قشلت:

 الةطنر . الةشا جن عإن  نن المذاي الطنع    يكشن فنت حج ن عإلى هذا ننل

)ن  الذنن (ن على عزن فونل  رموسى نووشل  عهش الصنهلل المذن ن  بت نذعقهم ن  الهللي   قشلت:

رنلنهم الذ  يصنب الصنهلل فنهللخل فنت عيةذج نست ن   هللة سذع  خذعجت لقشة الذان ن   يول  

 ن  جنهلل الصنهلل رش  . 

 )إلى مصلت(ن عهش حهلليهللة النهم. قشلت:

لذا  عرنلصني المهمل  ثم رنلون : عهش الوصب الذ  يلشى فشا نهللخل )إلى  صنفت(ن ركنذ ا قشلت:

 السصلن عالذصنف جمع  صو  رنلحذ نت الثالث. 

)إلى مضنت(ن رو ح السشن عحك  ضمهن عركنذ الضني الموجم  عتشهلليهلل النن  آخذ الحذعفن  قشلت:

لنهم قبل  ن عقهلل فنذن يف الحهلليث: رنلقهللحن ركنذ القنف عسكشن الهللال المهمل : عهش عشي ا

يذاش عيسصلن عقنل: هش نن رن  الذيش عالسصلن قنلت الةطنر ن عقنل ار  فن  : سم  رذلك 

ألمت يذى ح ى عني مضشا   : هزيالن عحكى الجشهذ  ع  روض  هل اللع :  ن السض  السصلن 

 عاألعل  على.

عه  عاحهللة )إلى قذرن(ن رضم القنف عرذالن  نوجم ن  األعلى نو شح ن عهش جمع قذة  قشلت:

 الذيش الذ  على النهمن يقنل:   بت رت ن  القذة رنلقذةن ألهنن تحذى على نثنل عاحهلل.

)قهلل سب  الوذث(ن   : قهلل سب  النهم رحنث لم ي ول  رت     ن  الوذث عالهللا علم يظهذ  قشلت:

لت  ثذهمن فنتن عالوذث النذجن  نن ياا يف الكذشن عيقنل: الوذث نن يج مع يف الكذعش نمن تت 

 رعات الكذعشن عقنل القنض : يوس  موذ النهم يف الصنهلل ن  جه   خذى علم ي ول      نست رت. 

 = )آي هم(ن   : عالن هم.  قشلت:
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ند  الندمن   حدب  ن فدألن  خدذَّ حهللث كم ع   سشل ا   : إراقنل عل  عع  

إل  ن   ن   ذب علنتن عإرا حهللث كم فنمن رنس  عرنسكمن فإن الحذب خهللع ن سدمو  

يدت  يف آخدذ الزندنن قدشان حدهللثن  األسدسننن سدوهن  األحدالان »ن يقشل:   سشل ا  

  الذنند ن   يقشلشن ن  خنذ قشل الربي ن يمذقدشن ند  اإلسدالا  مدن يمدذا الندهم ند

ق لهم  جذ لم  ق لهم يدشا  يجنعز إيمنهنم حسنجذهمن فتيسمن لقن مشهم فنق لشهمن فإنَّ 

 عان البةن   عننلم« القننن 
(1)

. 

                                                 

 ) ع نثل البضو (ن رو ح البن  المشحهللة   : نثل قطو  اللحم.  قشلت: =

 )تهلل ي ( رهللالن  ع ا ي  نهمالتن   : تضطذبن عهش فول نضن ع ن  الهلل ي ةن عهش قشلت:

 صشت إرا امهللفع سمع لت اخ الط. عقنل: تهلل ي  تج   عتذهبن عنست ي ي  المن . 

)على خنذ فذق (ن رو ح الةن  الموجم  عسكشن النن  آخذ الحذعف عيف آخذن  ا :   : على  قشلت:

 فضل فذق ن   : طنئو ن عهذن  عاي  الكشمنهس ن عيف  عاي  غنذن: على حن  فذق ن ركنذ الحن  

النن  آخذ الحذعف ثم مشنن عفذق ن رضم الون  على هذن الذعاي    : على زننن  المهمل  عسكشن

فذق    : افرتاان عقنل القنض : خنذ فذق ن   :  فضل طنئو  هم عل ن  ض  ا  تونلى عستن 

 ع صحنرتن عخنذ القذعن عهش الصهلل  األعل.

 )فنل م،(ن على صنع  المجهشل   : فطلب  قشلت:

 .(   : عصوت الذ  عصوت  )على مو  السب  قشلت:

 .(2099): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3922): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

 (: 29/244ن )عمهللة القن    ذح صحنح البةن  يف  الونس قنل 

 .ن  خذ( ن  الةذع  عهش الشقشع عالنقشط)فأل قشلت:

)خهللع ( رو ح الةن  الموجم  عضمهن ع نذهنن عالظنهذ إرنح  الكذب يف الحذبن لك   قشلت:

 ا ق صن  على ال وذيض  فضل.

)حهللثن  األسسنن(   : الصعن ن عقهلل يورب ع  الن  رنلومذن عالحهللثن  جمع: حهلليث الن ن  قشلت:

 = .ع ذا يقنل: غلمنن حهللثنن رنلضم



 الخوراج 
16 

فقنمهن رن  األ رو    ٍ بَ نْ هَ رذح  ن إلى السب   عل    قنل: روَث  نع   ر  سونهلل ع

األقذع ر  حنر، الحسظل ن ثم المجن و ن ععننس  ر  ردهلل  الودزا  ن عزيدهلل الطدنئ ن 

ر  عالث  الوننذ ن ثم  حهلل رس   البن فعضدب  قدذيشن  ثم  حهلل رس  مبهننن ععلقم 

فتقبدل  جدل «. إممن  تدتلوهم»عاألمصن ن قنلشا: يوط  صسنييهلل  هل مجهلل عيهللعسنن قنل: 

شذف الشجس ن ن منتئ الجبن ن  ث اللحن  نحلدشان فقدنل: اتد  ا  يدن غنئذ الونسن ن ن

« ن  يطع ا  إرا عصن ؟  يتنسس  ا  علدى  هدل األ ف فدال تدتنسشين»نحمهللن فقنل: 

ند   إنَّ »فمسودتن فلمدن علدى قدنل:  -   حندبت خنلدهلل رد  الشلندهلل -تن ق َلد فنتلت  جدٌل 

  يجنعز حسنجذهمن يمذقشن ن   القذآن يقذؤعنن قشنً ضئضئ هذان  ع: يف عقب هذا 

الهللي  نذعا النهم ن  الذنن ن يق لشن  هل اإلسالا عيدهللعشن  هدل األعثدننن لدئ   مدن 

 عان البةن   عننلم « ي   هم ألق لسهم ق ل عني
(1)

. 

                                                 

 )سوهن  األحالا(   : ضوون  الوقشلن عالنوهن  جمع سونت عهش خونف الوقل.  قشلت: =

خنذ الةلنق ن قنل  )يقشلشن ن  قشل خنذ الربي (   : ن  النس ن عهش قشل نحمهلل  قشلت:

الكذننين: عيذعى: ن  خنذ قشل الربي ن   : ن  القذآنن عيح مل  ن تكشن اإلضنف  ن  رنب نن 

مضنف إلنتن عحنسئذ يذاي رت النس    القذآنن هش  من قنل الةشا ج:   يكشن المضنف ياخال يف ال

 حكم إ   ن يف قضن  ال حكنمن ع نم   لم  ح  علك    ايعا من رنطال.

 )يمذقشن(   : يةذجشن عقهلل نذ ع  قذيب.  قشلت:

 )حسنجذهم( جمع حسجذة عه      العلصم  حنث تذان منتئن ن  خن ج الحل . قشلت:

إن ق لهم  جذ لم  ق لهم( هذا هكذا  عاي  الكشمنهس ن عيف  عاي  غنذن: فإن يف ق لهم )ف قشلت:

 جذا لم  ق لهمن عإممن  نن األجذ يف ق لهم ألهنم يشعلشن ع  الجهني عينوشن رنلونني  فرتاا 

  لم  المنلمن .

 = .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  ( »2)



 الخوراج 
17 

                                                 

 (: 132 -23/111ن )عمهللة القن    ذح صحنح البةن  يف  الونس قنل  =

)رذهنب ( رنل صعنذن قنل الةطنر : إممن  مثهن على من  القطو  ن  الذهبن عقهلل يؤمث الذهب  قشلت:

 .يف روض اللعنت

 .: )فقنمهن رن  األ رو ( ن   : رن    رو   مو،قشلت

 . )فعضب  قذيش عاألمصن (ن علن، يف  عاي  ننلم: عاألمصن  قشلت:

 .)صسنييهلل(ن   يهلل مم الذؤسن  قشلت:

 تتلوهم( ن  ال تلف عهش المهللا اة عاإليسن  لنثب شا على اإلسالا  غب  فنمن يصل إلنهم  ن)إمم قشلت:

 ن  المنل.

 .)فتقبل  جل(ن عيف  عاي  ننلم: فجن   جل قشلت:

: غنئذ الونسن  )غنئذ الونسن (   : غن ت عنسنن فهللخل نن عهش ضهلل الجنحظن عقنل الكذننين قشلت:

   : ياخل ن  يف الذ    صق ن  رقوذ الحهللق . 

 .)نشذف الشجس ن (ن   : غلنظهمنن عالشجس نن الوظمنن المشذفنن على الةهللي  قشلت:

)منتى  الجبن (ن   : نذتووتن عقنل: نذتوع على نن حشلت. عقنل السشع : الجبن  جنمب  قشلت:

 الجبه  علكل إمننن جبنسنن يك سونن الجبه .

  .) ث اللحن (ن يوس :  ثنذ  وذهن غنذ ننبل  قشلت:

 .)نحلشا(ن عيف ننلم: نحلشا الذ   قشلت:

 (.عصن ت؟ ن  يطع ا  إنْ ) ننلم: عيف ن )ن  يطع ا  إرا عصن ؟(   : إرا عصن ت؟ قشلت:

  جل ق ل هذا القنئل.  )فنتلت  جل ق لت(ن   : فنتل السب   قشلت: 

 .هذا الننئل هش خنلهلل ر  الشلنهلل ) حنبت(   :  ظ   نَّ  قشلت:

)فمسوت(ن   : نسع خنلهللا ع  الق لن عرلك لئال ي حهللث السن   مت يق ل  صحنرتن فهذن ه   قشلت:

نلكت نع غنذن ن  المسنفقن  الذي  آرعن عسمع نسهم يف غنذ نشط  نن  ذهتن الول ن عسلك نوت ن

 علكست صرب اس بقن   مقننيهم عتتلنون لعنذهم ح ى   يسوذعا.

)ن  ضئضئ (ن ركنذ الضنيي  الموجم ن  عسكشن الهمزة األعلىن عهش األصلن عالوقبن  قشلت:

 = .عحك  إهمنلهمن ع  روض  عاة ننلم
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يسشت مش  يقذ عن القذآن  »قنل:   ن  سشل ا   ع  ار  عمذ  ض  ا  عسهمننع

قدنل ارد  عمدذ  ضد  ا  عسهمدن: سدمو  «   يجنعز تذاقنهمن  لمن خدذج قدذن قطدع

 لمن خدذج قدذن قطدعن   ثدذ ند  عشدذي  ندذةن ح دى يةدذج يف »يقشل:   سشل ا  

 عان ار  ننجت« عذاضهم الهللجنل
(1)

 .عحنست األلبنين ن

                                                 

)حسنجذهم(ن جمع: حسجذةن ه      الولصم  حنث تذان منتئن ن  خن ج الحل . عقنل ار   قشلت: =

عقنل عننف:   توقت قلشمم ع  يس ووشن رمن ي لش نست  نال ن : نوسنن:   يذفع يف األعمنل الصنلح 

 ع  لهم حظ سشى تالعة الومن عقنل: نوسنن:   يصوهلل لهم عمل ع  تالعة ع  ت قبل.

مذقشن ن  الهللي (ن عيف  عاي : ن  اإلسالان   : يةذجشن نست خذعج النهم إرا موذ ن  )ي قشلت:

 .الصنهلل ن  جه   خذىن علم ي ول  رنلنهم ن  ينت    

 ةذعج النهم ن  الذنن ن عالذنن  رو ح الذا  على عزن   : (ن نذعا النهم ن  الذنن ) قشلت:

  .ن  الصنهلل المذن فونل  ن  الذن  رموسى نووشلتن فقنل الهللاعي : الذن

 )يق لشن  هل اإلسالا(ن  ذلك فول الةشا ج.  قشلت:

)عيهللعشن(ن   : يرت شن  هل األعثنن عهش جمع عث ن عهش  ل نن لت جث  نومشل  ن  جشاهذ  قشلت:

 األ ف  ع ن  الةشب عالحجن ة  صش ة اآلين ن يومل عيسصب فنوبهلل

اس ئصنلهم  :ال شبنت   عمشا لتن عالعذف نست ق ل عنين ع )لئ   ي   هم ألق لسهم ق ل عني( قشلت:

رنلكلن   نس ئصنل عنين ألن اإلضنف  يف ق ل عني إلى المووشل. فإن قل : إرا  نن ن  اإلضنف  إلى 

الونعل يكشن المذاي الق ل الشهلليهلل القش ن ألهنم  نمشا نشهش ي  رنلشهللة عالقشةن ععلى ال قهلليذي  

 المذاي اس ئصنلهم رت  عجت  نن علن، المذاي ال ونن  رش  .

 (.204): رذقم«   ننجتسس  ار( »2)

: )مش ( يذعى رو ح الشن  يف تولنقت على سس  ار  ننجت قنل الشنخ نحمهلل فؤاي عبهلل البنق 

جمع من ئ  ةهللا عخنيا. يذيهلل جمنع   حهللاثن. عالمحوشظ رنكشن الشن   تمت تنمن  رنلمصهلل . 

ذاضهم( يف السهتي . ) لمن خذج قذن(    ظهذت طنئو  نسهم. )قطع(    اس ح   ن يقطع. )يف ع

 =جمع عذف رموسى الجنش الوظنم. عهش نن ون  ن   " عذاضهم  "خهللاعهم. عيف روض السنخ 
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ْحَجد   ع ب  اْلم   َّ  َقدنَل: َ َ ْيد ح ن ع  َغنل ٍب َصنح 
ل  عَ   َ َردن  حَننَندَ  اْلَبدنه  َ ْرَصدَذ  ح ح

 
 
دشَل ا  ْو ح َ سح َج َعَلى َيَ ج  ي َنْشٍ ن َفَقدنَل: َسدم  : َخَشا   دشلح ن »ن َيقح   داَلبح َ ْهدل  السَّدن  

ن   اَلبح َ ْهل  السَّن    مَّ َقنَل: «   اَلبح َ ْهل  السَّن   مَّ َرَكىن ثح ن َ ذ  َقْ َلى َتْحَ  »ن ثح َمن   يم  النَّ
َ ي 

 « َعَخْنذح َقْ َلى َنْ  َقَ لحشا
 
شل  ا  ْ  َ سح

ْوَ  َهَذا ن  َمَوْمن »ن َقنَل: َقنَل َ رحش َغنل ٍب: َ َ ْمَ  َسم 

 
 
ددشل  ا  ددْ  َ سح

ْو حتح ن 
ٌسن َسددم  ددذ  َتْن   َعَ  َثدداَلٍث إ مِّدد  إ َرْن َلجح ٍة َعَ  َنددذَّ  عان  «ن َغْنددَذ َنددذَّ

عالحمنهلل  الطرباين
(1)

.  

   

                                                 

 .الوذف رموسى منحن  ن  الجبل  ع رموسى النحنب الذ  ينهلل األف [ =

سسنين الشنخ نقبل إعحنَّ   ن(631): رذقم« ننسهلل الحمنهلل »ن ع(1039): رذقم« الموجم الكبنذ( »2)

 .(906): رذقم«  ل السبشةصحنح ي ئ»يف:  الشايع 
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 :اخلوارج ذمِّ ومن اآلثار الواردة عن السلف يف
لدم ية لدف الولمدن  »  حمت ا :هد( 390)ت: قشل نحمهلل ر  الحنن  اآلجذ  

شا صددلَّ  ن عإنْ الةددشا ج قددشا سددش ن عصددنة   توددنلى علذسددشلت   نَّ  نعحددهلليثً  نقددهلليمً 

رلددك رسددنفع لهددمن موددم عيظهددذعن األنددذ عصددننشان عاج هددهللعا يف الوبددنيةن فلددن، 

رنلموذعف عالسه  ع  المسكذن علدن، رلدك رسدنفع لهدمل ألهندم قدشا ي دتعلشن القدذآن 

دهدشن علدى المندلمن ن عقدهلل حدذَّ على نن يهدشعنن عيمشِّ  ذ من  من ا  تودنلى ندسهمن عحَّ

هم ن عحذ منهم الةلون  الذا هللعن روهللنن عحذ منهم الصحنر   ضد  ا  عدسالسب  

عالةدشا ج هدم الشدذاة األمجدن  األ جدن ن عند   دنن علدى  نتدبوهم رإحندنن عن 

نذهبهم ن  سنئذ الةشا جن ي شا ثشن هذا المذهب قهلليًمن عحهلليًثنن عيةذجدشن علدى 

 األئم  عاألنذا  عين حلشن ق ل المنلمن .

ن  : هش  جل طو  على  سشل ا فتعل قذن طلع نسهم على عههلل  سشل ا  

عيلدكن فمد  »: من فقنل: اعهللل ين نحمدهللن فمدن   اك تودهلللن فقدنل عهش يقنم العسنئ

 ن هذا »ن  ق لت ع خرب:  ق لتن فمسوت السب   فت اي عمذ « يوهللل إرا لم      عهللل؟

ن «ع صحنرن لت يحقذ  حهلل م صالتت نع صالتت عصنننت نع صنننتن يمذقشن ن  الهللي 

ع نددذ يف غنددذ حددهلليث رق ددنلهمن عرددن  فضددل ندد  قدد لهم  ع ق لددشن. ثددم إهنددم روددهلل رلددك 

خذجشا ن  رلهللان   ىن عاج موشا ع ظهدذعا األندذ ردنلموذعف عالسهد  عد  المسكدذن 

  عقدهلل اج هدهلل  صدحنب  سدشل ا  ح ى قهللنشا المهلليس ن فق لشا عثمنن رد  عودنن 

نقشا علدى رلدك  ضد  ا  عدسهمن ثدم نم   نن رنلمهلليس  يف  ن   يق ل عثمننن فمن  طد

 علم يذضشا لحكمت. خذجشا روهلل رلك على  ننذ المؤنسن  عل  ر   ر  طنلب 

لمدد  حدد    ايعا مددن :  ع ظهددذعا قددشلهم عقددنلشا:   حكددم إ   ن فقددنل علدد  
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روضدل ند   فت ذندت ا  تودنلى رقد لهمن ع خدرب عد  السبد   فقنتلهم عل   البنطل

إلى  ح ٍّ  يف الةشا ج سنَف  عل   فصن  سنفح قنتل نوت الصحنر  ق لهم  ع ق لشنن ع

 «تقشا الننع   نْ 
(1)

. 

 دنن  عدهللً   إندناٍ  علدى قهلل خذَج  خن ج ٍّ  فال يسبع  لم    ى اج هنيَ » : يًضنعقنل 

ق دنل المندلمن ن فدال  سدنوتن عاسد حلَّ  عسدلَّ  جمنعد ً  عجمعَ  ن فةذَج ا ع جنئذً  اإلنناح 

يسبع  لت  ن يعرت رقذا تت للقذآنن ع  رطشل قننندت يف الصدالةن ع  ردهللعاا صدنننتن ع  

 رحن   لونظت يف الولم إرا  نن نذهبت نذهب الةشا ج. عقهلل  ع  عد   سدشل ا  

ن قل ت  خبن    يهللفوهن  ثنذ ن  علمن  المنلمن ن رل لولت   ية لدف يف الولدم مدن فنم

 « ئم  المنلمن  جمنع
(2)

. 

ن  ال حذيذ ن  نذاهب الةشا ج نن فنت رالغ لم  عصمت  قهلل ر ذتح » عقنل  يًضن:

ا  تونلى ع  ندذهب الةدشا جن علدم يدذ   يهدمن عصدرب علدى جدش  األئمد ن عحندف 

األنددذا ن علددم يةددذج علددنهم رنددنوتن عسددتل ا  توددنلى  شددف الظلددم عسددتن ععدد  

نوهمن عجنههلل نوهم  ل عدهللع للمندلمن ن  المنلمن ن عيعن للش ة رنلصالحن عح َّ 

صلى نوهم الجمو  عالونهللي ن فدإن  ندذعن رطنعد  فتنكسدت  طدنعهمن عإن لدم يمكسدت ع

 اع ذ  إلنهمن عإن  نذعن رموصن  لم يطوهمن عإرا يا ت الو   رندسهم لدزا رن دتن ع دفَّ 

لننمت عيهللنن علم يهش نن هم فنتن علم يو  على ف س ن فمد   دنن هدذا عصدوت  دنن علدى 

«الصذاط المن قنم إن  ن  ا 
(3)

. 

                                                 
 (.231-2/239ن )«الشذيو  ( »2)

 (.2/243ن )«الشذيو  ( »1)

 (.2/230ن )«الشذيو  ( »3)
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ع  عمذع رد  الحدن ث عد  ركندذ رد  عبدهللا  األ د ن  مدت سدتل  ر ذ ار  عهبع

 دنن يقدشل هدم  دذا  الةلد ن » نن     ارد  عمدذ يف الةدشا ج ؟ فقدنل:  ن:  نفمنفوً 

«امطلقشا إلى آينت  مزل  يف الكون  فجولشهن يف المؤنسن 
(1)

. 

   
 

 

                                                 
 (.41تحقن  نش اينن )ص: «   نب المحن ر  ن  المشطت»(  خذجت ار  عهب يف: 2)
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 واملغرب اإلسالمي يف املشرق نشأة اخلوارج ودوهلم  

 نشأة اخلوارج:
  قشال: إلى ثالث تحهلليهلل رهلل  مشتة الةشا ج  يفالمؤ خشن اخ لف 

الةشيصدذة  ر  عل الةشا ج هش رع الةشيصدذة  ع عبدهلل ا  رد    نَّ  القشل األعل:

عاهتنندت إيدنن  الود  قندم   يف  السبد ردهلل  الةدذعج ردن عرتاف علدى   الذ ال منم 

 .روهللا الوهللل

ا ر ذ روض األحنييث الشا ية يف رلك.  عقهلل تقهللَّ

 رش نحمهلل ر  حزا :قنل مذا القشلعنم  
(1)

الشهذس نينع ن
(2)

ن عار  الجشز 
(3)

. 

 نن ن عرهلل  مزع  الةذعج  نن  السب  ىالةشيصذة عل ر اعرتاف رتنَّ  :ع جنب

ن نبً يتخذ نست مص  نْ  يف نطموً  الو  نجذي حنيث  فذيي  اعرتف فنهن على طذيق  تقننم 

 لدت الجمدنع  الدذ فهسدنك فدذا ردن  مزعد  ا عدرتاف الودذي  عردن  الةدذعج ن   رب

 رت.عآ ؤن الةنص   نتتاتجنه

 ال د تلدك الو سد   يف مشتة الةشا ج رهلل ت رنلةذعج على عثمدنن  :الثنينالقشل 

 ى.ام ه  رق لت عتنمى الو س  األعل

ثدم إهندم رودهلل رلدك » حنث قنل: اآلجذ   حمت ا   عنم  رهب إلى هذا القشل:

خذجشا ن  رلهللان   ىن عاج موشا ع ظهدذعا األندذ ردنلموذعف عالسهد  عد  المسكدذن 

«ح ى قهللنشا المهلليس ن فق لشا عثمنن ر  عونن 
(4)

. 

                                                 
 (.4/230 ر  حزا: ) «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل» (2)

 .(2/229للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (1)

 (.60)ن ص: «تلبن، إرلن،» (3)

 (.231-2/239ن )«الشذيو  ( »4)
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الو سد   يففنلةشا ج عالشنو  حهللثشا » :قنلحنث    حمت ا  ر   رى الوز الحسوعا

 «األعلى
(1)

. 

عجن  الةشا ج فتخذعا ننل رن  المدنل » :حنث قنلعالحنفظ ار   ثنذ  حمت ا  

«ع نن فنت      ثنذ جهللاً 
(2)

َا.  ن عهش قشل اآلجذ ِّ  حمت ا   من تقهللَّ

هؤ   رعنة طالب يمننن علنن  لهم عقنئهلل نولس  ي منزعن منن علدذا رتنَّ  :ع جنب

ن ق لشا عثمنن  فدذعا ند  المهلليسد  عيخلدشا يف صدوشف المندلمن   دتفذاي ندسهمن  لمَّ

عام قم ا  نسهم جمنعنت عفذايى يف نشقو   الجمل عصون  عغنذهمن
(3)

. 

ن عخذعجهم علندت   مشتهتم رهلل ت رنموصنلهم ع  جنش عل  نَّ  القشل الثنلث:

حندث فدن قشا الجمنعد  ن روهلل ا تونا على ال حكنم رنست عرن  نونعي   ض  ا  عسهمن

عهدش  للق دنل ان ععنسشا لهم  ننذً «حذع ا » :عامحنزعا إلى قذي  ن  قذى الكشف  تنمى

 هد.30عبهللا  ر  عهب الذاسب ن عتم  رنو ت يف الون ذ ن   هذ  شال سس  

الدذي  : فدشن الةدشا ج ردتهنميوذِّ  فدإهنمن علنت   ثذ الولمدن عهذا القشل هش الذ  

ن عنم  قنل رت: األ وذ روهلل ال حكنم   ٍّ خذجشا على عل
(4)

ن عالبعدهللاي 
(5)

ن ع ردش 

الحنن  الملط 
(6)

. 

                                                 
 (.341)ن ص: « ذح الوقنهللة الطحنعي » (2)

 (.20/329)ن «بهللاي  عالسهني ال» (1)

 ن«عقنهللة  هل النس  يف الصحنر »ن ع: (400)ن ص: للذهب  «المس قى ن  نسهنج ا ع هللال»امظذ:  (3)

 (.3/2241): لسنصذ ر  عل  الشنخ

 (.111-110)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  » (4)

 .(04ص: ) نالبعهللاي  نحمهلل ر  طنهذ ر  القنهذ ن لوبهلل«الوذا رن  الوذا» (3)

 .(23ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (9)
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حندث  نمد  الةدشا ج يف رلدك الشقد  لنند  نجدذي  عهذا القشل لولت الدذاجح

  الددذ ال منمدد الةشيصددذة  ر عبددهلل ا  ردد   مددن حصددل ندد  حنيثدد  اعددرتاف فذييدد  

ن  ع  نن ع  طنع  إننا  من عاهتمت إروهللا الوهللل الو  قنم   يف  السب عرتف على ا

ن عإممدن خدذعج طنئود  عد  ام هد  رق لدت ال د تلك الو س   يف عثمنن حصل يف عههلل 

 . وذق  امشق  ع  جمنع  المنلمن طنع  إننا علهن آ اؤهن الةنص  من 

ن لمدن  دنن ع نن  نطنن الةشا ج نقمشعً »  تنمن   حمت ا :قنل  نخ اإلسالا ار  

المنلمشن نج مون  يف عههلل الةلون  الثالث   ر  ركذ ععمذ ععثمنن فلمن افرتق  األن  

د ذعا يف خالف  عل   ض  ا  عست عجهلل  نطنن الةشا ج نشضع الةدذعج فةذجدشا ع وَّ

« ح  عل  ر   ر  طنلب ن عنونعي  عن  عا همن فقنتلهم  على الطنئو ن  رنلعلنً 
(1)

. 

ع  يمسددعح  ن تكددشن السددشاة األعلددى لهددذا الوكددذ يف زندد  السبددشةن لكدد  لددم تظهددذ 

 . عل ٍّ  عامشق  ع  جمنع  المنلمن  إ  يف عههلل الةشا ج  وذق  اس قلَّْ ن

ند  المسنسدب ر ذهمدن  تحهلليهلل رهلل  مشتة الةدشا ج يفعلإلرنضن  قش ن نةنلونن 

 :عرننن عجت فننيهمن

مشددتة عهددش:  نَّ  يشسددف ردد  إرددذاهنم الددشا جالين اإلرنضدد قددشل  :علالقددشل األ

عخذجدن علندت  الةشا ج رهلل ت نسذ  ن فن ا طلح  عالزرنذ  ضد  ا  عسهمدن علند  

 .روهلل نبنيو همن لت

الةدددشا ج  نل فلهمدددن  جدددش ح ع دددذعن ييددد  الةدددشا ج ييسًددد» :الدددشا جالين قدددنل

«همنع عزا ح 
(2)

. 

                                                 
 (.23/122) ن«نجمشع الو نعى»( 2)

 (.23)ن ص: «الهلللنل ألهل الوقشل» (1)
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ن   ايعا رددت الطودد  يف الصددحنر   ضدد  ا  عددسهمهم هددذا رددتنَّ هددذا قددشل :ع جنددب

رنلجس ن فكنف يجشز  ن يو دربا  المبشذي ن  الوشذة  ض  ا  عسهمن  عطلح  عالزرنذ

 ن  الةشا ج عيطب  علنهمن  حنييث المذعا الشا ية يف الةشا ج؟!

ن هدد94 نَّ مشتهتم لم تبهلل  إ  رظهش  منفع ر  األز ا عخذعجت عدنا  القشل الثنين:

يف  عاخذ ع ي  ار  زيني عهذا الذ   لول  يحندى نومدذ اإلرنضد ن حندث يدذى  ن ندن 

ن عرن  الطنئو  ال   اموصل  عد  جنشدت عال د  سدمن  فنمدن رودهلل حهللث رن  عل  

رنلمحكم  إممن هش مشع ن   مشاع الو   الهللاخلن  ال   عقود  ردن  المندلمن  يف رلدك 

قهلل زال  عست اإلننند  الشدذعن  حنسمدن  لًنن الوصذل حنث اع ربت تلك الطنئو   ن ع

 مدن زهدهللن عتقدشان  رندببشا عبدهلل ا  رد  عهدب الذاسدب  قبل ال حكنمن علهذا فقهلل علَّ 

اخ ددن ن ندد  نوددت ندد  للددهللخشل يف طنع ددت روددهلل  ن  علًنددن  الذاسددب    يقشلددشنن عيعددى 

الصحنر  عغنذهم
(1)

 .ع  الةشا ج من يهللَّ  

دلم يقل رت غنذ علد   :عهذا القشل ن لقطدب األئمد  اإلرنضدن   رد  ذ تبًوديحندى نومَّ

إسحنا  طونش لسونهم عجشي صل  نن ردن  المحكمد  عند  ثدن  علدى طدذيق هم عردن  

األزا قدد  روددهللهمن عهددش قددشل غنددذ نقبددشل لشجددشي تنلنددل األحددهللاث عا تبنطهددن ندد  

 ن األعلدن  هدم سدلف الةدشا ج  المحكم  إلى ظهش  منفع رد  األز ا رحندث يظهدذ

 نجمنوً 
(2)

. 

   
 

                                                 
 (.300عل  يحنى نومذن )ص:  «اإلرنضن  رن  الوذا اإلسالنن  »امظذ: ( 2)

 (.30ص: : )غنلب عشاج  « الةشا ج تن يةهم عآ اؤهم ا ع قنيي  عنشقف اإلسالا نسهن»امظذ:  (1)
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 :خمتصر قضية التحكيم

ال حكنم ال   رنببهن خذج  الةشا ج عقو  يف الثنلث ن   دهذ  نضدنن  قضن 

للمصدلح  ال د   آهدن  -ال حكدنم   هدن يف نوذ   صون ن حنسمن  ض  عل 30عنا 

ر حكنم  ر  نشسى األ وذ  ععمذع ر  الونص  ضد  ا  عسهمدن  ض  ع - يف رلك

 يف هذن القضن .

يف حذرددتن فلمددن  فودد  المصددنحف يف نشقودد   علدد   نددعالةددشا ج حنددث  ددنن 

إلدى  ن ن  لجئدشا علًندعن  نودت  ضد  ا  عدسهم طلًبدن للصدلح ن  نونعي   صون 

إلنتن عإ  يفوسن رذن ك إلى  قبشل رلك عقنلشا لت: ين عل   جب إلى   نب ا  إر يعنَ  

نب ا  فق لسدننن عا  القشان  ع موول رك نن فولسن ردنر  عودننن إمدت غلبسدن  ن يومدل رك د

ل وولسهن  ع لسوول  رك
(1)

. 

ن رذلك ع  ب الك نب رقبشل ال حكنمن  مكذت الةدشا ج رلدك فلمن قبل عل 

ا  ع مددت ن ضددم    ددذع  فضددشا نددن جددن  يف ال حكددنم نددهللعن   ن رلددك تحكددنم لعنددذع

 .للشك يف صح  نشقوهم يف حذمم ألهل الشنا

جموهدم عرندبب  لإلدى قذيد  حدذع ا  الةشا جت امحنزثم لمن  جع إلى الكشف  

 ن(إن الحكم إ   ) :  ون  نعم نمً  االعلش عسش  الوهم للقذآن الكذيمن  فوشا زع ً رن  

دا عالذ  صدن  فنمدن رودهلل  دون ً  ذعن ند  خاللدت عيند بنحشن رمشجبدت ألفدذاخهمن يكوِّ

همددن     ضدد  ا  عسعالحكمددن  ن نددشال عينددن  ع عددذاف المنددلمن ن فكوددذعا علًندد

 . ض  ا  عسهم ن  الصحنر  الكذاا اعموذً 

 ع فوشا الننف ع علسشا الشقنا عاإلفننين علدم يقدنتلهم  نندذ المدؤنسن  علد  

                                                 
 (.20/349)ن «بهللاي  عالسهني ال»امظذ:  (2)
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 .ح ى رهلل عا هم رنلق نل

د» فسدنظذهم حندث قدنل: ا  ر  عبن   ضد  ا  عسهمدن   سل إلنهم عبهللَ عقهلل   نلمَّ

ن ع نمشا س   آ ف  .خذَج  الحذع ي  اع زلشا يفٍ يا  

ْي رنلصالةل لولِّ   حَ لِّمح هؤ   القشا : فقل ح لول ٍّ   «.ين  ننذ المؤنسن ل َ ْرذ 

 «.إين  خنفهم علنك» قنل:

:  «. الَّ » قل ح

ن مصَف السهن   ن عيخل ح علنهم يف يا   ْل ح  .-عهم قنئلشن-فلبن ح عتَذجَّ

 .رك ين ار  عبن ! فمن جن  رك؟نذحًبن  فقنلشا:

 -صددلى ا  علنددت عآلددت عسددلم  - تندد حكم ندد  عسددهلل  صددحنب السبددّ  » قلدد  لهددم:

ععلدنهم مدزل القدذآنن  -عصدهذن - المهنجذي  عاألمصن ن عن  عسهلل ار  عمِّ السبد  

فهم  علم ر تعيلت نسكمن علن، فدنكم ندسهم  حدهللل ألرلِّعكدم ندن يقشلدشنن ع رلعهدم ندن 

 .فنم حى إل َّ َمَوٌذ نسهمن «تقشلشن

:  «.عار  عّمت هنتشا نن َمَقْم حْم على  صحنب  سشل  ا  » قل ح

 .ثالث قنلشا:

:  .«؟  نن هح َّ » قل ح

(ن  قنلشا: ْكمح إ  َّ ل لَّت   اْلحح
َم الذجنَل يف  نذ ا ن عقنل ا : ) إ ن  : فإمت َحكَّ  نن إحهللاه َّ

 .نن  تن الذجنل عالحكم؟

:  «.عاحهللةهذن » قل ح

من ع نَّ  قنلشا: نً ا لقهلل َحلَّ َسْبنحهح وَّ ن الثنمن : فإمت َقنَتَل علم َيْنب  علم َيْعسَْمل إن  نمشا  ح

م ع  ق نلحهم  .علئ   نمشا نؤنسن  نن حلَّ َسْبنحهح
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:  ؟«هذن ث سَْ ننل فمن الثنلث » قل ح

  فهدش  نندذ نذ المدؤنسننَحى ع  مونت )ن   ننذ المؤنسن (ل فإن لم يك   ن قنلشا:

 .الكنفذي 

:  ؟«هل عسهلل م     غنذ هذا» قل ح

 .حنبسن هذا قنلشا:

نن يذي      ي كم إن قذ تح علنكم ن    نب ا  جلَّ ثسنؤنن عسس  مبنت » قل ح لهم:

 .؟«قشلكمل  تذجوشن

 موم. قنلشا:

: َ ْن قدهلل  نن قشلحكم: َحكَم الذجنَل يف  نذ ا ل فإين  قذ ح علدنكم يف   دنب ا  » قل ح

دشا  مح كَمتح إلى الذجنل يف ثم   ردع ي هدمن فدَتَنَذ ا ح تبدن ك عتودنلى  ن َيْحكح َصنََّذ ا ح حح

ۉ  ې  ې  ې    ۉۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅچ   فنتل    يَ  قشَل ا  تبن ك عتونلى:

 .[ 63]المنئهللة:  چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ

ك ْم ا   ن َصنَّ  شَن فنتن علش  ن  ع نن ن  حح مح لَحكَم فنتن فجنز َذنح إلى الذجنل َيْحكح

كم الذجنل  يف صدالح رات  الَبدْن   عن ن  حكم الذجنل َحْقد  يندنئهم  مشهلل م رن ل َ حح

 .؟« فضل  ع يف   مب

 .ا  فضلذرلىل رل ه قنلشا:

 چڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ  عيف المذ ة عزعجهدن:

ن فسشهللمكم رن ل حكم الذجنل يف َصالَح رات رنسهم  فضدل ند  حكمهدم [ 33]السنن : 

 ؟.«رضع انذ ة؟! خذجَ  ن  هذنيف 

 .موم قنلشا:
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: دم عنئشد ع نن قشلحكم: قنَتَل علم َيْنب  علم َيْعسَمْ » قل ح كح  ضد  ا   ل َ َفَ ْندبحشَن  حنَّ

ل شن نسهن نن لعسهن كم؟ َتنَ ح  ل شن ن  غنذهن عه   ن 
 .تن ح 

ْل حم: ل  ن  غنذهنل فقهلل  وذتحم. فإن قح ل  نسهن نن من ح   إمن َمنَ ح 

: سَنل ف عإن قل مح ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ   قهلل  ودذتحمن ألن ا  تودنلى يقدشل:لننْ  رتحنِّ

 جنَفدددْتتحشا نسهدددن رمةدددذردددن  ضدددالل ن ل ن فدددتم م [ 9]األحدددزاب: چ  ۅۋ  ۋ  ٴۇۈ

 .موم قنلشا:. ؟« فةذْجَ  ن  هذن

يددشا  فتمددن آتددنكم رمددن تذضددشنل إن مبدد َّ ا  ل  ننددذ المددؤنسن ع نددن نحدد  مونددت 

 : : هدذا ندن َصدنَلَح علندت نحمدهلل ا  حْب ين علد   »الحهلليبن  َصنَلَح المشذ ن ن فقنل لول ٍّ

اندحح يدن »:  ا  فقنل  سشل ن  مك  سشلح ا  نن قنتلسنك! قنلشا: لش مولمح ن « سشل ا 

ا نن َصنَلَح علندت نحمدهلل ذعا  ب: ه ا ن انحح ين عل   ن اللهم إمك تولمح  ين  سشل عل   

 لذسشلح ا  ن ر  عبهلل ا 
 
ن خنٌذ ن  عل ٍّ  عا  ن عقهلل نحى ع  مونتن علدم يكد  َنْحدشح

 .موم قنلشا: مونت رلك نحنن ن  السبشةن  َخَذْجَ  ن  هذن؟

المهدنجذعن فذَجَع نسهم  لوننن عَخَذَج سنئذهمن فقح لدشا علدى ضدالل همن فقد لهم 

 عان السننئ  ع حمهلل ن«عاألمصن 
(1)

. 

   

                                                 
عحنست  حمهلل  ن ذ يف تحقنقت  ن(3210)ن رذقم: « المنسهلل»(ن 1311ن رذقم: )«النس  الكربى» (2)

 (.3/90)على المنسهللن 
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 أماكن وجود اخلوارج  
عيف   عل رقو  مب   علنهن منر د  اإلرنضدن  البصدذةن ثدم ام شدذعا يف  دمنل  فذيقندنن

مشا لهم يعل  يف عمنن اس قلشا من ع  الهللعل   الوبنسدن  يف الجزيذةن عاس طنعشا  ن يكشِّ

ن هدد(ن عان دهلل موشرهدن إلدى جزيدذة زمجبدن 239 - دهد231عههلل  ر  الوبن  النونحن )

 .ع  تزال نبنيس اإلرنضن  ع فكن هم ه  الننئهللة يف هذن األنن  

 مدن  قدنا اإلرنضددن  لهدم يعيددالت يف لنبندن عالجزائددذ عاسد مذعا يف لنبنددن ند  عددنا: 

 .هد(244- ده240)

  تنهذت  منل الجزائذن ا  نب اإلرنضن  ثق  الربرذن عيف جبل موشس  ثم يف نسطق

عتمك  عبهلل الذحم  ر   س م  حهلل الذي  تولمشا على يدهلل  رد  عبندهللة نندلم رد   رد  

 ذيم  ن  إقنن  يعل  رس   سد م عال د  اسد مذت قذارد  المنئد  عالةمندن  عنند  ند  

عفًقدن  هدد(ن ع نمد  عنصدم هن تدنهذت نذ دًزا نهًمدن للهلل اسدنت169 - ده244عنا: )

للمذهب اإلرنض  عاس مذت يعل  رس   س م ح ى سقط  علدى يدهلل الهللعلد  الوبنهلليد  

الشنون 
(1)

. 

ععجشيهم اآلن ي مثدل يف يعلد  ن نن يزال لهم عجشي إلى عق سن الحنضذ عاإلرنضن 

عاي  ننددزابن عجسددشب يف عجسددشب الجزائددذ حضددذنشتن لهددم عجددشي يف ععمددننن 

 جبل موشسيف تشم،ن ع منل لنبنن 
(2)

. 

   

                                                 
 (.44-10ص: : )بن عينللن «نة صذ تن يخ اإلرنضن ( »2)

 (.10-06: )ص: لول  يحنى نومذن «اإلرنضن  رن  الوذا اإلسالنن ( »1)
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 جورنواع اخلأ  

 الةذعج على اإلننا ثالث   مشاع:

 .خذعج رنلقلب (2

تدشافذ  على الحن م نع عهللاعيكشن رنع قني عهللا البنو ن عاع قني عجشب الةذعج 

 نن يذى الننف(ن على ن    يذى طنعد  نصطلح: )يطلقشن  ع نن النلف  ذعطتن

خلنو  ع  إننا
(1)

. 

الةددذعج رددنلقشل عرنلومددلن عق ددل المونَّسددن  يعن  عثمددذة هددذا ا ع قددني الونسددهلل:

 .الذجشع للنلطنن

  .خذعج رنلقشل (1

 .ع  يبن ذعن الق نلن سشن لعنذهم الةذعج على المنلمن الذي  يحنِّ ش صسنع عه

عالَقَوهلليد  » يف عصدف رودض  مدشاع الةدشا ج:  حمدت ا  ارد  حجدذ الحنفظ قنل

َزيِّسشن الةذالذي   ذعن رلكيح «عَج على األئم  ع  يبن  
(2)

. 

عيكشن رنلكالا رنبهم ع  مهم عالكالا » عقنل الشنخ صنلح الوشزان حوظت ا :

فنهم يف المجنل، ععلى المسنرذل هذا يهن  السن  عيحثهم علدى الةدذعج علدى علد  

«األنذ عيسقص قهلل  الش ة عسهللهمن فنلكالا فنت خذعج
(3)

. 

َقَودهللح » :رقشلدتالضدونف   ردش نحمدهلل عبهلل ا  ر  نحمهلللقوهللة عصوهم عالةشا ج ا

                                                 
ن «إتحنف الننئل رمن يف الطحنعي  ن  نننئل»(ن 311-4/310: )«نسهنج النس  السبشي »امظذ: ( 2)

 (.491: )صنلح آل الشنخن ص

 (.21/119: )«ف ح البن  »( 1)

 ن نشقع الشنخ صنلح الوشزان.«صش  الةذعج على األئم »( 3)
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«الةشا ج الةشا ج هم  خبث
(1)

. 

دذعن هندم يح علول النبب يف عصوهم ردذلك:   للسدن  العندذة علدى حذندنت ا  ظه 

من عاألنذ رنلموذعف عالسه  ع  المسكذن فذرمن يَ تونلى َند    يولدمح حدنلهم  هندم   شهَّ

ععاقددع  نددذهم خددالف رلددكن فهددم سددبٌب لةددذعج الجهلدد  علددى ن للنددلفنشافقددشن 

ع هتددمن عهددم عقددشيح نددن يرتتددب علددى الةددذعج ندد  آثددن  سددنئ  علددى الددبالي عالوبددنين 

 فنس حقشا هذا الشصف.

ن السبد   نَّ را الةشيصذة ال منم للننن: عن  األيل  على  ن الةذعج يكشن رن    عهللَّ

ندد   إنَّ »: إننًنددن للةددشا ج ندد  روددهللنن نددع عددهللا خذعجددت علنددت رنلنددسننن فقددهلل قددنل 

ن يقذ عن القذآن   يجنعز حسنجذهمن يمذقشن ند  ضئضئ هذان  ع: يف عقب هذا قشنً 

الهللي  نذعا النهم ن  الذنن ن يق لشن  هل اإلسالا عيدهللعشن  هدل األعثدننن لدئ   مدن 

ةن   عننلم عان الب ن« ي   هم ألق لسهم ق ل عني
(2)

. 

دت  -يوسد  را الةشيصدذة -رل الوجب  مَّدت » قنل الشنخ ار  عثنمن   حمت ا : عجَّ

ن عقنل لت: اعهلللن هذن قنم  ندن   يدهلل مدن عجدت ا ن عهدذا   درب الطو  إلى الذسشل 

يلنل على  ن الةذعج على اإلننا يكدشن رنلندنفن عيكدشن ردنلقشل عالكدالان يوسد : 

«الذسشل صلى ا  علنت عسلم لكست  مكذ علنت هذا نن  خذ الننف على
(3)

.  

عمح  مولم علم النقن  رمق ضى طبنو  الحنل  مدت   يمكد  خدذعج » عقنل  يًضن:

«رنلننف إ  عقهلل سبقت خذعج رنللننن عالقشل
(4)

. 

                                                 
 (.391ن )«نننئل اإلننا  حمهلل  عاي   ر  ياعي النجن نين»( 2)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  ( »1)

 (. /1: )ن الشذيط«األسنطن  يف حكم ا تصنل رنلنالطن  للشش نينتولنقنت على  سنل   فع »( 3)

 .«المصهلل  مونت»( 4)
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 .خذعج رنلومل (3

 .ن سشا    نن رنلننف  ا رعنذنالنو  يف ق ل اإلننا عإزال ت :عالمقصشي نست

ع  يحل ق نل النلطنن ع  الةذعج علنت ألحهلل ن  »  حمهلل  حمت ا : قنل اإلننا

 .(1)«السن  فم  فول رلك فهش نب هللع على غنذ النس  عالطذي 

ع نن  هدل الولدم عالدهللي  عالوضدل فدال » عقنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

عالةدذعج علدنهم صشن ألحهلٍل فنمن هنى ا  عست ن  نوصن  ع ة األنش  عغشهمن يذخِّ 

عند   نعحدهلليثً  نعنيات  هدل الندس  عالدهللي  قدهلليمً   ْ ن   َف ذ  رشجت ن  الشجشنن  من قهلل عح 

 .(2)«سنذة غنذهم

   

                                                 
 (.2/292: )للاللكنئ ن « ذح  صشل اع قني  هل النس  عالجمنع ( »2)

 (.33/21«: )نجمشع الو نعى( »1)



 الخوراج 
35 

 ا: أهم مسات اخلوارج
ا
  ثاني

 للةشا ج سمنت ي منَّزعن من ن   همهن نن يل :

ي . -2  العلش يف الهللِّ

م  ن ْ   ي عهذن النِّ نجنعزة الحدهلل ردتن »:  رذز عالننهتمن عالمقصشي رنلعلش يف الهللِّ

«يزاي الش   يف حمهللن  ع رنت على نن ين ح ن عمحش رلك
(1)

. 

ٱ  چ عقهلل يلَّ  السصشص الشذعن  على المسع عال حذيذ نستن قنل ا  عز عجل:

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   

 .[77]املائدة:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ

غدهللاة  قدنل: قدنل لد   سدشل ا    ضد  ا  عسهمدن ارد  عّبدن عجن  يف حدهلليث 

ْط ل ن فلقط   لت حصدننت هدّ  حصدى الةدذفن »الوقب  عهش على  احل ت:  هنت اْلقح

رتنثنل هؤ  ن عإّين م عالعلّش يف الهلّلي ن فإّممن  هلدك ند  »فلّمن عضو هّ  يف يهللنن قنل: 

«يف الهلّلي  نن قبلكم العلش  
(2)

. 

غلشهم يف توظنم الذمشب ح ى إهنم يكودذعن  عن  صش  غلش الةشا ج يف الهللي :

هم على ا س هنم الكبنذةنذتكب   رهللنن  المنلمن . ن الذ  جذَّ

علجمٍع ند  الصدحنر   ضد  ا   نلول  ر   ر  طنلب تكونذهم  عن  غلشهم:

 رنبب قضن  ال حكنم المشهش ة. عسهمن

يةدذج قدشا ند  : » لهم رقشلت السب   عصفح : تسطوهم عتومقهمنمن يهللل  على ع

                                                 
 (.2/311«: )اق ضن  الصذاط المن قنم» (2)

َفنَض   ن ْ  َعَذَفنٍت: )ن رنب َنن َجنَ  ح ن   نب ال«سس  الرتنذ ( »1) ن «ار  ننجت»ع: (ن 3/113ف   اإل 

: ) ن رنب َقهلْل   ح   نب ال ْن   « النلنل  الصحنح »عصححت األلبنين يف (ن 1/2001َحَصى الذَّ

 (.2113رذقم: )
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 ن   يقذؤعن القدذآن لدن، قدذا تكم إلدى قدذا هتم رشد   ع  صدالتكم إلدى صدالهتم 

رش   ع  صنننكم إلى صنننهم رش   يقذؤعن القذآن يحنبشن  مت لهم عهدش علدنهم 

«. الذنند  ... ع  تجنعز صالهتم تذاقنهم يمذقشن ن  اإلسالا  من يمذا الندهم ند  

 عان ننلم
(1)

. 

عقهلل حذَّ  عمذ ر  عبهللالوزيز  حمدت ا  الةدشا ج ند  ا تصدنف رصدو  العلدش يف 

ي » ضم   سنل    بهن إلنهم عفنهن: «فنقبلشا  نذ ا  عإين م عالبهللعن عالعلش يف الهللِّ
(2)

. 

 قل  الوقت عغلب  الجهل علنهم. -1

د» الةدشا ج:ع    حمت ا  قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن  نل فدن قشا الندس  فهدم جهَّ

«عالجمنع  ع  جهل
(3)

. 

ننلم لم يشافقهمن نن حلن  لهللنن   فإهنم  نمشا نج ههللي  يف ق ل  لِّ » عقنل  يًضن:

دد ذي  لهددمن ع ددنمشا ن ددهلليسن  رددذلك لوظددم المنددلمن  ع نددشالهم عق ددل  ع يهددمن نكوِّ

«جهلهم عرهللع هم المضل 
(4)

. 

ي عنمن يهللل على قل  فقههم يف ال إنَّ »: الةشيصذة ال منم يف ر   قشل السب  : هللِّ

 عان  ن«يقدذ عن القدذآن   يجدنعز حسدنجذهمن ن  ضئضئ هذان  ع: يف عقب هذا قشًند

البةن   عننلم
(5)

. 

                                                 
 (.3/301« )صحنح ننلم» (2)

 (.1/122: )ن للبالر  « مننب األ ذاف»( 1)

 (.3/494: ) «نسهنج النس  السبشي ( »3)

 (.3/141: ) «نسهنج النس  السبشي ( »4)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  ( »3)
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 لت. همرنبب جهلهمن ععهللا فهم فهش   يصل إلى قلشمم

 فقهلل اح جدشا علدىعتنذعهم يف ال كونذن سش  فهمهم للسصشصن عن  صش  جهلهم: 

ا ر ذهن يف نسنظذة  عل  تكونذ   لهم. ار  عّبن   ض  ا  عسهمنرحج  عاهن ن تقهللَّ

حهللثن   سسننن عسوهن   حالان   : ضوون  عقشلن ع صحنب عجلد   عالةشا ج:

األسسننن  يت  يف آخذ الزننن قشان حهللثن  »رقشلت:  عسوتن  من عصوهم رذلك السب  

بةن   عننلم عان ال« سوهن  األحالا
(1)

. 

عحهللاث  الن ِّ يف العنلبن عسوت الوقشل:  نن تدنن يالَّ دنن علدى اتصدنف  صدحنمن 

 رنلجهل.
  خذهم رنلم شنرتن عتذك المحكم ن  الهللي . -3

صدن عا ي  بودشن الم شدنرت ع» يف الةدشا ج:قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا  

نسهم رموسدنن ع   سدشيف يف الولدم  ن  القذآن فن تعلشمت على غنذ تتعيلت ن  غنذ نوذف 

«ع  اتبنع للنس  ع  نذاجو  لجمنع  المنلمن  الذي  يوهمشن القذآن
(2)

. 

ۀ  ہ  چ    طذيق   هل الزيغ الذي  قنل ا  عز عجل يف  تهنم:ه   عطذيق هم هذن:

 .[0]آل عمذان:  چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ

قدهلل يشد بت ظدنهذنن  ع الذ   إلى الم شنرتالشاضح عيذهبشن يرت شن المحكم فهم 

 روض السن . على يةوى المذاي نست

عيوكنشن األنذ فنحملدشن المحكدم علدى الم شدنرت ار عدن  الو سد  لمد  يدهللعشهنم 

 .لقشلهم

                                                 
 .(2099): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3922): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

 (.23/120«: )نجمشع الو نعى( »1)
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عإ  فنلمحكم الصدذيح ن الم شنرت تحصل رت الو س  رنبب ا   بنن الشاقع فنت فإنَّ 

قصهللن اتبنعت  للو س ن لشضشح الح  فنت لم لن، نحاًل 
(1)

. 

تسزيل اآليدنت الدشا ية يف : عن   نثل   خذ الةشا ج رنلم شنرتن عتذ هم المحكم

 الكون  على المؤنسن .

ركندذ رد  عبدهلل ا  رد  األ د   مدت الحنفظ ار  حجذ  حمدت ا   عايد   َح عقهلل صحَّ 

 ستل منفًون: 

 . نف  نن     ار  عمذ يف الحذع ي ؟

ا ن امطلقدددشا إلدددى آيدددنت الكودددن  فجولشهدددن يف  دددنن يدددذاهم  دددذا  خلددد   قدددنل:

المؤنسن 
(2)

. 

 نس شدهني الةدشا ج »: نن   ن  إلنت الشنطب   حمت ا  رقشلدت: عن  األنثل   يًضن

 .[30]األمونا:  چے  ے  ۓ  ۓچ  على إرطنل ال حكنم رقشلت:

ن على ال وصدنل فمح دنج إلدى البندننل   ألمَّدتفإن ظنهذ اآلي  صحنح على الجمل ن ع نَّ

...  رن   نَّ الحكم   تن ة رعنذ تحكنمل ألمت إرا  نذمن رنل حكنم فدنلحكم ردت حكدم ا 

 .(3)« ف تنلشا عجت اتبنع الم شنمنتن ع نف  يى إلى الضالل عالةذعج ع  الجمنع ؟

 اإلقهللااح عال هش  ح عقلَّ  المبن ة. -4

عيف ق دنل نةدنلونهمن ع هدل هتدش   نإظهدن  ردهللع هم الةشا ج  صحنب إقدهللاا يف:

 فنع.هللعام

                                                 
 (.211): للنوهلل  ص« تنننذ الكذيم الذحم  يف توننذ  الا المسنن»( امظذ: 2)

 (.436: )ن ص«ههلل  النن   نقهللن  ف ح البن  »امظذ: ( 1)

 (.030-1/039: )«ا ع صنا»( 3)
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: «  نبن ةالشقشع يف الش   رقلَ »هش  عال هش ح
(1). 

جح َ نمحشا ن ْ  َ ْظَهدذ  السَّدن   ر هلْلَعدً  » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا : َعاْلَةَشا  

نًذا َلَهن أْلحنَّ   َعَتْكو 
«َعق َ نً  ل 

(2)
. 

 عل ٍّ قطذ  ر  الوجن ة قشل الةن ج   عن  صش  إقهللانهم:
 :عهش راهبح لق نل 

  قدددشل لهدددن عقدددهلل طدددن ت  دددونًعن

 

  ندد  األرطددنل: عيحددك لدد  تذاعدد 

 فإمددددك لددددش سددددتل   رقددددن  يددددشاٍ  

 

  على األجل الذ  لك لم تطنع 

 فصدددربًا يف نجدددنل المدددشت صدددربًا 

 

  الةلدددشي رمنددد طنع فمدددن مندددلح
(3)

 

ددهلل رنددببت ندد  الودد   نددن     يولمددت إ  ا  توددنلىن ع ددنن عهتددش هم يف الةددذعج تشلَّ

 الشاجب علنهم ان ثنل السصشص اآلنذة رنلصرب على جش  األئم .

ام صب  ثندذ ند   هدل البدهللع عاألهدشا ن » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

عالمو زلدد  عالذافضدد ن عغنددذهم نمدد  غلددط فنمددن  تددنن ندد  األنددذ عالسهدد    ددنلةشا ج

رنلصرب علدى   عظم ن  صالحتل علهذا  نذ السب   عالجهني على رلكن ع نن فننين

 يعا إلنهم حقدشقهمن عسدلشا »جش  األئم ن عهنى ع  ق نلهم نن  قننشا الصالةن عقنل: 

ن علهذا  نن ن   صشل  هل النس  عالجمنع  لزعا الجمنع  عتذك ق دنل «ا  حقشقكم

«األئم ن عتذك الق نل يف الو س  
(4)

. 

 عال وذا.الةصشننت عا خ الف  -3

  لهدن نوضدن  للشقدشع يف اتبدنع األهدشا ناإلعجدنب ردنلسو،ن عال وصب لآل ا ن ع

                                                 
 (.3/611للجشهذ : )« الصحنح»( امظذ: 2)

 (.0/120«: )نجمشع الو نعى( »1)

 (.4/232«: )سنذ  عالا السبال ( »3)

 (.21ص: )« األنذ رنلموذعف عالسه  ع  المسكذ( »4)
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 .عا خ الف عال وذان الةصشننت

 عنمن يهللل على اتصنف الةشا ج رذلك:

  ددن  هنددم  صددحنب خصددشننت يف الددهللي ن علددذا لددم تذجددع طنئودد  نددسهمن للحدد  لمَّ

 منظذهم ار  عبن   ض  ا  عسهمن.

  علدد  ردد   ردد  طنلددب لمددن  جددع مددت للجمنعدد ن فإ هنددم نوددن قشن   إلددى الكشفدد

ن عخذجددشا ن عفددن قشا جمنعدد  المنددلمن إلددى قذيدد  حددذع ا  ت الةددشا جامحددنز

 علنهم رنلننف.

 .ة فذا   هنم نة لوشن فنمن رنسهمن عرنبب رلك افرتقشا إلى عهللَّ

 ا س هنم  رهللنن  المنلمن ن فنق لشن  هل اإلسالا عيهللعشن  هل األعثنن. -9

 هل اإلسالا يق لشن »: يف عصوهم السب  قشل  يهللل على اتصنفهم رذلك: عنمن

 عان البةن   عننلم ن«عيهللعشن  هل األعثنن
(1)

. 

عرلدك:  هندم لمدن حكمدشا ركودذ َند  خذجدشا علندت ند  » قنل القذطب   حمت ا :

دد  لهددم رددذن هم ن  المنددلمن ن اسدد بنحشا ينددن همن عتذ ددشا  هددل الذندد  ن عقددنلشا : َمو 

«ععهلللشا ع  ق نل المشذ ن  ن عا  علشا رق نل المنلمن  ع  ق نل المشذ ن 
(2)

. 

ع وشا ع   نشال  هل الذن  عع  ال ودذف » :ا   حمت حجذ ار  عقنل الحنفظ

«إلى اإلسالا رنلق ل عالنب  عالسهب بح َن سْن عف كشا فنم  يح لهم نطلقً 
(3)

. 

 ا س ةونف رنلش ة عاألنذا  عالولمن . -0

 لذهنب الهللمنن عالهللي . رنلش ة عاألنذا  سبٌب  ا س ةونف

                                                 
 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

 (.6/14«: )الموهم لمن   كل ن  تلةنص   نب ننلم ( »1)

 (.21/113ن )«ف ح البن  ( »3)
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ن  اس ةف رنلولمن ن رهبد  آخذتدتن » :حمت ا   عبهللا  ر  المبن ك قنل اإلننا

«عن  اس ةف رنألنذا ن رهب  يمننن
(1)

. 

م ن ددَ  » : حمددت ا  الَطَحددنع     عقددنل ْنَ  عَنددْ  َرْوددهلَلهح
ددنر ق  ددَ  النَّ

ددَلف  ن  َلَمددن ح النَّ ععح

ْنَ   ْهلح الَةْنذ  عاألثَ  ْقت  عالسََّظذ  ال َّنر و  ن ع ْهلح الو  م  ذ  ن عَنْ  َرَ دَذهح ْنل 
ْعَن إ َّ رنلَجم  ْذَ ذح   يح

َش على َغْنذ  َسب نر   ْشٍ  َفهح  «لٍ نح
(2)

. 

فولح رذ ة الةشا ج ر  الةشيصذة  :يهللل على اتصنف الةشا ج مذن الصو عنمن 

 روهللا الوهللل. ال منم ن عطوست يف السب  

عهدش  ن قنل: رنسمن مح  عسهلل  سدشل ا  حهلليث  ر  سونهلل الةهلل    من جن  

نن  تنن رع الةشيصذةن عهش  جل ن  رس  تمنمن فقنل: ين  سدشل ا  اعدهلللن يقنم قنمً 

(  عان «لن قهلل خب  عخنذت إن لدم   د   عدهلللعيلكن عن  يوهللل إرا لم  عهلل»فقنل: 

البةن   عننلم
(3)

.  
مونت  زعا على الذسشل عالةشا ج جشَّ » اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :قنل  نخ 

عدت ند  يجش  عيضل يف سدس ت علدم يشجبدشا طنع دت عن نرو دت عإممدن صدهللقشن فنمدن رلَّ   نْ 

«ظنهذ القذآن -رزعمهم  -القذآن يعن نن  ذعت ن  النس  ال   تةنلف 
(4)

. 

 عن  صش  عهللا إجاللهم لولمن   هل النس : 

 نععثمدنن عل ٍّ طوسهم يف سنيات الولمن  عهم الصحنر   ض  ا  عسهمن عتكونذ 

                                                 
 (.1/401للذهب : )« سنذ  عالا السبال » (2)

 (.31)ن ص: « ذح الوقنهللة الطحنعي » (1)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3920): رذقم« صحنح البةن  ( »3)

 (.26/03«: )نجمشع الو نعى( »4)
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َب الَحَكَمْن    ع  حدهللهمن نَعالَحَكَمْن    نع صحنب الجمل  عن   ض  رنل حكنم َعَصشَّ

ن ععهللا فهم السصشص الشذعن  عفد   فهدنا الصدحنر   ضد   ض  ا  عسهم  جمون 

 .ا  عسهم

ع سدنؤعا الظد  رولمدن  » يف الةدشا ج: حمدت ا  قنل الشنخ سلنمنن ر  سحمنن 

نن ع عمقهن علًمنن ع قلهن تكلًونن قشا اخ دن هم هذن األن  قلشرً  الصحنر ن الذي  هم  رذ  

ن عإلظهن  ييستن فلمن لم يوذفشا لهم فضلهمن علدم يه دهللعا مدهلليهمن  ا  لصحب  مبنت

عزعمدشا  هندم  ضلشا ع  الصذاط المن قنمن الذ   نن علندت  صدحنب  سدشل ا  

«ياهسشا يف الهللي 
(1)

. 

   
 

                                                 
 .(6/130«: )الهلل   النسن ( »2)
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  ا: عقائد
ا
  اخلوارج ثالث

  نش :   هذ عقنئهلل الةشا ج يمك ح حصذهن يف تنو 

 أوًلا: موقفهم من مصادر التلقي، ) الكتاب والسُّنَّة واإلمجاع(.
 نشقوهم ن  القذآن الكذيم. -2

المصهلل  الم و   طشائف   ىن نسهم العالةن عنسهم َنْ  هش يعهنمن لك  الةشا جح 

دْم لدت نةدنلٌف  : القدذآن الكدذيمنجمدنوهم علنت عسهلل هح ن ألفهدنا الصدحنر  الكدذاا عفهمح

 . ض  ا  عسهم

صن عا ي  بوشن الم شنرت ن  القذآن فن تعلشمت على غنذ تتعيلت ن   » عرنبب رلك:

ع  نذاجود  لجمنعد   نع   سشيف يف الولدم ع  اتبدنع للندس  نغنذ نوذف  نسهم رموسنن

«المنلمن  الذي  يوهمشن القذآن
(1)

. 

 نشقوهم ن  النس . -1

ن نشقوهم ن  النس  فنمك  رننمت فنمن يل :  ع نَّ

َ  الةشا ج َنْ  يطو ح يف  -  
 .ن ضمٌ  للطو  يف سس تعالطو ح فنت ن  السب ن 

على  صٍل عسهلل روض الةش اج عهم األزا ق   تبدنع مدنفع رد   نبس    عهذا المشقف

 ِّ   رعالوضلن   تبنع الوضل  األز ا الحذع  ن
َقن   نَنى الذَّ

زعنن ع  عقدشع  فإهنم يجشِّ

عرذ هتم رع الةشيصدذة طود   الكوذ على األمبنن  علنهم الصالة عالنالا روهلل مبشهتمن

 . يف عهللال  السب 

زعن علنت الجْشَ ن عحصشل الةطت نست يف تبلنغ سس ت  .عالةشا ج يجشِّ

نَّ   الَّ    َ  » :قنل اآلنهلل 
ْول  نَّ   َعاْلو 

ن َنن َ نَن ن َ  اْلَمَونص   اْلَقْشل  دَزة  َعَ نَّ ْوج  ْلمح
َيَ َلدَ  ل 

                                                 
 (.23/120«: )نجمشع الو نعى( »2)
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دَذائ ع  ف د   اَلًفدن َردْنَ  َ ْ َردنب  الشَّ فح خ  ْودًذا َفداَل َمْودذ  ْم َعسَْهنن َفَمن َ دنَن ن سَْهدن  ح ْصَم  ه  َعَلى ع 

شا ر َجدَشاز  َرْوَثد   َمب د ْم َقنلح ج  َ مَّهح َق   ن َ  اْلَةَشا   َل َع   اأْلََزا   ن إ  َّ َنن محق  ْم َعسْتح ه 
ْصَم    ٍّ َعل دَم ع 

دلَّ  دْم َقَضدْشا ر دَتنَّ  ح ج  َ مَّهح نَّ   ن َ  اْلَةَشا  
َل َع   اْلَوْضل  ن َعَنن محق  ت ت  ذح َرْوهلَل محبحشَّ  َرْمدٍب ا ح َ مَّتح َيْكوح

ْوًذا ن َفَكنَمْ   ح محشب  َع   اأْلَْمب َنن   عَ  الذ  هللح ْم صح ه  يز  ْوٌذ َنَع َتْجش  َش  ح «يحشَجهللح َفهح
(1)

. 

عَن  ثنددًذا ندد  النددس ل لمون ضدد هن ظددنهذ القددذآن الكددذيم  دد ح الةددشا ج يددذي  ععننَّ

 رزعمهم.

مونت  زعا على الذسشل عالةشا ج جشَّ » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

عدت ند  يجش  عيضل يف سدس ت علدم يشجبدشا طنع دت عن نرو دت عإممدن صدهللقشن فنمدن رلَّ   نْ 

«ظنهذ القذآن -رزعمهم  -ال   تةنلف القذآن يعن نن  ذعت ن  النس  
(2)

. 

طو ح غالة الةشا ج يف جمهش  الصحنر   ض  ا  عسهم ن ضمٌ  للطو  يف النس ل  -ب 

 .ألهنن جن ت ن  طذيقهم

س  إ  نن جن  ند  طذيد  صدحنر  لدم يشدرتك فعالةح  يف  الةشا ج   يقبلشن ن  الن 

عا  حنييددث جمهددش   الو سدد  الكددربىن عنددن روددهللهن ندد  األحددهللاثن عرنددبب رلددك  ي 

الصدحنر   ضد  ا  عدسهم ال د  ظهدذت رودهلل الو سد ن عاع مدهللعا رودهلل رلدك يف الوقنئدهلل 

الكذيمعالمننئل على عقشلهم ععلى القذآن 
(3)

. 

هن:  .مإ ون  َن   ض  رنل حكنمن ععلنت فهم لننشا  هاًل للثق  رزعمه عسبب  يِّ

لحشَن الصحنر  جمنوً  َوهللِّ عن  قبدل الو سد  ثدم نفنلةشا ج على اخ الف فذقهم يح دذح يحكوِّ

                                                 
 (.2/200«: )اإلحكنا يف  صشل األحكنا( »2)

 (.26/03«: )نجمشع الو نعى( »1)

 . (233ص: : )نحمهلل  رش اللنث الةنذ آرني  .ن ي«نشاقف الوذا العنرذة ن  النس »امظذ: ( 3)
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نًّددن ععثمددنن
َب  نَعالَحَكَمددْن    نع صددحنب الجمددل نَعل  عندد   ضدد  رددنل حكنم َعَصددشَّ

الَحَكَمْن    ع  حهللهمن
(1)

. 

عا  حنييددث جمهددش  الصددحنر  روددهلل الو سدد ن لذضددنهم رددنل حكنم  نددبب رلددكعر َ ي 

 .زعمهم فلم يكشمشا  هالً لثق همرعاتبنعهم  ئم  الجش  

عن  ثنًذا ن  النس  ن   جل اس قنن   فهننهم للسصشص -ج  .عننَّ ح الةشا ج يذي 

ع صدل ندذهبهم توظدنم القدذآن عطلدب » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمدت ا :

لك  خذجشا ع  الندس  عالجمنعد  فهدم   يدذعن اتبدنع الندس  ال د  يظسدشن  هندن اتبنعت 

«تةنلف القذآن  نلذجم عمصنب النذق  عغنذ رلك
(2)

. 

علقددهلل  ددنن ندد   ثددذ جمددشي » عقددنل ي. نحمددهلل النددنهلل حنددن  الددذهب   حمددت ا :

الةشا ج عسهلل ظشاهذ السصشص القذآمن   هندم لدم يل و دشا إلدى ندن جدن  ند  األحنييدث 

علددى  الددبوض عمشننتددتن  ع زائددهللً  نلددبوض آيددنت الك ددنب.  ع نةصًصدد نشيدد  منسددةً السب

روددض  حكننددتن عيظهددذ  ن هددذا المبددهلل  قددهلل تملَّددك قلددشب الةددشا جن عتنددلَّط علددى 

إمكدم »هدذا الحدهلليثن عهدش:  هم على  سشل ا  روضح  عَ َض عَ  عقشلهمن فس   عست  نْ 

  دنب ا ن عندن خنلودت فلدن، س ة لوشن ن  روهللىن فمن جن  م عسى فنعذضشن علدى 

الزمنيق  عالةشا ج عضوشا حهلليث: نن  تدن م »فقهلل قنل عبهلل الذحم  المههللى:  ن«عسى

«عسى فنعذضشن على   نب ا 
(3)

. 

ْذآن  َعَ  » قدنل فدنهم الملطد   حمدت ا : الحذع ي  ن  الةشا جن -ي عَن ر دنْلقح دذح َعَيْتخح

                                                 
 (.61ص: )ن البعهللاي  نحمهلل ر  طنهذ ر  القنهذ ن لوبهلل«الوذا رن  الوذا»( امظذ: 2)

 . (23/101«: )نجمشع الو نعى( »1)

 (.1/132«: )ال وننذ عالمونذعن( »3)
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شَن ر نلنس    صاًل  شلح  «َيقح
(1)

. 
عشن  نَّ النس  نصهلل  ن  نصني  ال شذيعاإلرنضن ن  -هد  .يهللَّ

عقدنل قشنسدن:   يطلد  الشدذع علدى ندن » :نحمهلل ر  يشسف  طونشقنل اإلرنض  

«ثب  رنلقنن ن عاألصل: الك نب عالنس  عاإلجمنع
(2)

. 

ر  ن  ننسهلل الذرنع يتخذعن األحنييث السبشي  يجهلل  هنم  عالسنظذ يف عاقع  نذهم:

الذ  هش عسهللهم رمسزل  صحنح ن صنحب   نب الجننع الصحنح نحبنب الوذاهنهلل 

روددهلل القددذآن الكددذيم  مددن    ددنٍب  البةددن   عننددلم عسددهلل  هددل النددس  عيو ربعمددت  صددحَّ 

 ن نع نن فنت ن   حنييث غنذ ثنر  .يزعمشن

 -عهش الوذاهنهلل  البصدذ   -عالذرنع ر  حبنب » قنل الوالن  األلبنين   حمت ا :

 ن«صدحنح اإلرنضدن » :لت ر ذ يف   ب  ئم سنن عننسهللن هدذا هدشلن،  نإرنض  نجهشل

«عهش نل   رنألحنييث الشاهن  عالمسكذة
(3)

. 

سَّ  السبشي :   عرنبب نشقف الةشا ج ن  الن 

طِّل   ثنٌذ ن   حكنا الشذيو ن عحصل ال كونذ عتشاروت ن  العهلل  رنلمند تنسن   عح

عتمكَّ  رنببهم تهللخل  عهللا  المنلمن  عال وجنذن عزعزع  األن  يف رالي المنلمن ن 

 .يف  ؤعن المنلمن ن ع  حشل ع  قشة إ  رن  الول  الوظنم

 نشقف الةشا ج ن  اإلجمنع. -3

: هش:  هلٍل »اإلجمنعح َحمَّ  نح
   حنَّ  

ْجَ َههلل  َوناح نح َرْوهلَل َعَفنت ت  ف د  َعْصدٍذ ن دَ  اأْلَْعَصدن    اتِّ

                                                 
 .(33ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (2)

 (.42ص:) ن«الجننع الصعنذ» (1)

 (.9/304«: )ضونو سلنل  األحنييث ال» (3)
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«على  نٍذ ن  األنش  
(1)

. 

لقدشل ا  عدزَّ يجدب اتبنعدت عتحدذا نةنلو دتن  عسهلل  هدل الحد  قنطو حج  عهش 

: ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  چ  عجلَّ

 [.223] السنن :  چڇ   ڍ      ڇڇ

ثم اتوقسن مح  ع  ثذ المةنلون  لسدن علدى  ن اإلجمدنع ند  علمدن  »: قنل ار  حزا

«يي  ا  عز عجل  هل اإلسالا حج  عح  نقطشع رت يف
(2)

.  

 عقهلل خنلف يف اإلجمنع روضح الةشا جن فلم يذعن حج .

ندع  » عد  اإلجمدنع:قنل ار  الحنجب  حمت ا   سْدهلَل اْلَجم  دٌ  ع  جَّ دَش حح ْوَ دهلل   نَعهح َعَ  يح

نَو    ج  َعالشِّ  «ر نلسَّظَّنا  َعَرْوض  اْلَةَشا  
(3)

. 

 َندْ  َلدْم َيْجَوْلدتح » عقنل عال  الهللي  البةن   الحسو   حمت ا :
َعن ْ  َ ْهل  اأْلَْهَشا  

َعاف ض   ج  َعَ ْ َثذ  الذَّ َل   َعاْلَةَشا   ْوَ ز  ْ  اْلمح
 ِّ ن 

نَم السَّظَّنا  َعاْلَقنَ نم  ً  ن ْثلح إْرَذاه  جَّ  «حح
(4)

. 

ا رننن نشقف الةشا ج ن  الك نب عالنس ن دهلَل الةلدل عسدهللهم يف  عقهلل تقهللَّ ج  فإرا عح

ا ح جنج مدذي  المصدهلل ي ن فدال عجدَب  ْن يحصدل الةلدل عسدهللهم يف ا ح جدنج 

دسَّ ع الك دنب: اإلجمدنعرنإلجمنعل ألنَّ نن سهلل  ن علدذا  ثحدَذ عسدهللهم ا ح جدنج رمدن الن 

 .يةنلف اإلجمنع

جملد  ند  األحكدنا الشدذعن  ال د  خدنلف فنهدن  عقهلل ر دذ ارد  ق نبد   حمدت ا 

                                                 
 (.2/263): للشش نين «تحقن  الح  ن  علم األصشل ىإ  ني الوحشل إل »( 2)

 (.4/940«: )اإلحكنا يف  صشل األحكنا»  (1)

 (.2/312)لألصوهنين:  ن« ذح نة صذ ار  الحنجب» (3)

 (.3/131): « شف األسذا   ذح  صشل البزيع » (4)
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 ي الشالدهلل نَّ عن هن الجلدهللالمحصس  حهللَّ   نَّ تقذيذهم  الةشا ج اإلجمنع المو ربن نسهن:

 الجمدعإرنحد  روضدهم نسهن: ن عحنلن   يحجبهمن  حهلل ع  المنذاث عا ثنن على  لِّ 

ار  ق نب   نثل  غنذهنن عر َذ رن  المذ ة ععم هن عخنل هن يف السكنح
(1)

. 

   

                                                 
 ن عنن روهللهن(.100ص:  ): «تتعيل نة لف الحهلليث»امظذ:  (2)
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 .ثانًيا: قوهلم يف اإلميان
 حقنق  اإليمنن عسهلل الةشا ج. 

ب  ن  اع قني القلبن عقشل حقنق  نذ َّ الشذع  عسهلل  هل النس  عالجمنع : اإليمنن 

حدهلليث  رد  :  من يلَّ  علندت السصدشص الم ظدنفذةن عنسهدنن اللنننن ععمل الجشا ح

اإليمنن رضع عسبوشن  ع رضع عس شن »: هذيذة  ض  ا  عست قنل: قنل  سشل ا  

ضلهن قشل   إلت إ  ا ن ع يمنهن إننط  األرى عد  الطذيد ن عالحندن   دوب   وب ن فتف

 عان البةن   عننلم عاللوظ لت «ن  اإليمنن
(1)

. 

 .فهذن الشوب ت وذع ن   عمنل القلبن ع عمنل اللنننن ع عمنل البهللن

 عالةشا جح يف توذيف اإليمنن نة لوشن:

هن رنلقلب عاللننن عسنئذ المورتض   لِّ فول الطنعنت   فونن هم يذعن  نَّ اإليمنن:

 الجشا ح.

 رشاحهللٍ  فح المكلَّ  ن  هذن األنش  الثالث  إرا  خلَّ  نذ ٌب  :اإليمنن يذعن  نَّ فهم 

 .(2)ن رطل  نلصالة إرا تذك نسهن عاجبً نرنلكلن نسهن رهب إيمنمت 

 نفذ   ععلى رلك فإهنم يذعن  نَّ المذاي رسو  اإليمنن الشا ي يف السصشص هش  مت 

إيمنن نوت رحنلن نن ح  للةلشي يف السن    يةذج نسهن
(3)

. 

ش الولدم رنلقلدب يعن القدشل هد: اإليمدننعرهب  البنهنن  ند  الةدشا ج إلدى  نَّ 

 .عالومل

                                                 
 .(33): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(6): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

 (.103-3/104: ) ر  تنمن   «نسهنج النس  السبشي »امظذ: ( 1)

 . (0/424«: )نجمشع الو نعى»امظذ: ( 3)
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 مدت قدنل: اإليمدنن هدش اإلقدذا  عالولدمن علدن، هدش  نؤس، البنهنن  عيحكى ع 

  حهلل األنذي  يعن اآلخذ.

الولم عاإلقذا  عالومل  لت إيمنن على  نَّ  ععنن  البنهنن 
(1)

. 

يف رننن حقنقد  اإليمدنن  -رنضن علمن  اإل  حهللح  - ل عبهلل ا  ر  حمنهلل الننلم عقن

الشاجبدنت فدنلكوذ نقنرلدتن    فدنلكوذ هدش تدذك  فودلح  :إليمنن عسدهللمنا»: عسهلل اإلرنضن 

«ن  الشاجبنتن  ع فول     ن  المحذننت ن  الكبنئذ    
(2)

. 

جمنع نن افرتف ا  سبحنمت  عاإلرنضن  يقشلشن: إنَّ » : الحن  األ وذعقنل  رش 

نذتكب  الكبدنئذ يف   ل  بنذة فه   وذ موم     وذ  ذكن عإنَّ  على خلقت إيمننن عإنَّ 

 «السن  خنلهللي  نةلهللعن فنهن
(3)

. 

عقنلد  القهلل يد  عالةدشا ج رذجدشع اإليمدنن إلدى » عبدهلل القدنهذ البعدهللاي :عقنل 

 «نع تذك الكبنئذ جمنع الوذائض
(4)

. 

نع نوهشا  هل النس  لإليمننن  -ن  حنث اإلجمنل  - ن شاف  عتوذيوهم لإليمنن

هدن لدن، ركودٍذن رنلشاجبنت  هل النس    يكوذعن ن   خلَّ  إ   نَّ   ع ا تكدب  ال   تذ ح

   ي جز ن إرا رهب روضت رهب  لت. الكبنئذن  نن هؤ   فنجولشن اإليمنن  الَّ 

 ج يف زينية اإليمنن عمقصنمت.قشل الةشا  

اإليمدنن يزيدهلل رنلطنعد ن عيدسقص رنلموصدن ن   جمع  هل النس  عالجمنع  على  نَّ 

                                                 
 .(2/224للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (2)

 (.1/304«: )نشن ا  مشا  الوقشل( »1)

 (.220)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  » (3)

 .(146ص: ) ن« صشل الهللي » (4)
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رد  عبدهلل اإسحنا ر   اهشيتن ع ردش ز عد ن ع ردش حدنتمن ع اإلنناح  عحكى هذا ا جمنعَ 

نالربن ع نخ اإلسالا ار  تنمن ن عغنذهم  حمهم ا  جمنوً 
(1)

. 

 :الكتاب والسنة واإلمجاع اإلميان ونقصانه:زيادة وقد دلَّ على 
 چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃچ   :توددنلى قشلددت :فمدد  رلددك

 .[4]الو ح: 

اإليمددنن رضددع » : قددنل: قددنل  سددشل ا   حددهلليث  ردد  هذيددذة  عندد  النددس :

عسبوشن  ع رضع عس شن  وب  فتفضلهن قشل   إلت إ  ا  ع يمنهدن إننطد  األرى عد  

 عان البةن   عننلمن «الطذي ن عالحنن   وب  ن  اإليمنن
(2)

. 

عبددهلل ا  ردد   قدشل :نسددتن عع دالا الصددحنر   ضد  ا  عددسهم يف هددذا الموسدى  ثنددذ

 ن  عان البنهق«نعفقهً ن عيقنسً ناللهم زيين إيمنمً » يف يعنئت:  ننوشي
(3)

 .عغنذن 

حندث  البةدن    حمدت ا :  نَّ اإليمنن يزيهلل عيسقصعنم  حكى اإلجمنع على 

لقن    ثذ ن   لف  جل ن  الولمن  رنألنصن  فمن   يد   حدهللًا ية لدف يف  ن »قنل: 

 «اإليمنن: قشل ععملل يزيهلل عيسقص
(4)

. 

فإنَّ  لَّ     قنرل للزينية فهش قنرل للسقصن  :على  نَّ اإليمنن يسقصهلللنلح الع نن 

ح ا سد هلل ل رتيلد  الزيدنية علدى عاإليمنن إرا لم يك  يزيهلل فهش يسقصل علذلك فنصد

السقصن  من اس هللل رذلك غنذ عاحهلل ن  الولمن ل  نلبةدن    حمدت ا ل حندث  ع ي 

 روض اآلينت الهللال  على زينية اإليمنن يف رنب زينية اإليمنن عمقصنمت.

                                                 
 .(211ص: )  ر  تنمن ن «  نب اإليمنن»امظذ:  (2)

 .(33): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(6): رذقم« صحنح البةن  ( »1)

 .(2/41ن )«ف ح البن  »عصحح إسسنين الحنفظ ار  حجذ يف  ن(62)ص: «  وب اإليمنن( »3)

 .(2/40ن )«ف ح البن  ( »4)
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َل ع  الةشا ج يف ننتل  زينية اإليمنن عمقصنمت ثالث   قشال:  عقهلل محق 

 .اإليمنن   يزيهلل ع  يسقص نَّ  القشل األعل:

ن فهدش عسدهللهم إندن  ن يبقدى  لدتن عإندن  ن عهذا القشل هش المشهش  ع  الةدشا ج

 يذهب  لت.

   عن   بهنهتم:

  نَّ الشذيو   ننل    تح مل زينية ع  مقًصن.الشبه  األعلى: 

ْم َعَ ْتَمْم ح ا ﴿ من قنل ا  تونلى:  ْم ي يسَكح دن ح ْلَنْشَا َ ْ َمْل ح َلكح ْم م ْوَم    َعَ ض  َعَلْنكح

مح اإلسالا ي يس   .[1] المنئهللة:  ﴾َلكح

 عالمقصشي رنلزينية يف السصشص ال ثبن  عالهللعاا. قنلشا: 

علنت يف اآلي  عنئهلل إلدى اإليمدنن الدذ  هدش  ندذ  صَّ اإل منل الذ  مح :  نَّ عالجشاب

الذب سبحنمت عتونلى حنث إمت سبحنمت  نذ عبنين رنل شحنهلل ثم الصالة ثدم الصدننا ثدم 

الح ن فلم يك  سبحنمت قهلل  مزل تشذيوت على عبنين جمل  عاحهللةن عإممن  مزلت علنهم 

ن  عقندننهم ردت إر إن على  فونل المكلوا علن، عنئهللً ن ح ى تكننل ال شذيع نفشنئً  ن نئً 

اآلي  لن، المذاي من  ن  ل عاحهلل ن  األن  عجب علنت نن يجب عل  سنئذ األن  ع مت 

فول رلك عقنا رتن عإممن المذاي  ن ا    مل ال شذيعن فنإل منل المشدن  إلندت يف اآليد  

عنئهلل إلى المؤن  رت
(1)

. 

اإليمنن  ٌل   ي جز  ع  ي بوضن عإرا رهب روضت رهب  نَّ إ قنلشا: الشبه  الثنمن :

  لتن عإرا ثب  روضت ثب   لت.

                                                 
«: نة صدددذ الو دددنعى المصدددذي »(ن ع: 33-23/31):  رددد  تنمنددد  «نجمدددشع الو دددنعى»امظدددذ: ( 2)

 (.309ص:)
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 عيذي على هذن الشبه  ن  منحن  الوقل عالشذع.

إن  شن الش   المذ ب ن   جزا  إرا زال روضت زال  لدتل هدذا   نن منحن  الوقل:

الة إرا مقص غنذ ن صّش  عقالل فنلوشذة إرا مقص نسهن عاحهلل رق  تنو ن فكذلك الص

َع   مددت إرا مقددص نسهددن  ددهللَّ نسهدن روددض الشاجبددنت  ع المندد حبنت   تبطددلن علكدد    يح

     رقن  نج مو   من ه .

فنإليمنن لدن، جدزً ا عاحدهلًلا يدزعل ردزعال روضدتن ردل إمدت  ع نن ن  منحن  الشذع:

 .«اإليمنن رضع عس شن  وب »:  جزا  ع رونفن عنمن يهللل على رلك قشلت 

 قنلشا:   ي صش  اج منع الكوذ نع اإليمننن  ع السونا نع اإليمنن.: نلث الشبه  الث

عيذي على هذن الشبه  رتن الكوذ  ع السونا الذ    يج مع نع اإليمنن هدش الكودذ 

المةذج ن  اإليمننل فهذا صحنح  مت   يج مع نع اإليمننن ع نن إرا  دنن المقصدشي 

ةذج ن  المل ن فلن،  ذلكرذلك الذمشب ال   يعن الكوذ عالسونا الم
(1)

. 

 . نَّ اإليمنن يزيهلل ع  يسقص القشل الثنين:

 ظسدشا  نَّ فياخلد  يف اإليمدننن عسهللهم الطنعنت  جمنعح ن فعهش قشل روض اإلرنضن 

 نلوشذة إرا مقَص نسهن عاحهلل   يحقدنلح  القشل رنلسقص يلزا نستن رهنب جمنع اإليمننن

 عجشب فسوشا مقص اإليمننن ع جنزعا زينيتت ن  جنمب اخ الف السن  يف لهن عشذةن

 .ي  نسهماآلخذيعن  همال كنلنف على روض

 لاإليمنن الشذع    يسقص لك  يزيدهلل» :اإلرنض  ل عبهلل ا  ر  حمنهلل الننلم قن

 هندن  :ألمت عسهللمن هش مو، فول الشاجبنت فه  تزيهلل على المكلف ع  تدسقصن رموسدى

                                                 
زيدنية اإليمدنن عمقصدنمت عحكدم ا سد ثسن  » (ن ع: 92)ص: :  ر  تنمند  «اإليمنن األعسط»امظذ: ( 2)

 (.341ص:)لوبهللالذزاا البهلل ن  «:فنت
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تسقنص     نسهنن   رموسى  مدت إرا عجبد  علدى الوبدهلل   يذفدعن   يصح  إرا عجب   

يف اإليمنن فال ضدنذ فإمدت  نالشاجبنت ع  روض المكلون  مقصنمً فإن سم   فع روض 

منقصددنت عقددل  »: خددالف لوظدد ن عقددهلل صددذح حددهلليث را السنددن ن رددذلك يف قشلددت 

«  مقصنن الهللي  ررتك الصالة  طذ يهذهن رنبب الحنض عرنَّ  «عيي 
(1)

. 

يسوشن مقص اإليمنن رموسى اإلخالل رش   ن  الشاجبنتن  ع فودل  د    فهؤ  

زعن رلدك رموسدى سدقشط رودض ال كدنلنف عد  رودض المكلودن ن ن  الكبنئذ عيجدشِّ 

 عتونعهتم يف رلك.

 ض السن  يعن روض.عيقشلشن رزينية اإليمننن رموسىن زينية ال كنلنف على رو

 إن السقص يف غنذن  وذ. :عيف قشلهم نيف حصذهم للزينية مذاهم فنلةطت عسهلل

زينية ال كنلنف عاإليمنن من عالومل  فنشافقشهنم على  نَّ   نن  هل النس  عالجمنع 

ن عنجن ت زينيتت  ثنذةن  نجن ت زينية اإليمنن هشع نن يزيهلل اإليمننم
(2)

. 

 .عهش قشل   ثذ اإلرنضن ن اإليمنن يزيهلل عيسقص نَّ  القشل الثنلث:

األ نعذة  نَّ اإليمنن يزيهلل عيسقصن عيدذى  يذى» قنل عل  يحنى نومذ اإلرنض :

الحسون  ع ننا الحذنن   مت   يزيهلل ع  يسقصن عي و  اإلرنضن  ندع األ دنعذة يف هدذن 

 «المقنل 
(3)

. 

األ دنعذة يف نندتل  زيدنية ن المقصشي ردت: روضدهمن فدإنَّ «يذى األ نعذة» عقشلت:

اإليمنن عمقصنمت لهم ثالث  آ ا  يف هذن المنتل ن فمسهم ن  يسود  الزيدنية عالسقصدننن 

                                                 
 .(109-1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل( »2)

 .(126ص: ) ر  تنمن ن  «اإليمنن  نب »امظذ:  (1)

 (.10-06ن: )ص: «اإلرنضن  رن  الوذا اإلسالنن ( »3)
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عنسهم ن  يثب همنن عنسهم ن   ثب  الزينية عنسع السقصنن
(1)

. 

   

                                                 
 .(131ص: ) للبعهللاي ن « صشل الهللي »امظذ:  (2)
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 ثالًثا: قول اخلوارج يف مرتكب الذنوب.
الشقددشع يف مددنقض ندد  الحنددسنت إ   جمنددعَ  لح ط ددبْ  مددت    دد   يح  نددذهب النددلف:

 .تكونذ جمنع الننئنت ع  المذمب   يكشن إ  رنل شر   نَّ مشاقض اإلسالان ع

عنذهب  هل النس  عالجمنع :  نَّ فننا » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

 هل المل  لننشا نةلهللي  يف السن   من قنلد  الةدشا ج عالمو زلد  علنندشا  دننلن  يف 

عالطنع ل ردل لهدم حندسنت عسدنئنت يند حقشن مدذا الوقدنب عمدذا الهللي  عاإليمنن 

«الثشاب
(1)

. 

الك ددنب عالنددس  نشدد مل علددى  عال حقندد   ن يقددنل: إنَّ » عقددنل  يًضددن  حمددت ا :

مصشص الشعهلل عالشعنهللن  من  ن رلك نش مل على مصشص األنذ عالسه ن ع دل ند  

دد األعمددنل الصددنلح   ذ اآلخددذ عيبنسددتن فكمددن  نَّ مصددشص الشعددهلل علددىالسصددشص يونِّ

ن  ا تدهلل فقدهلل حدبط عملدتن  نشذعط  روهللا الكوذ المحبطن ألن القذآن قهلل يل على  نَّ 

فكذلك مصشص الشعهلل للكودن  عالوندنا نشدذعط  رودهللا ال شرد ن ألن القدذآن قدهلل يل 

على  ن ا  يعوذ الذمشب جمنون لم  تنب عهذا ن و  علنت رن  المنلمن ن فإن ا  قهلل 

ا ند  يومدل نثقدنل ر ة خندذً   ن الحنسنت يدذهب  الندنئنت ع نَّ رن  رسصشص نوذعف  

 .«يذن ايذن عن  يومل نثقنل ر ة  ذً 

فجول للننئنت نن يشجب  فع عقنمنن  من جول للحندسنت ندن قدهلل » إلى  ْن قنل:

يبطل ثشامنن لك  لن،     يبطل جمنع الننئنت إ  ال شر ن  من  مت لن،     يبطل 

« جمنع الحنسنت إ  الذية
(2)

. 

يف السدن    يةلَّدهللعن  ع هلح الكبنئذ ن   ن  نحمدهلل » عقنل الطحنع    حمت ا :

                                                 
 (.0/906«: )نجمشع الو نعى( »2)

 (.21/413: )«نجمشع الو نعى» (1)
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إرا ننتشا عهم نشحهللعن عإن لم يكشمشا تنئبن  روهلل  ن لقشا ا  عن فن ن عهم يف نشنئ ت 

ہ  ھ  ھ   چ عحكمت إن  ن  غوذ لهم ععون عسهم روضلت  من ر دذ عدز عجدل يف   نردت: 

ن عإن  ن  عذمم يف السن  روهلللت ثم يةدذجهم نسهدن رذحم دت [39]السنن :  چھ  ھ  ے

رتن ا  تونلى تشلى  هدل  ع ونع  الشنفون  ن   هل طنع ت ثم يبوثهم إلى جس ت عرلك

«نوذف ت
(1)

. 

ن عهدم نة لودشن يف  بنئذعصعنئذ فه  على قنمن : ذمشب عسهلل الةشا ج الع نن 

 اآلتنن : حكننهم على نذتكبهمنن عرننن رلك يف األنذي  

 .حكمهم على مرتكب الصغيرة األمر األول:
فقهلل اخ لودشا يف هدذن المندتل  إلدى ثالثد   ن ونعتحكمهم على نذتكب الصعنذة 

  قشال:

  :للصعنئذ حكمن قشل اإلرنضن ن فإهنم يجولشن القشل األعل: 

 . هنن نعوش ة روول الحنسنتن رشذط اج سنب الكبنئذ حهللهمن: 

تودنلى:  شلدتن عق[ 224]هشي:  چۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  چ  تونلى: عيلنل رلك قشلت

 .[ 32]السنن :  چگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  چ 

 اإلصذا  علنهن  بنذة نَّ   عالحكم الثنين:
(2)

دكْ علذلك يَ ن  علدى الصدعنذة  ذ المصدذ  وح

 .موم عسهللهم  وذ 

إلى القشل ر كونذ يذهبشن  ن فإهنماألزا ق ن عطنئو  ن  الصوذي قشل القشل الثنين: 

الصعنذةنذتكب 
(3)

. 

                                                 
 (.99-93: )ص« الوقنهللة الطحنعي » (2)

 (.1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل»امظذ: ( 1)

 (.1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل»امظذ: ( 3)
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تكونذ المصذِّ علدى الدذمب سدشا   دنن  يذعنفإهنم  نالسجهللاتقشل القشل الثنلث: 

الدذمب صددعنًذا  ع  بنددًذا
(1)

د ن المصددذِّ عإْن عمدل الكبددنئذ إرا  ددنن ندد   ذعن غنددذَ ع  يكوِّ

 نشافقنهم.

يف نندتل   -ن  حندث اإلجمدنل  - ةشا جا تونا رن   هل النس  عالعمذا يظهذ 

  ْ َند  تودذيوهم الكبندذةن عية لودشن عد لدىهم الذمشب إلى صعنئذ ع بدنئذن ععتقننم

علنهدنن فدإرا  دنن  هدل الندس    يكودذعن نذتكدب  ذ نذتكدب الصدعنذة  ع المصدذَّ يكوِّ 

على الصعنذة ن  رنب  على المصذِّ علنهنن فوهللا تكونذ  الكبنذةن ع  المصذَّ 
(2)

. 

 كبيرة.حكمهم على مرتكب ال الثاني:األمر 
 فقدهلل اخ لودشا يف هدذن المندتل  إلدى   رود  ن ودنعتحكمهم على نذتكب الكبنذة 

  قشال:

يةدذج ند  الملد     الكبنذةنذتكب فإهنم يذعن  نَّ  اإلرنضن نقشل القشل األعل: 

ن  وذح مومتيف الهللمنن  ن عيذعن خلشين يف السن  يف اآلخذةن فكوذح
(3)

. 

عاإلرنضن  يقشلشن: إنَّ جمنع نن افدرتف ا  سدبحنمت » : الحن  األ وذقنل  رش 

على خلقت إيمننن عإنَّ  ل  بنذة فه   وذ موم     وذ  ذكن عإنَّ نذتكب  الكبدنئذ يف 

 «السن  خنلهللي  نةلهللعن فنهن
(4)

. 

عرهبد  المو زلد  إلدى جودل نسزلد  » :اإلرنضد قنل عبهلل ا  ر  حمنهلل الننلم  ع

  َ نْ نسزل ن  اإليمنن عالكوذن قنلشا:   ينمى الونس  نؤنس  ع   نفذًا فهش رَ الون  رن  

                                                 
 (.101ص: : )ن ألر  عبنهلل«اإليمنن( »2)

 .(61-62ص: )للشهنب ن  «مشاقض اإليمنن ا ع قنيي  عضشارط ال كونذ عسهلل النلف»امظذ:  (1)

 (.1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل( »3)

 (.220)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  » (4)



 الخوراج 
59 

لت يف الهللمنن  حكنا المؤنسن  عيف اآلخدذة  حكدنا الكدنفذي ن عالةدالف رنسسدن  ألنَّ  ل َ نْ رَ 

على الونس ن عمح  مطلقدت  لوظ ن ألهنم خصشا اسم الكوذ رنلمشذكن عنسوشا إطالقت

مد ن ع  مجدذ  علندت  حكدنا المشدذ ن ن ردل مقدشل فندت إن علنت لكسن مقنهللن ركودذ السو

 حكننددت يف الددهللمنن  حكددنا المددؤنسن  إ  يف الش يدد  عقبددشل الشددهنية عمحشهمددن ندد  

رددن   ننوسشًيدد ناألحكددنا المة صدد  رنلوددهللعلن علنندد  ال نددمن  رسونددهن نشجبدد  خالًفدد

بدد  الوددذان عإممددن المشجددب لددذلك الةددالف رسددن  األحكددنا علددى األسددمن ن  مددن ره

األزا قدد  عالصددوذي  عالسجددهللات إلددى تنددمن  صددنحب الكبنددذة  ددنفذًا ع جددذعا حكددم 

المشددذ ن  علنددت عزايت األزا قدد  علددى الطددنئو ن  ر نددمن  صددنحب الصددعنذة  ددنفذًا 

 «عإجذا  حكم المشذ ن  علنت
(1)

. 

َل السجهللاتقشل  القشل الثنين:  قش ن: نذتكب الكبنذةعسهم يف  ن عقهلل محق 

نذتكب الكبنذة  نفذ  وذ موم   نَّ  األعل:
(2)

. 

دنً ا َعَ ْصدَحنب اْلَكَبدنئ ذ ند  َغندذهم  صدحنب   نَّ  عالثنين: دشا  وَّ م َلْننح دسْهح
اْلَكَبدنئ ذ ن 

 ون 
(3)

. 

قشل الصوذي : فقهلل امقنمشا يف نذتكب الكبنذة إلى ثالث فذا القشل الثنلث:
(4)

 : 

 .نذتكب الكبنذة  نفذ عنشذك  نَّ تذى  الوذق  األعلى:

 .  يكوذ إلى  ن يحهللن الشال  عيحكم ركوذنتذى  مَّت  :الوذق  الثنمن 

                                                 
 (.103-1/101«: )الوقشلنشن ا  مشا  ( »2)

 (.19)ن ص: «نقن ت اإلسالننن » (1)

 (.4/243 ر  حزا: ) «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل» (3)

 .(62ص: ) نالبعهللاي  نحمهلل ر  طنهذ ر  القنهذ ن لوبهلل«الوذا رن  الوذا»امظذ:  (4)
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ع   نيف الشدذيو    يندمى نذتكبدت نشدذ ً  رمب لدت حدهلل    لَّ تذى  نَّ  :الوذق  الثنلث 

 رمب لن، لت حهلل   ع لَّ  نلخإ.. .يقنل سن ا عقنتل عقنرف  يهللعى رنسمت رتنْ ن رل ا نفذً 

 فمذتكبت  نفذ.

األزا ق ن فإهنم يذعن تكونذ نذتكب الصعنذةن فم  رنب  على قشل القشل الذارع: 

تكونذهم لمذتكب الكبنذة
(1)

. 

َبْ  علنت آثن  سنئ  عنذهب الةشا ج  :يف نذتكب الكبنذة تذتَّ

عيرتتددب علددى تكونددذهم رنلددذمشب »  ددنخ اإلسددالا اردد  تنمندد   حمددت ا :قددنل 

حددذب عيا هددم هدد  يا  اسدد حالل ينددن  المنددلمن  ع نددشالهم ع ن يا  اإلسددالا يا  

«اإليمنن
(2)

. 

   

                                                 
 (.1/103«: )نشن ا  مشا  الوقشل»امظذ: ( 2)

 (.26/03«: )نجمشع الو نعى( »1)
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 .رابًعا: قوهلم يف الشفاعة
 اخ لف الةشا ج يف إثبنت الشونع  عمونهنن علمْ  تكشن؟ إلى ثالث   قشال:

ْثب  ح اإلرنضن  الشونع  للم قن    لوصنة المشحهللي  القشل األعل:  .يح

 «عالشونع  ح  للم قن  علنن  للونصن » :قنل صنحب   نب األيينن
(1)

. 

هذا ند  جهلهدمن فوصدنة المشحدهللي   حدشج إلدى الشدونع  ند   هدل ا سد قنن  ع

 عالطنع .

يف  فددع  الشددونع  للمددؤنسن ن عالةددشا ج يثب ددشن الشددونع  الوظمددى القددشل الثددنين:

 .الهلل جنت

ثب  رنلنس  المن ونض  رل الم دشاتذة قهلل »  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :قنل 

 الةالئدد  يددشا القننندد  ع نَّ ع مددت يشددوع يف  عح المشددوَّ  الشددنفعح  مبنسددن  عاتوددنا األندد :  نَّ 

ثدم اتود   نع مدت يشدوع لهدمن شن نست  ن يشوع لهم إلدى  مدمالسن  ين شووشن رت يطلب

ةلهلل يف السن  ن   هدل ال شحندهلل  هل النس  عالجمنع   مت يشوع يف  هل الكبنئذ ع مت   ي

هدل الكبدنئذ علدم يسكدذعا  دونع ت ع نن الةشا ج عالمو زلد  فدتمكذعا  دونع ت أل ن حهلل

«للمؤنسن 
(2)

. 

 .الشونع  ألهل الكبنئذ القشل الثنلث:

رسدى علندت الةدشا ج إمكدن  الشدونع  يف  هدل الكبدنئذل ألنَّ  إمونر الشعنهلل يف اآلخذة

 ععهلل ا  تونلى عععنهللن يجب  ن يقع.

ععسدهلل الةدشا ج عالمو زلد   مدت   يشدوع » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

                                                 
 .(33لمؤلف  رنض  نجهشل ا سم: )ص: «   نب األيينن( »2)

 (.2/201«: )نجمشع الو نعى( »1)
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الكبنئذ عسهللهم   تعوذ ع  يةذجشن ن  السن  روهلل  ن يدهللخلشهن    ألنَّ  لألهل الكبنئذ

«رشونع  ع  رعنذهن
(1)

. 

رتنَّ الشونع  ألصحنب الكبنئذ نجَمٌع علنهنن ع نَّ  حنييث الشونع   عيحذي  علنهم:

 .إلمكن هنالكبنئذ ثنر   عن شاتذة فال عجت يف  هل 

 نن  ونع ت ألهل الذمشب ن   ن ت فم و  » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

 نعلنهن رن  الصحنر  عال نرون  لهم رإحننن عسنئذ  ئمد  المندلمن  األ رود  عغندذهم

«ع مكذهن  ثنذ ن   هل البهللع ن  الةشا ج عالمو زل  عالزيهللي 
(2)

. 

قدنل:  السبد   عد  ن  م،  ر  ننلدٍك حهلليث  :عن  السصشص الشا ية يف إثبنهتن

ذ  ن   حنَّ  »
 عان  رش ياعي عالرتنذ  ن«َ ونع   ألْهل  الكبنئ 

(3)
. 

   

                                                 
 (.2/22«: ) نجمشع  الذسنئل عالمننئل( »2)

 (.2/241«: )نجمشع الو نعى( »1)

عصححت الشنخ األلبنين يف (ن 1904رذقم: )« جننع الرتنذ »(ن ع4036رذقم: )« سس   ر  ياعي( »3)

 (.131)رذقم: « الجس ظالل »
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 .ةقوهلم يف اإلمامخامًسا: 
 على عجشب مصب إننا لألن  يقنم لهم  حكنا  ذع ا  جمع الولمن  

(1)
. 

ىئ  ىئ  ی   ی   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ چ   قشل ا  تونلى: عن  األيل  على رلك:

تن إر  نف يحطدنع يلنل على عجشب مصب طنع  عل  األنذعاألنذ ر ن [36]السنن :  چی

 .يعن تسصنب؟

ن  ننت علدن، يف »: قنل عبهلل ا  ر  عمذ  ض  ا  عسهمن ع  السب  علحهلليث 

 عان ننلم «عسقت رنو  ننت نن   جنهلن 
(2)

. 

 مصب اإلننا إلى فذيقن :عنم  خنلف يف رلك الةشا ج فقهلل اخ لوشا يف حكم 

 .األعل: عنن  الةشا ج ي الوذ

وت نعا مضشا  تح   اي ت عالق نل ن -المشاف  لطذيق هم – يشجبشن مصب اإلننا

على الطذي  األنثل الذ  ا تتعن لتنن ياا 
(3)

. 

 .الوذي  الثنين: السجهللات

عإممن  نقطت   حنج  للسن  إلى إننا  مَّ يذعن » عقهلل حكى الشهذس نين عسهم  هنم:

فإن هدم   عا  ن رلدك   يد م إ  رإندنا يحملهدم علندت  نعلنهم  ن ي سنصوشا فنمن رنسهم

«فتقننشنن جنز
(4)

. 

                                                 
لأل ددوذ ن  «نقددن ت اإلسددالننن »ع: (ن 293ص: )ن ن للبعددهللاي «الوددذا رددن  الوددذا»امظددذ: ( 2)

عقندددهللة الندددلف »ن ع: (96-91ر ولنددد  األلبدددنين: ) ص: « الوقندددهللة الطحنعيددد » ع:(ن 1/246)

 (.21/116: )للسشع  « ذح صحنح ننلم»ن ع:(31: ) ص: للصنرشين «ع صحنب الحهلليث

 (.2132) ن رذقم:«صحنح ننلم» (1)

 .(2/229للشهذس نين: ) «الملل عالسحل»امظذ:  (3)

 .(2/214: )«الملل عالسحل» (4)
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روهللا الحنج  إلى إننا -المونصذي ن  القهللانى ع -القنئلن   عن  نربا ت
(1)

: 

اس سنيهم إلى المبهلل  القنئدل   حكدم إ   ن عالموسدى الحدذيف لهدذا المبدهلل    عً :

 .نمت   ضذع ة لشجشي الحكشن  نطلقً يشنذ صذاح  إلى  

 الحكم لن، ن  اخ صنص البشذ رل هتنم  علنت قشة علشي .  نَّ  ثنمًنن:

الضذع   هدش تطبند   حكدنا الشدذيو ن فدإرا تمكد  السدن  ند  تطبنقهدن   نَّ  ثنلًثن:

 رتمونهم فال حنج  إلى مصب خلنو .

 افنكشن روندهللً  األغلبن   قلنل  عيسوزل ع   رمن يسحصذ عجشي اإلننا يف رطنم  ارًون:

 فنئهللة. نع  توهم نشن ل المنلمن  فال يبقى لشجشي

 لشجشي الةلون  ن  روهللن. نلم يشذ صذاح  ع  عضع  ذعطً    ن السب  : خننًنن

 ىممددن  رددنن ع نددذهم  ددش   ددنب ا  لددم يبددن  ح مندد  عجددشي إنددنا عإ  نَّ  سنيًسددن:

رنسهم
(2)

. 

جمددنع  هددل الحدد  علددى عجددشب مصددب إنددنا نصددنين  إل مددرب اتع ددل  هددذن ال

َضٌ  ن للمنلمن  َون    .للمقنصهلل الشذعن  ن  تشلن  اإلنناعنرب اهتم نح

   

                                                 
تن يخ المذاهب »ن ع: (202ص: : )للننلم  «نهللا ج الكمنل»امظذ الكالا ع  هذن المنتل  يف: ( 2)

 (.116-2/113): ن غنلب عشاج «فذا نونصذة تس نب إلى اإلسالا» ن ع:(2/02: )«اإلسالنن 

 (.213)ن ص: للطنلب  «آ ا  الةشا ج»امظذ:  (1)
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 اخ لف الةشا ج يف صح  إننن  الموضشل نع عجشي الونضل إلى فذيقن :

عهللا الجشاز ع ن إننند  الموضدشل تكدشن غندذ صدحنح  ندع  يذعن الوذي  األعل:

 عجشي األفضل.

 .عجشي األفضل اإلننن  للموضشل نعيذعن صح  اموقني  الوذي  الثنين:

ْوَ زَلد  » قنل  رش نحمهلل ر  حدزا: ج َعَطَشائ دف ند  اْلمح رهبد  طشائدف ند  اْلَةدَشا  

هلل ر  الّطندب  َحمَّ م نح سْهح
ندع الذافضد  البدنقَعَطَشائ ف ن  المذجئ  ن  الين َعند  اتبودتح َعَجم 

سْدتح َعَرَهبد  َطنئ َود  ند  
نَو  إ َلى َ مت َ  يجشز إ َننَن  ن  يحشجهلل ف   السَّن   فضدل ن  ن  الشِّ

ج َعَطنئ َو  ن   نع  المو زل اْلَةَشا   نَو  َعَجم  نع الزيهللي  ن  الشِّ َعَطنئ َو  ن  المذجئ  َعَجم 

َنننَ  سْتح  هل الّنس  إ َلى َ ن اإْل 
«  َجنئ َزة لم  َغنذن  فضل ن 

(1)
. 

ع دنن ند   عالقشل رجشاز إننن  الموضشل نع عجدشي الونضدل هدش القدشل الحد ن

د فقدهلل ننسدت  دنن غندذن  فضدَل  تشلن  األموع للمندلمن  عإنْ  ههلل  السب   ى اإلندن ة علَّ

هش  فضدل ندسهمن فنسد ومل علدى  عمدنل الدنم  نودنر رد  جبدلن ع ردن   ْ  منًسن فنهم نَ 

ععلى مجذان  ردن ن ععلى عمنن عمذع ر  الونصن نشسى األ وذ ن عخنلهلل ر  الشلنهلل

ععلدى ن ععلدى الطدنئف عثمدنن رد   رد  الودنصن نب ر   سدنهللععلى نك  ع َّ ن سوننن

 .البحذي  الوال  ر  الحضذن ن عغنذهم  ض  ا  عسهم  جمون 

ن ع رن ر   ض  ا  عسهم ن عار  ننوشيالوشذة المبشذي  رنلجس  خالف يف  نَّ  ع 

 جمون   فضل نم  ر ذ
(2)

. 

                                                 
 (.4/219: )«الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل» (2)

 (.2/13: )ن  ر  القنم«إعالا المشقون  »امظذ:  (1)
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يدهلل   رنلشبنبن ن  الةشا ج فذق  تحْوَذفح  الشدنبنينن تدذى  م ننمم الى  دبنب رد  يز 

 .يف اإلننن  الوظمى جشاز إننن  المذ ة

م ارا َقنَند  ردتنش هم » :همعس البعهللاي  القنهذقنل عبهلل دسْهح
عا إ َننَن  اْلَمدْذَ ة ن  َ َجنزح

شا َ نَّ  َندنا رودهلل ق دل  دبنب  غزالد   اَّ  َعخذج  على نةنلونهم َعَزَعمح  دبنب َ نَمد  اإل 

 لَ    قح  الى َ نْ 
(1)

. 

 .عاإلننن  الوظمى   يجشز تشلن  المذ ة علنهن رنإلجمنع

نعح » قنل  رش نحمهلل ر  حزا:
ندز إ َننَند   َعَجم  م  حدهلل يحج  دسْهح

فدذا  هدل اْلقْبَلد  َلدْنَ، ن 

«اْنَذَ ة
(2)

. 

   

                                                 
 .(60-16ص: ) ن«الوذا رن  الوذا» (2)

 (.4/16: )«الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل» (1)
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 إذا جاروا أو فسقوا.إجيابهم اخلروج على أئمة املسلمني سادًسا: 
ي صف رذلك  عيسبع   نْ  للذعن ن إلى اإلننا على  مت المثل األعلىيسظذ الةشا ج 

نستن فإمت تجب نحنسب ت عرمجذي  قل خطتن عفواًل  قشً  
(1)

. 

مشدت القدشل ردنلةذعج  :رعندذ حد ٍّ  ال كوندذ الةشا ج عهش رسن  على  صل نذهبع

 .على  ئم  الجش 

إ ون  عل  رد   رد   :ع صل نذهبهم» قنل المطهذ ر  طنهذ المقهللس   حمت ا :

عال كوندذ رنلدذمب عالةدذعج علدى اإلندنا  عال ربّؤ ن  عثمنن رد  عودنن  طنلب 

«الجنئذ
(2)

. 

  :-يف نوذف ر دذن لصدونت الةدشا ج -قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا  ع

فهؤ    صل ضاللهم: اع قنيهم يف  ئم  الههللى عجمنع  المنلمن   هندم خدن جشن »

ع  الوهللل ع هنم ضنلشن عهذا نتخذ الةن جن  ع  النس  ند  الذافضد  عمحدشهم ثدم 

 «يذتبشن على الكوذ  حكننن ار هللعشهنيوهللعن نن يذعن  مت ظلم عسهللهم  وذا. ثم 
(3)

. 

ح   ددنَّ  عقددهلل صددذَّ
هنددم يددهللافوشن عدد  إرددل  نى األئمدد الةددذعج علدد ر جددشيزاإلرنض 

ذعن للةشا ج  ينا السهذعان  سالفهمن فنسَ ص 
(4)

. 

نن عي ذا ذعن نكدنن ع نم  الةشا ج يلقى روضهم روًض » قنل الطرب   حمت ا :

                                                 
ع:  (ن206ص: )ن ن للبعهللاي «الوذا رن  الوذا»ن ع: (2/219: )للشهذس نين «عالسحلالملل »امظذ:  (2)

 (.296: )للملط  «ال سبنت عالذي »ع: (ن 1/264لأل وذ ن ) «نقن ت اإلسالننن »

 (.3/233للمطهذ ر  طنهذ المقهللس : ) ن«البهلل  عال ن يخ» (1)

 (.11/460«: )نجمشع الو نعى( »3)

-11) :ن لننلم ر  حمشي النننر ن ص« صهللا المسنه  يف تمننز اإلرنضن  ن  الةشا ج »امظذ:  (4)

40- 43-49.) 
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اإلقنن  العب  عالش دفن ع ن ف د  جهدني  هدل القبلد  إخشاهنم رنلسهذعان عيذعن  ن ف   

 «الوضل عاألجذ
(1)

. 

ععلى ضدشئهن تد م  ن اإلننن نسصب قنسن  لم  ي شلى ن ذعطً  شاعضوعالةشا ج 

 نسهن: نحنسب ت عالةذعج علنتن

 -عفدد  نددن يذعمددت صددشاًرن-  ال منددك رنلوقنددهللة اإلسددالنن  ن يكددشن  ددهلليهلل   عً :

 يف عبنيتت عتقشان حنب نوهشنهم. ننةلًص 

 يف مونت را عزا منفذ عتوكنذ منض  ع جنع  عحزا. ن ن يكشن قشيً  ثنمًنن:

 المونص  عاللهش.   يكشن فنت نن يةل رإيمنمت ن  حبِّ   نْ  ثنلًثن:

 يف  بنذة ح ى علش تنب. هللَّ    يكشن قهلل حح   ارًون:

 .روضهم ع  روضضى الجمنعن   يعسى ي م ام ةنرت رذ  نْ  خننًنن:

عيف ردنطسهم  نيعنيد  لمدذهبهم اسنب  ع الجس،ن  مدن يقشلشمدت ظدنهذً ع  عربة رنل

  دذع هم ال وصب ع شن اإلننا يس ةب رذضى  هل الحدل عالوقدهللن هدذا نبدهلل  ؤيمل

 لم يتت رت الةشا ج  من يقشل روض المن شذقن  يعني  للةشا ج.

القذ ددن  ل ددشل   ط ددرتاندد  األحنييددث يف ا علددم يل ودد  الةددشا ج إلددى نددن صددحَّ 

 الةالف  عتقهلليم قذيش فنهن عسهلل صالحن   حهللهم لهن.

ردت   م  ل دن  ع  مت   يح نعهنن ن صنئمً  نذع يف اإلننا  ن يكشن لنلت قنئمً علم يشرتط الش

نوصن ن  ع يكشن ام ةنرت رذضد   دل المندلمن  ند   قصدنهم إلدى  يمدنهمن   يعسدى 

يزعمت الةشا جنبنيو هم لت  من روضهم ع  روض يف 
(2)

. 

                                                 
 .(3/204: )«تن يخ الذسل عالملشك» (2)

 =: «تن يخ المذاهب اإلسالنن »ن ع: (202ص: : )للننلم  «نهللا ج الكمنل»امظذ هذن الشذعط يف:  (1)
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فقدهلل اع درب هدؤ    ودذ نن يذعى ع  فذق  البنهنن  نسهم عالوشفن ن  :عن  غذائبهم

نن ت يعن إمكن  فإهنم يكوذعن  يًض يف  وذ  عن تن فإرا تذ ت  ع ناإلننا سببً 
(1)

. 

ع   ك  ن هذا جهل رنلشذيو  اإلسالنن ن ععلى هذا فمن تذان ن   ثذة حدذعمم 

إزا  هددذن األحكددنا  نطبنوًندد ا ئمدد  نةددنلوهم يو ددرب  نددذً  ع  عخددذعجهم علددى  ئمدد هم

 الةنطئ .

ن عالصرب علنهم األنذ عا ج منع تح   اي هم  عقهلل حث اإلسالا على طنع   عل

ند   دذن ند  »ن قدنل: ن عد  السبد   ض  ا  عسهمدن ار  عبن فو  ععلى جش همن 

 عان « نن دد  جنهلندد ا نددنت ن فلنصددربن فإمددت ندد  خددذج ندد  النددلطنن  ددربً ننددذن  ددنئً 

البةن  
(2)

. 

الحث على الصرب على جدش  الدش ةن علدزعا طدنع هم ععدهللا  :فو  هذا الحهلليث

ن فمدد  خددنلف يف رلددك فمددنت فإمددت يمددشت  مددن يمددشت علنددت  هددلح الةددذعج علددنهم

م علدى َ ْ ٍ   هدمعرلدك  مَّ  نالجنهلّن  هح وح يدٍ ن عي دتلَّ
دم علدى ي  هح لدم يكد  لهدم إندنٌا يجَموح

سَْ َقَضد ن ع ييدنهنم ن سنقضد   عاحهلٍلن رل  نمشا طشائَف  د َّى عفذًقدن نة لود ن ع  اؤهدم نح

 ن بنيس ن عرلك اّلذ  َيَعن  ثنًذا نسهم إلى عبنية األصسنا عطنَع   األز ا.

ندذ ردنلموذعف يالد  علدى تحدذيم عالسصشص اآلنذة رنلندمع عالطنعد  لدش ة األ

 .الةذعج علنهم

                                                 

ن « فذا نونصذة تس نب إلى اإلسالا »(ن ع: 212)ن ص: للطنلب  «آ ا  الةشا ج » ن ع:(2/02) =

 (.2/111: )غنلب عشاج 

 (.223)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  » (2)

 (.0033): رذقم« صحنح البةن  ( »1)
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 .الةذعج يعن تشافذ  ذعطت ن   بنئذ الذمشب على  نَّ    السصشص الشذعن يلَّ عقهلل 

ند   دذن ند   نندذن  دنئن »ن قدنل: ن عد  السبد   ضد  ا  عسهمدن ار  عبن  فو 

 عان البةن  « فلنصربن فإمت ن  خذج ن  النلطنن  ربا ننت نن   جنهلن 
(1)

. 

ألمت يرتتب على الةذعج علنهم ن  الوشضى عالونني  ضدونف ندن يحصدل ند  ع

 .الجش 

الحن م يف الكوذ األ رب البشاح الدذ  عقع ال يجشز الةذعج علنهم إ  إرا علنت فع

ن ع قنا الولمدن  علندت الحجد ن ع زيلد  عسدت الشدبتن ععجدهللت عسهللمن فنت ن  ا  رذهنن

هدذن فدإرا لدم تشجدهلل  نعلدى الحدن م عإزال دت القشة عالشش   ال   ين طنع مدن الةدذعج

ا نلةذعج علنتف الشذعط نج مو ن نحذَّ
(2)

. 

  حمدت ا  الحن  البصدذ عنمن ع ي عسهم قشل عهذا الذ  سن  علنت سلف األن ن 

 نقهلل سئل ع  ق نل الحجنج روهلل  ن ر ذعا لت ظلمدت عسدوكت للدهللنن  ع خدذن لألندشالف

تكدد  عقشردد  ندد  ا  فمددن  مدد م رددذاي  عقشردد  ا     ى  ن   تقددنتلشن فإهنددن إنْ » فقددنل:

«رتسننفكمن عإن يك  رال  فنصربعا ح ى يحكم ا  عهش خنذ الحن من 
(3)

. 

   

                                                 
 (.0033): رذقم« صحنح البةن  ( »2)

:  ردد  القددنم« إعددالا المددشقون  عدد   ب الوددنلمن » (ن ع:3/132«: )نجمددشع الو ددنعى»( امظددذ: 1)

نجمدشع ف دنعى عنقدن ت »(ن ع:22-23/20) (ن0/23 ر  حجذن )« ف ح البن  »ع:(ن 4/3)

 (.443-1/441)  ر  عثنمن ن«  ذح  ينف الصنلحن »(ن ع:1/103 ر  رنزن )« ن سشع 

 (.0/210: ) ر  سوهلل «الطبقنت الكربى» (3)
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 .قوهلم يف األمر باملعروف والنهي عن املنكرسابًعا: 
 صددٌل عظددنم ندد   صددشل  هددل النددس   األنددذ رددنلموذعف عالسهدد  عدد  المسكددذ

نلمن  ع ل   لىَعاجب عَ ن عهش عالجمنع  َونَي  ر نتَِّونا اْلمح
هللٍ  اْلك  َةنطب  َعاح  ن  اأْلن  نح

َبنَيات َش ن   عظم اْلو  ر قهلل  قهلل تت َعهح
(1)

. 

عالقشل رشجشب القننا مذن الشونذة هش قشل سدنئذ الطشائدف علدى خدالف رندسهم 

 .يف طذيق  األنذ عالسه ن عنسهم الةشا ج

ْوَ زَل  » قنل ار  حزا: نع اْلمح
جَعَرَهب  طشائف ن   هل الّنس  َعَجم  نع اْلَةَشا    َعَجم 

دب إ را لدم  سلَّ  عالزيهللي  إ َلى َ نَّ  سكدذ َعاج   َعالسَّْه  َع  اْلمح
عف    اأْلَنذ ر نْلَمْوذح

الننشف ف 

سكذ إ  َّ رذلك «يحمك  يفع اْلمح
(2)

. 

إلدى نسنزعد   المسكدذمصشص األنذ ردنلموذعف عالسهد  عد  عالةشا ج يصذفشن 

 .األئم  عالةذعج علنهمن عق نل المةنلون 

 . ئن، الةشا ج يف زننمت عبهللا  ر  عهب الذاسب  عنم  قنا رذلك:

 ْرد  عهدب » قنل ار  الجشز   حمت ا :
 
عاج مو  الةدشا ج ف د  نسدزل َعْبدهلل ا 

َنن يسبع  لقشا يؤنسشن رنلذحم  عيسنبشن إ َلدى  :  فحمهلل ا  ع ثسى َعَلْنت  ثم َقنَل بالذاس

حكم القذآن  ن تكشن هذن الدهللمنن ال د  إيثن هدن عسدن  آثدذ عسدهللن ند  األندذ ردنلموذعف 

«عالسه  َع  المسكذ عالقشل رنلح 
(3)

. 

 .األنذ رنلموذعف عالسه  ع  المسكذعيف إرطنل غلط المةنلون  يف رنب 

                                                 
 (.306: ) ر  تنمن ن ص «نة صذ الو نعى المصذي »امظذ:  (2)

 (.4/231)ن «الملل عاألهشا  عالسحلالوصل يف » (1)

 (.60)ن ص: «تلبن، إرلن،» (3)



 الخوراج 
72 

عاألهدشا ن  ام صب  ثندذ ند   هدل البدهللع» قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

 ددنلةشا ج عالمو زلدد  عالذافضدد ن عغنددذهم نمدد  غلددط فنمددن  تددنن ندد  األنددذ عالسهدد  

رنلصرب علدى  عالجهني على رلكن ع نن فننين  عظم ن  صالحتل علهذا  نذ السب  

   يعا إلدنهم حقدشقهمن عسدلشا ا»جش  األئم ن عهنى ع  ق نلهم نن  قننشا الصالةن عقنل: 

ل ن علهذا  نن ن   صدشل  هدل الندس  عالجمنعد  لدزعا الجمنعد  عتدذك ق دن«حقشقكم

«األئم ن عتذك الق نل يف الو س 
(1)

. 

   

                                                 
 (.21ص: )« األنذ رنلموذعف عالسه  ع  المسكذ( »2)
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 .موقفهم من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهمثامًنا: 
نؤنسًن رتن عننت علدى اإلسدالان  َنْ  لقَ  السب  » جمع صحنر  عهش: الصحنر 

 «علش تةلل   يٌة يف األصح
(1)

. 

 . حوظ نكنم   صحنب  سشل ا  عن  عقنهللة  هل النس  عالجمنع :

 ن علئك  صدحنب نحمدهلل »يف الصحنر  الكذاا  ض  ا  عسهم:   ي ار  ننوشقنل 

 ددنمشا  فضددل هددذن األندد ل  رذهددن قلشًرددنن ع عمقهددن علًمددنن ع قلهددن تكلًوددنن اخ ددن هم ا  

عإلقنن  ييستن فنعذفشا لهم فضلهم عاتبوشهم على  ثذهمن عتمندكشا رمدن  لصحب  مبنت 

«اس طو م ن   خالقهم عسنذهمن فإهنم  نمشا على الههللى المن قنم
(2)

. 

قددنل ا    نددن ات  هددل اإليمددننن عنوذفد  قددهلل هم عحوددظ نكددنم هم عنحبدد هم ند 

 . چک  گ  گ   گ  گچ روض صونت المؤنسن : تونلى نبنسًن

 فنلمؤن  حًقن ن  ي شلى  خنن ععلى     هؤ   الصحنر  الكذاا  ض  ا  عسهم.

م عالدذب عد   عذاضدهم عحودظ نحب هم عمصذهتم عإظهن  نسدنقبه عن  تشلنهم:

 .ععهللا ال وذف لهم رقهللٍح  ع عنب نكنم همن

عقهلل قدذ   هدل الندس  عالجمنعد  يف نصدسونهتم عجدشب حودظ نكدنم همن عالدربا ة 

 نم  ي سقصهم.

ع  مودذط يف حدبِّ  ن عمحدب  صدحنب  سدشل ا »  حمدت ا : قنل الطحنع   

 حهلل نسهم ع  م رب  ن ْ   حهلل ندسهم عمدبعض َندْ  يبعضدهم عرعندذ الةندذ يدذ ذهمن ع  

«حنننن عرعضهم  وذ عمونا عطعنننمذ ذهم إ  رةنذ عحبهم يي  عإيمنن عإ
(3)

. 

                                                 
 (.240 ر  حجذن ص: )« مزه  السظذ( »2)

 (.2/124: )لبعش ل « ذح النس » (1)

 (.490)ن ص: « ذح الوقنهللة الطحنعي » (3)
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 نع عضشح هذن الوقندهللة إ   نَّ جملد  ند  الةدشا ج لدم تودذف للصدحنر  قدهللً اع

فقهللحْ  يف   نرذهمن عيف َنْ  يعهنمن عخنلو  إجمنع  هل النس  الشا ي يف المسدع ند  

 .ال وذف لهم رنش 

 عيمك  رننن نشقف الةشا ج ن  الصحنر   ض  ا  عسهم فنمن يل :

 ض  ا  عسهمن الةشا ج رتسذهن يثب شن إننن   ر  ركذ ععمذ عً : 
(1)

. 

 نم  رذضى المدؤنسن   ل ألهننفهم يو قهللعن  ن إننن   ر  ركذ ععمذ إننن   ذعن 

ع غب همن ع هنمن سن ا على الطذي  المن قنم الذ   نذ ا  رت لم يعنذا علم يبهلل  ح ى 

ن ع النهدم هدذا لذعند الومل الصنلح عالسصح لتشفنهمن ا  تونلى على نن يذضنت ن  

 .ح     يب فنت

لحشَن الصحنر  جمنًون قبل الو س ثنمًنن:  َوهللِّ الةشا ج على اخ الف فذقهم يح
(2)

. 

قدم علندت ند  يف عقد  األحدهللاث ال د  مح  يسكذعن إننند  عثمدنن الةشا ج ثنلًثن: 

 جلهن
(3)

. 

م الحكمن  عيسكذعن إننن ت الةشا ج يقشلشن رإننن  عل   ارًون:  ن قبل  ن يحكِّ

هددن 30ال حكنم ال   عقو  يف الثنلث ن   دهذ  نضدنن عدنا  قضن رنبب  عيكوذعمت

ر حكدنم  رد  نشسدى  -تعلنًبدن للمصدلح   - يف نوذ   صون ن حنسمدن  ضد  علد  

الةدشا ج ن حنث  نمد  األ وذ  ععمذع ر  الونص  ض  ا  عسهمن يف هذن القضن 

عند   ند  نونعيد     المصنحف يف نشقود  صدون وَ ف  يف حذرتن فلمن  ح  عل   نع

                                                 
 (.3/2230)ن لسنصذ الشنخ: «الصحنر  الكذاا  ض  ا  عسهمعقنهللة  هل النس  عالجمنع  يف »( امظذ: 2)

 (.61ص: )ن البعهللاي  نحمهلل ر  طنهذ ر  القنهذ ن لوبهلل«الوذا رن  الوذا»( امظذ: 1)

 (.213)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( امظذ: 3)
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إلى قبشل رلدك عقدنلشا لدت: يدن علد   ن ن  لجئشا علنً نوت  ض  ا  عسهم طلًبن للصلح

 ع موول رك نن فولسدن  إلنتن عإ  يفوسن رذن ك إلى القشان  جب إلى   نب ا  إر يعنَ  

ن ا  فق لسدننن عا  ل وولسهدن  ع لدسوول  ردكيومدل رك دنب  ن إمت غلبسدن  نْ  رنر  عونن

ْذقحشص: فلمن قبل عل   َرل َك رمدب  رذلك ع  ب الك نب رقبشل ال حكنمن َقنَل َلتح حح

ن َفَقنَل عل  سْتح
َش رمبن علكست عجز ن  الذ  ن عضدوف ند   يسبع   ن ت شب ن  : َنن هح

سْدتحن عهنند كم الوولن َعَقهلْل تقهللن ح 
عسدت إلنكم ف نَمدن َ دنَن ن 

(1)
 علندت الةدشا جتمكذت فدن 

ثدم  ودذعنن ا    دذع  فضشا نن جن  يف ال حكنم نهللعن   ن رلك تحكنم لعندذن عرلك

ق لت عبهلل الذحم  ر  نلجدم عقنتلهم يف السهذعانن عق ل   ثذهمن عرنبب ف س  ال كونذ 

المذاي 
(2)

. 

 .روهلل إجمنعهم على إ ون ن  عحصل خالف رن  الةشا ج يف مشع  وذ عل ٍّ 

لد  رد   رد  طنلدب  جمود  الةدشا ج علدى إ ودن  ع» قنل األ وذ   حمدت ا :

«عهم نة لوشن هل  وذن  ذك  ا   نمَ كَّ َح  نْ   ضشان ا  علنت 
(3)

. 

ل ألهنم حكمدشا رعندذ نن  عا جمنع تكونذ  مشت رنبب تكونذهم علًنن  خننًنن:

 .نن  مزل ا 

فقنل هؤ  : ندن السدن  إ  » :الةشا جع   قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا 

جمنع المحذننتل فم  لدم  كَ َتذَ جمنع الشاجبنت عَ  َل وَ فَ   ْ نؤن   ع  نفذل عالمؤن  نَ 

ثم جولشا  ل ن  خنلف قشلهم  دذلك فقدنلشا:  نيك   ذلك فهش  نفذل نةلهلل يف السن 

                                                 
 .(3/01: )«تن يخ الذسل عالملشك»امظذ:  (2)

 (.20/349)ن «بهللاي  عالسهني ال»امظذ:  (1)

 (.19)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( امظذ: 3)
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«ان عمحشهمن حكمشا رعنذ نن  مزل ا  عظلمشا فصن عا  ون ً عثمنن ععلنً  إنَّ 
(1)

. 

رد  الودنص ع ردن نشسدى  عمدذعالحكمدن : ع نيكوذعن نونعيد الةشا ج سنيًسن: 

عارد  عبدن ن   ض  رنل حكنمن عنسهم طلح  عالزرنذ ععنئشد ن عجمنع ن  األ وذ 

 . جمون  ا  عسهم ن  ض ع صحنب الجمل عصون 

شَسدى » : حمت ا   رش الحنن  الملط  قنل ن حكم َ رحدش نح ّ  َردن  َعلدّ  َفَلمَّ اأْلَْ دَوذ 

    َ   ا  َعستح َقنَل َهؤح
م عخلع علنن َ ض    ا  َعسْهح

َي  َ ض  َونع  م [: َعنح     علد ]  : المحكِّ

ّ  َعَ  حكم إ  َّ   شَسى اأْلَْ َوذ   « وذ ر جْول الحكم إ َلى  ر  نح
(2). 

َ ن الَوْبهلل يصنذ ذ فذقهم ن وقشن على ئسن» ع  الةشا ج:عقنل فةذ الهللي  الذاز  

ْثَمدددنن ععلًنددد َرْندددذ    ا  عسهمدددنن  ضدددَ دددنف ًذا رنلدددذمب عهدددم يكودددذعن عح َعَطْلَحددد  َعالز 

«َعَعنئ َش 
(3)

. 

ن عالةذعج على نالذ  يجمع الةشا ج إ ون هم عثمنن ععلنً » عقنل المنوشي :

رد  اإلننا الجنئذ عتكونذ نذتكب الكبنئذ عالربا ة ن  الحكمدن   رد  نشسدى عبدهلل ا  

قددن، األ ددوذ  ععمددذع ردد  الوددنص النددهم ن عحكمهمددنن عالددربا ة نمدد  صددشب 

حكمهمن  ع  ض  رت عإ ون  نونعي  عمنصذيت عنقلهلليت عنحبنتن فهذا ندن اتوقد  علندت 

 «الةشا ج ن  الشذاة عالحذع ي 
(4)

. 

 : ر ذ  هنم يو قهللعن  ودذ علد   يف األزا ق  روهلل  نْ قنل الشهذس نين  حمت ا  ع

                                                 
 (.0/411«: )نجمشع الو نعى( »2)

 .(40ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (1)

 (.49: )ص «اع قنيات فذا المنلمن  عالمشذ ن ( »3)

 (.3/213: )«نذعج الذهب عنونين الجشهذ»( 4)
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البهللع  نض  األزا ق  عزايعا علنت تكونذ عثمنن عطلح  عالزرنذ ععنئش   ععلى هذن»

«ععبهلل ا  ر  عبن   ض  ا  عسهم عسنئذ المنلمن  نوهم
(1)

. 

   

                                                 
 .(2/220للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (2)
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 قوهلم يف عذاب القرب.تاسًعا: 
القدرب إندن  ودذاب القدرب عمونمدتن ع نَّ اإليمدنن ر  هدل الندس  عالجمنعد :   عقنهللةن

 عض  ن   ينف الجس ن  ع حوذة ن  حوذ السن ن عقهلل يل على رلك الك نبن عالنس ن 

 عإجمنع سلف األن .

  ڻں   ں  ڻ  ڻ  ڻچ    تودنلى يف حد  قدشا فذعدشن: ا  قدشل :فم  القذآن

 .[49]غنفذ: چۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ

الددربا  ردد   مددن ع ي يف حددهلليث  عددذاب القددرب ندد  السبدد   ةاسدد ونر ندد  النددس :ع

بعنز
(1)

. 

عرهدب إلدى نشجدب »: ع  الحدهلليث الندنر    حمت ا  ر   رى الوز الحسوقنل ا

 «هذا الحهلليث جمنع  هل النس  عالحهلليثن علت  شاههلل ن  الصحنح
(2)

. 

دد  الةددشا ج الم ددتثذي  رمددذهب المو زلدد ن  ع الددذي  عقوددشا يف إمكددن  النددس   ععننَّ

 .يسكذعن عذاب القرب السبشي 

 ا حدهللً  عالةشا ج   يقشلشن رودذاب القدرب ع  تدذى  نَّ » :قنل األ وذ   حمت ا 

 «يوذب يف قربن
(3)

. 

يف ند     قدنل السوشسدن نسهم ن  يثب  عذاب القربن عنسهم ند  يسوندت :عاإلرنضن ح 

                                                 
  (.21343ن رذقم: )«منسهللال » يف اإلننا  حمهلل عان  (2)

هذا حهلليث ثنر  نشهش  نن ونضن صححت جمنع  ن  الحونظن »ار  القنم  حمت ا :  عقنل عست

مولم  حهلًلا ن   ئم  الحهلليث طو  فنتن رل   عن يف   بهمن عتلقشن رنلقبشلن عجولشن  صاًل ن   ع 

 (.2/239: )«حالذع» « صشل الهللي  يف عذاب القرب عمونمت

 (.341)ن ص: « ذح الوقنهللة الطحنعي » (1)

 (.210)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( امظذ: 3)
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السشمن 
(1)

: 

 ع ندددن عدددذاب القدددرب ثبددد  جدددنرذ

 

  عضددووت روددض األئمدد  رددنلشه 

 
د  نَّ  ع به هم يف إمكن  عذاب القرب:  مح وَّ سَالذعح رزعمهم َعَذٌف   حقنق  لتن فدال تح

ن الم قهللندد  هددذا رنطددلن تددذين السصددشص الصددحنح  الصددذيح قددشلهم عن بح ذَّ َوددع  تح 

 .عإجمنع ن  يحوَ هلل  رإجمنعت

 نالقرب هش عدذاب الدربزيفعذاب  ولم  نَّ نمن يسبع   ن يح » قنل ار  القنم  حمت ا :

فلدش   ل دت  لذْ َبدقْ  ع لدم يح  ذَ ب دمنلدت مصدنبت نسدتن قح  عهدش نند ح  للودذابن ننتن فكل ن 

ان  ع منف يف الهدشا ن  ع صدلبن  ع غدذا يف البحدذ  حذا ح ى صن   ننيً ع ن  النبنع

«عصل إلى  عحت عرهللمت ن  الوذاب نن يصل إلى المقبش 
(2)

. 

   

                                                 
 (.10( ص: )2)

 (.2/239: )«الذعح» (1)
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  ا: أهم فرق اخلوارج، وأهم عقائدهم، وشيء من تأرخيهم
ا
 رابع

 .احملكِّمة (1
شن رننشفهم ف   اأْلَْسَشاا فنج مع السَّدن  علدى هم  :م المحكِّ  الَّذي  َ نمحشا يةذجح

َغوَل  فنسنيعن َ  حكم إ  َّ   
(1)

  ضد  ا  عنونعي   بوهلل ا تونا على ال حكنم رن  علن ف

«  حكم إ   »: نلشاقعتحكنم الحكمن  عسهمنن  مكذت الةشا ج 
(2)

عرنبب هدذن  ن

دذعا علًندن  ا ر ذ تونصدنلهن  وَّ َيد  ع َعَ ْصدَحنب اْلجمدلالقضن  ال   تقهللَّ َونع  صدحنرت  َعنح

ذعا  لَّ  نعالحكمن  َعن   ضى رنل حكنم َرْمب عنوصدن   رع وَّ
(3)

عد   ن  عاموصدلشا

 عتوددننلشا نددع السددن  رقنددشة  ددهلليهللةنن «حددذع ا »امحددنزعا إلددى ثددم ن   جددنش علدد

ع نن الشاحهلل نسهم إرا خذج لل حكنم » :رقشلت حمت ا    رش الحنن  الملط َعَصَوهن 

«عف س  نسهم على عجلٍ  ن فكنن السن ح َل  َ قْ  ع يح  َل  ح قْ   يذجع ح ى يَ 
(4)

. 

 ْر  عهب الذاسد شااج موثم 
 
ضدهم علدى ق دنل   بف   نسزل َعْبهلل ا  ن   علدفحذَّ

َنن يسبع  لقدشا يؤنسدشن ردنلذحم  عيسندبشن إ َلدى حكدم  :فحمهلل ا  ع ثسى َعَلْنت  ثم َقنَل 

تكشن هذن الهللمنن ال   إيثن هن عسن  آثدذ عسدهللن ند  األندذ ردنلموذعف عالسهد   القذآن  نْ 

 «َع  المسكذ عالقشل رنلح 
(5)

. 

عهش عبهللا  ر  عهدب الذاسدب ن عتمد  رنو دت يف الون دذ  لهم للق نل ا ننذً ععنَّسَشا 

نقنتل   هلليهللة ع دنن عدهلليهم اثسدى عشدذ    فقنتلهم علن ده30ن   هذ  شال سس  

                                                 
 .(32ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (2)

 (.120)ن ص: «نقن ت اإلسالننن  »( امظذ: 1)

 (.40ص: )ن للبعهللاي ن «الوذا رن  الوذا»( امظذ: 3)

 .(32ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (4)

 (.60)ن ص: «تلبن، إرلن،» (3)
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إ   قدل ند     فمن امول  نسهم إ   قل ن  عشذةن عنن ق دل ند   صدحنب علد  ن لوً 

ند نن عاثسدنن عشذةن فنهنزا اثسنن نسهم إلى عمننن عاثسنن إلى  ذندنن عاثسدنن إلدى سج

عظهذت رهللع الةشا ج يف هذن المشاضع رنلنم  ن  إلى الجزيذةن ععاحهلل إلى تل نشزن

نسهم
(1). 

روهلل َرل ك ن  الةش اج جَمنَع  َ دنمحشا علدى َ ْ   المحكمد     ثمَّ خذج على عل

م سْهح
  :ا على ن 

  َذ  ر  َعْشف َعخذج َعَلْنت  رنألمبن ْ َ. 

 خذج َعَلْنت  رمنسنذان  ن  تنم عهلل عغلو  ال نمى. 

  خذج َعَلْنت  َرحذ جذاين الوذينعا  هب ر  رشذ. 

 سوهلل ر  قول خذج َعَلْنت  ر نْلَمهلَلائ    ع. 

 شَف  ع  .رش َنْذَيم النوهللى خذج َعَلْنت  ف   َسشاي اْلكح

م َجْنًشن َنَع َقنئ هلل َح َّى ق لدشا  حعَلئ دَك اْلَةدَشا لى  لِّ إ   ج علْخذَ تفَ  سْهح
هلل ن  جَعاح   ن  

ْجَذة   رون ف    هذ َ َنَضنن سس      ل علثمَّ قح   .ن  اْله 

ن اْسَ شت اْلشَ َي  لمونعي ع زا قد  زَندنن األ لدىإخذج َعَلْنت  عَعلى ند  رودهللن   َلمَّ

م قشاٌ  سْهح
  :َ نمحشا على   ى المحكم  األعلى ن 

 َيد   َج ذَ َخد  عبهلل ا  رد  جش دن الطدنئ َونع  شَفد   علدى نح رنلسةنلد  ند  َسدشاي اْلكح

َي   َونع  شَف  َح َّى قَ إَفتْخذج نح  .علئك الةش اج لشا  َ لنت اهل اْلكح

  لى علدإَعَ نَن ن  المن تنسن   األسهلل ثمَّ خذج َعَلْنت  حشثذة ر  عياع    َيدْشا

 .هد42السهذعان ف   سس  

                                                 
 .(2/224للشهذس نين: ) «الملل عالسحل»امظذ:  (2)
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  عندَذة  نم ال مي ر  َعْلَقَم  ن ش معال األ جو ثمَّ خذج قذعة ر  َمْشَفل على اْلمح

َي  فق ال ف   حذرت َونع  شَف  ن  قبل نح ٍذ اننذ اْلكح
َش َيْشنئ  ْوَب  َعهح  .ر   ح

 عنَذة َفق ل ف   حذرت  .ثمَّ خذج نَونر ر  جذيذ على اْلمح

 َيني ر  َ ر نت َفق ل ف   حذرت َيني ر  خَذاش الوجلى على ز   .ثمَّ خذج ز 

  ََّينية على عبنهلل ا  ر  َعخذج قذيب ر  نذ زحنف ر   حدذ   يًضنَعخذج َعَلْنت  ن ز 

ْنف  َفتْخذج  ي  ر نلنَّ   الطَّذ 
َيني النهمن روبدني رد  االطنئى عاس وذضن السَّن  ف  ر  ز 

ج لحشا ف   َجنش َفق َ   اْلحصن  الحنط  .علئك اْلَةَشا  

ج الَّذي  عنعمشا على المحكم  ا على قبل فْ سَ   َ    هم اْلَةَشا   َق َفَهؤح اأْلَزا  
(1)

. 

   

                                                 
 :ر  األثنذن  «كننل يف ال ن يخال»ن ع: (91-92ص: )ن ن للبعهللاي «الوذا رن  الوذا»( امظذ: 2)

 (.3/13) (ن1/012-011)
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 .األزارقة (2
َصدنحب األسدئل  َعد   هد(ن 90الحسو  )ت:   صحنب  ر   ا هلل منفع ر  األز ا

ج ع  دذ   ض  ا  عسهمنن  اْر  َعبَّن  ن  ع سدش هم َحدنً  هم فوداًل عهم  صوب اْلَةدَشا  

م َ ْشَ   َعَ  َ  هللَّ ا عهلليً  ثذَ    فذق ٌ  َعلم تك  للةشا ج قط   سْهح
 .ن 

فعلبشا علنهن ععلى نن ع ا هن  خذجشا نع منفع ن  البصذة إلى األهشازنعاألزا ق  

 ن  رلهللان فن   ع ذننن يف  ينا عبهلل ا  ر  الزرنذ عق لشا عمنلت مذن السشاح .

عطندد  ردد  األسددشي الحسودد ن ععبددهلل ا  ردد   ع ددنن نددع مددنفع ندد   نددذا  الةددشا ج:

ع خشان عثمدنن عالزرندذن ععمدذع رد  عمندذ الوسدرب ن عقطدذ  رد  الوجدن ة  نالمنحشز

رد  هدالل النشدكذ ن ع خدشن نحدذز رد  هداللن عصدةذ رد  حبندب  المنزينن ععبنهللة

ال منم ن عصنلح ر  نةذاا الوبهلل ن ععبهلل  رت الكبنذن ععبدهلل  ردت الصدعنذل يف زهدن  

 ثالثن   لف فن   نم  يذى   يهمن عيسةذط يف سلكهم.

ا  رد  الحدن ث رد  مشفدل السدشفل  رصدنحب جنشدت  عبدهللَ  :ارَ  الزرنذ إلنهمفتموذ 

 ننلم ر  عبن، ر   ذيز ر  حبنبن فق لت الةشا ج عهزنشا  صحنرت.

 ر  عبهلل ا  ر  نومذ ال منم  فهزنشن. عثمننَ  ن:فتخذج إلنهم  يًض 

عخشدد   هددل ن ردد  رددهلل  الو ددنر  يف جددنش  ثنددف فهزنددشن حن ثدد َ  :فددتخذج إلددنهم

 البصذة على  مونهم ن  الةشا ج. 

إلى ر   ر  صوذة فبق  يف حذب األزا ق  تنع عشذة سس   َب المهلَّ  :فتخذج إلنهم

 فذغ ن   نذهم يف  ينا الحجنج.  نْ 

عننت منفع قبل عقدنئع المهلدب ندع األزا قد ن عردنيوشا رودهللن قطدذ  رد  الوجدن ة 
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المنزين عسمشن  ننذ المؤنسن 
(1). 

 أشهرها ما يلي: األزارقة متعددة   وبدع
عالزرندذن ععنئشد ن ععبدهلل ا  رد  عبدن   نعثمدننن عطلحد علد ٍّ ع تكوندذاألعلى: 

: شاعقدنلن نسنئذ المنلمن  نوهمن عتةلنهللهم يف السدن  جمنًودتكونذح  ض  ا  عسهمن ع

ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ   قشلدت تودنلى:   علد  مدزل يف  دتن تونلى ا  إنَّ 

 .[104]البقذة:  چڃ   ڃ  چ  چ  چ    چ  ڇ  ڇ ڃ  ڃ 

 عاع  ودذمن على ييدسه من له نن نشافقً  ن عإنْ ع  الق نل القوهللة عا  وذ م هن الثنمن :

 .من  لم يهنجذ إلنه

 ق ل  طونل المةنلون  عالسنشان نوهم. مإرنح ه الثنلث :

م َ ن يح عى َ مت  عجبشا ان حنن ن  قصهلل َعْنَكذهْم إ را ايَّ  الذارو : سْهح
ذ هلْلفع الندت اسدنٌ ن 

مرقْ لت َفإ ن َق لت صهللَّ  يتنذعمتن  نةنلونهم ع سْهح
  َيْعَشانح َ مت ن 

شا نقشن ف   :عان لم يْق لت َقنلح

سَنف   عنشذك عق لشن.  َهَذا نح

 حدهللِّ  عإسدقنطح  نالدذجم عد  الدزاينن إر لدن، يف القدذآن ر دذن همإسدقنط الةننن :

على قنرف المحصسنت  ذجنلل نع عجشب الحهللِّ القذف عم  قذف المحصسن  ن  ال

 .ن  السنن 

 رتن  طونل المشذ ن  يف السن  نع آرنئهم. محكمه الننيس :

 ال قن  غنذ جنئزة يف قشل ع  عمل.  نَّ  الننرو :

ا ن يولم  مت يكوذ روهلل مبشتدتن  ع  دنن  دنفذً يبوث ا  تونلى مبنً   نْ  متجشيزه الثننس :

 قبل البوث .

                                                 
 (.114-3/113) :ر  األثنذن  «كننل يف ال ن يخال » ( امظذ:2)
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ن نلد ٍ   ودذَ  ذَ َودن  ا تكب  بنذة ند  الكبدنئذ  َ  اج مو  األزا ق  على  نَّ  ال نسو :

  ا يف السن  نع سنئذ الكون .خذج رت ع  اإلسالا جمل ن عيكشن نةلهللً 

عاس هلللشا ركوذ إرلدن،ن عقدنلشا: ندن ا تكدب إ   بندذة حندث  ندذن رنلندجشي آليا 

 .علنت النالا فنن سعن عإ  فهش عن ف رشحهللامن  ا  تونلى

نةنلونسدن  نَّ : إودذ اأْلََننَمد  الَّ  د  َ ندذ ا  َتَودنَلى رتيائهدن َعَقدنلحشاخاْسَ َحل شا  الون ذة:

 اننم سن إ َلْنه م.  يا نشذ شن َفاَل يْلزنسَن 

ْمَننن نجربٌ إ َلى َ نَّ  ن  األزا ق  َرَهب  َطنئ َو  الحنيي  عشذة: َعَ مدت  نعلى َ فونلت اإْل 

َ  اس طنع  َلتح  صاًل 
(1). 

   
 

                                                 
 «الملدل عالسحدل»ن ع: (00-99ص: )ن ن للبعدهللاي «الوذا رن  الودذا»امظذ نقن ت األزا ق  يف:  (2)

ع: (ن 201ن ص: )«ال سبنددت عالددذي علددى  هددل األهددشا  عالبددهللع»ن (214-2/211للشهذسدد نين: )

 .(4/243ن )(4/01 ر  حزا: ) «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل»
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 .النََّجَدات (3
َ ْصدَحنبح مْجدهللة رد  عدننذ الحسود ن َ دنَن عهدم السجدهللاتن عالسجهلليد :  يقنل لهدم:

ددَبب ف دد   ينسدد ت عزعنن ددت َ نَّ َمددنف ع ردد  ا ز ا لمددن  ظهددذ اْلَبددَذاَ ة ندد  اْلقوددهلَلة عدد   النَّ

ْشددذ  ن ن عاسدد حلَّ ق ددل َ ْطَوددنل  نةنلونددت الق ددنلن  ْم نح نهح عإْن َ ددنمحشا علددى   يددتن َعَسددمَّ

ْمن فن قت َجَمنَعد  ند   تبنعدت ندسهم:  ردش فدهلليكن ععطند  رد  األسدشي الحسود ن  َعم َننئ ه 

عَن  يدهللح ج  دنمشا يحذ  ْم مجهللة رد  َعدننذ ف د  جسدهلٍل ند  اْلَةدَشا   عرهبشا الى اْلَنَمنَن  َفنْسَ ْقَبَلهح

لحدشا رونددكذ َمدنف ٍع فددتخربعن رمدن  حهللثددت مددنفع ند  الةددالفن ر كوندذ القوددهللة عسددتن ال

عسنئذ  األحهللاث عالبهللعن عرنيوشا مجهللة عسمشن  ننذ المؤنسن 
(1)

. 

 عن   رذز نقن ت السجهللات نن يل :

ن هدل الوذ  رنلجهدلخالفهم يف تكونذ روض السن ن عتذتب علنت ننتل   األعلى:

 .يحوذ عن رت  ا  ؟

ذَ  ن روث ارست نع جنش إلى  عرنبب هذن المنتل   وَّ مجهللَة قشٌا ن   صحنرتن فإمت لمَّ

 هل القطنف ق لشا  جنلهمن عسبشا مننئهم عقشنشهن على  مونهمن عقنلش: إْن صن ت 

قنم ه  يف حصصسن فذاكن عإ   ييمن الوضدلن عمكحدشه  قبدل القندم ن ع  لدشا ند  

 العسنم  قبل القنم .

مجهللة ع خربعن رذلك قنل: لم ينوكم نن فول م؟ قنلشا: لدم مولدم  فلمن  جوشا إلى

 فوذ هم رجهنل همن عقنل: الهللي   نذان: ن نَّ رلك   ينوسن

نوذف  ا  تونلىن عنوذف   سلت علنهم الصالة عالنالان عتحدذيم يندن   : حهللهمن

 علدىعاجدب  المنلمن ن يوسشن نشافقنهمن عاإلقذا  رمن جن  ن  عسهلل ا  جمل ن فهدذا

                                                 
 (.139-3/133(ن )3/112(ن )3/103: )ر  األثنذن  «كننل يف ال ن يخال»( امظذ: 2)
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 الجمنعن عالجهل رت   يوذ  فنت.

ندن سدشى رلدكن فنلسدن  نودذع عن فندت إلدى  ْن تقدشا علدنهم الحجد  يف  :عالثنين

ز الوذاب علدى المج هدهلل المةطدئ يف األحكدنا قبدل قندنا  الحالل عالحذاان َعَنْ  جشَّ

 الحج  علنتن فهش  نفذ.

هم يف حدنل ال قند ن اس حل مجهللة ر  عننذ ينن   هل الوههلل عالذند  ع ندشال الثنمن :

نهن.   عَحَكَم رنلربا ة نم  حذَّ

  تجشز الربا ة ن   صحنب الحهللعي ن  نشافقنتن عقدنل: لودل ا  تودنلى  الثنلث :

مم فو  غنذ السن ن ثم يهللخلهم الجس .  يووش عسهمن عإْن عذَّ

فهدش نشدذكن  َنْ  َمَظَذ َمْظَذًةن  ع َ َذَب   ْذَرً  صعنذة  ع  بنذة ع صدذَّ علنهدن الذارو :

ٍذ علنت فهش غنذح نشذكن عغلَّظ على السن  يف حدهللِّ 
ص  عن  زمىن ع ذبن عسذا غنَذ نح

 الةمذ تعلنًظن  هلليهلًلا.

 ال قن  جنئزة يف القشل عالومل  لتن عإْن  نن يف ق ل السوش . الةننن :

رنببهن اخ لف منفع عمجهللةن فصن  منفع إلدى البصدذةن عمجدهللة إلدى  عهذن المقنل :

 النمنن .

فقهلل قنل: إنَّ مجهللة ر  عننذن عمنفع رد  األز ا اج مودن رمكد  ندع الةدشا ج علدى

ار  الزرنذ ثم توذقن عستن ع نن سبب توذقهمدن  نَّ منفًودن قدنل: ال قند ح   تحدلن عالقودشي 

 ع  الق نل  وذ.

 [ن00]السنن :  چ  ڻڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ    ں  ں   ڻ  ڻچ   عاح   رقشل ا  تونلى:

 .[34]المنئهللة:  چۓ  ۓ ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇچ    تونلى:عرقشلت 

 چەئ     وئ  وئ  ۇئ   ۇئچ   عخنلوت مجهللة عقنل: ال قن  جنئزةن عاح   رقدشل ا  تودنلى:



 الخوراج 
88 

 .[11]غدنفذ: چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چچ  ن عرقشلت تونلى:[11] آل عمذان: 

ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  چ   القوشي جدنئزن عالجهدني إرا  نكسدت  فضدلن قدنل ا  تودنلى: عقنل:

 .[63]السنن :  چڄ   ڄ  ڄ

دن يف غندذهم ندع  هذا يف  صحنب السبد   عقنل منفع: حدن   دنمشا نقهدش ي ن ع نَّ

 .[60]ال شر :  چڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎچ اإلنكنن فنلقوشي  وٌذن لقشل ا  تونلى: 

 جمو  السجهللات على  مت   حنج  للسن  إلى إننا قطن عإممن علدنهم  الننيس :

ي سنصوشا فنمن رنسهمن فإن هم   عا  نَّ رلك   ي م إ  رإننا يحملهم علندت فتقدننشنن  ن 

 جنز.

علمددن  نتددب عبددهلَل الملددك  ردد  نددذعان ع عطددنن الذضددىن مقددم علنددت  صددحنرت فنددتن 

 فنس  نرشنن فتظهذ ال شر  فرت شا السقم  علنت عال وذف لت. 

 نن لسن  ْن مند  نب اإلندنان عمهللن  طنئو  على هذن ا س  نر  عقنلشا:  خطتمن عنن 

 عنن  نن لت  ْن ي شب رنس  نر سن إينن. 

ف نرشا ن  رلك ع ظهذعا الةطتن عقنلشا لت: تب ن  تشر ك عإ  منرذمنكن ف نب ن  

 تشر ت.

شا َلتح: اخدرت لسدن إ َننًندن َفنْخَ دنَ  َ َردن فدهلليك  فنفرتا َعَلْنت  َ ْصَحنرت عخلوت ا ثذهم َعَقنلح

دن اسد شلى َ رحدش فدهلليك علدى اْلَنَمنَند   هلَلة َفَلمَّ
يل َنَع َ رى فهلليك يهلًلا َعاح  َعَصنَ  َ ا هلل الطَّش 

َندنَ ة َفطلدب َعبدهللن  َعل َم  نَّ َ ْصَحنب  مجهللة إرا َعنيعا ن  غزعاهتم  عنيعا مجهللة الدى اإْل 

قهم لَنْق حلتح فنخ وى مجهللة ف   َيا شع عنن ذن الَّذي  َ نَن قدهلل فدذَّ جح   روض  عنر يت يسَْ ظذح  ح

نا عمشاح  اْلنم .  ف   سشاحل الشَّ

سن على مجهللة َفلتح عشَذة آَ ف ي ْ َهمن ع   َنْملحشك  عمنيى نسني  َ رى فهلليك: َنْ  يلَّ
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سْدهللهم فت َش حذ فهلَللَّ  َعَلْنت  َ َنٌ  للَّدذي  َ دنَن مجدهللة ع   َفهح
مودذ َ رحدش فدهلليك  ا دهلًلا يلسن َعَلْنت 

يددل ف دد  َعْنددَكٍذ النددت فق لددشنن عحملددشا َ  سددت إلددى َ رددى فددهلليك ع ددنن رلددك يف  الطَّش 

 هد(.96سس :)

ن قح  َل مجهللةح َصنَ ت السَجهللاتح روهللن َثاَلَث فذا:  َفَلمَّ

يل ع رد فذقً    وذتت الشدمذايف   ردنه، ع رد  َعَصنَ ت الى َ رى فهلليك  ذا هلل الطَّش 

 عاتبنعهمن عيقنل لهم: الوهلليكن .

ف نَمددن فوددل عهددم السجددهللات  هددل سجندد نن عخذاسددنن ع ذنددنن  َعفْذَقدد  عذ تددت

  عقهن ننن عيقنل لهم: الوطشي  منب  إلى عطن  ر  األسشي الحسو .

شا ف نَمن  َعفْذَق  ن ْ  السجهللات روهللعا َع  اْلَنَمنَن  َن  اْلَبْصَذة َ ك  ك َ  ن  َعَ نمحشا ر سَنح  حح

شا َ  َمهلْل    َهل  حهللث ت ْلَك اأْلَْحدهلَلاث اا َ ؟ َفداَل   حهللاث مجهللة ف شقوشا ف    نذن َعَقنلح

. ن   سْتح إ  ر نْلَنق 
 مرب  ن 

 رش فهلليك روهلل ق ل مجهللة إلى  ْن روث النت عبهلل اْلملدك رد  َندْذَعان رومدذ رد    عرق

ت   عبنهلل ا  ر  نومذ ال نم  ف   جسهلٍل َفق لحشن عروثشا  .(1) لى عبهلل اْلملك ر  َنْذَعانإر َذْ س 

   

                                                 
 «الملل عالسحدل»(ن ع: 94-91ص: )ن ن للبعهللاي «الوذا رن  الوذا»امظذ نقن ت السجهللات يف: ( 2)

ع: (ن 31ن ص: )«ال سبنددت عالدددذي علددى  هدددل األهددشا  عالبدددهللع»(ن 211-2/221للشهذسدد نين: )

 (.4/244(ن )3/24 ر  حزا: ) «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل»
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 .الصَُّفريَّة (4
وذيَّ   اخ لف يف سبب تنمن هن رنلص 

(1)
: 

ة الوبنية فقنل:  .منب  للصوذة ال   تولش عجشههم ن   هللَّ

ن  ال منمد ن الدذ   دنن ندع مدنفع رد   عقنل: األز ا يف منب  إلى عبدهلل ا  رد  صدوَّ

 .رهللاي   نذنن ثم اموصل عست عسهللنن حصل الةالف عا مشقنا رن  قنية الةشا ج

 .منب  إلى المهلب ر   ر  صوذة عقنل:

 منب  إلى زيني ر  األصوذن عهش نن علنت   ثذح   ب المقن ت. عقنل:

 :عن   رذز نقن هتم نن يل 

 األزا ق . ن فشافقشا رذلكْشذكفذق  نسهم: تْزعمح َ نَّ َصنحَب  لِّ َرْمب نح  األعلى:

 حهلل  َعاقع َ  يحنمى َصدنحبحت إ   الثنمن :
فذقٌ  نسهم قنل : َنن َ نَن ن  اأْلَْعَمنل َعَلْنت 

ددشع َلددتح  ددزاٍن عسددن ٍا عقددنرٍف َعَقنتددل  عمددهلٍل َعَلددْنَ، َصددنحبحت َ ددنف ًذا َعَ   ْسددم  اْلَمْشضح
 
ر ن 

ْشذً ن  .نح

َش  وذ َعَصنحبت َ نف ذع ل  َرْمب َلْنَ، ف نت  حهلل   ْشا َفهح  .َ َ ْذك  الصَّ

مب َ  يححَكدمح  الثنلث : فْذَق  نسهم َقنَل  رقشل َنْ  َقنَل ن  البنهنن : إنَّ َصنحب الدذَّ

ن.  رنْلكْوذ َح َّى يحذفع الى اْلَشال   فنحهلل 
 َعَلْنت 

 قنلشا: ال قن  جنئزة يف القشل يعن الومل. الذارو :

ز تزعي  المنلمنت ن   ون  قدشنهم يف مقل ع   الةننن : الضحنك نسهم  مت جشَّ

 يا  ال قن  يعن يا  الوالمن .

    ى زيني ر  األصوذ جمنع الصهللقنت سهًمن عاحهلًلا يف حنل ال قن . الننيس :

                                                 
 (.493-4/494ن  ر  نسظش : )«لننن الوذب»امظذ:  (2)
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يحكى عد  زيدني رد  األصدوذ  مدت قدنل: محد  نؤنسدشن عسدهلل  موندسنن ع   الننرو :

  .مهلل   لولسن خذجسن ن  اإليمنن عسهلل ا 

عقنل زيني ر  األصوذ: الشذكح  ذ ننن  ذك هش طنع  الشدنطننن ع دذك  الثننس :

هش عبنية األعثننن عالكوذ  وذانن  وذ رإمكن  السوم ن ع ودذ رإمكدن  الذرشرند ن عالدربا  

 رذا تننن رذا ة ن   هل الحهللعين سسَّ ل عرذا ة ن   هل الجحشي فذيض .

َق  ف     األطودنل َعالسَِّندن ن فنلصدوذي  َ  يدَذْعَن ق دل َعفذا الصوذي  يةنلوشن اأْلَزا  

ْم عاألزا ق ح يَذْعَن َرل ك.  َ ْطَونل نةنلونهم َعم َننئ ه 

 عنمن اتوق  علنت الصوذي :

همن ن    عً : َهْنذ ع تبنع  القشل رمشا ة عبهلل ا  ر  عهب الذاسب  عحذقشص ر  زح

م    األعلى.المحكِّ

دنن القشل رإننن   رى  ثنمًنن: ر اَلل نذيا  الةن ج  روهللهْم عرإننن  عمَذان رد  حطَّ

 روهلل  رى ر اَلل.

َن  اْلَبْصَذة علدى عبندهلل  َي  ر سَنح  َونع  يهلل ر  نح   َ يَّنا يز 
َفَتنن  رش ر اَلل نذيا  َفإ مَّتح خذج ف 

ندلم الودننذ  ف د   لود َيدني رز عد  رد  نح َيني َفبوث النت عبندهلل ا  رد  ز  َفدن     ا  ر  ز 

َ دنل  َقدنَل زْ َعد  ألردى عَ  يَقدنن  ل ْلق  دن اصدطف اْلَوذ  ج َفَلمَّ نل الى َقشل اْلَةَشا   َ نَن زْ َع  يم 

َيدني َ ْن يْندقط عطن مدن َفداَل رحدهللَّ لسدن ند   ر اَلل: َ ْم حم على اْلح ن َعَلكسَّدن َمَةدنف ند  اْرد  ز 

م مَّتح   ن  علد َّ  ق نلكمن َفَقنَل َلتح َ رحش ر اَلل: عييتح َلش  س ح قبل ح ف نكح
ْذَعة َفإ  َقشل  خ  عح

دت علدى   فتق ل  لَّ ن  اس قبلس  ثمَّ حمل  رش ر داَلل َعَ ْتَبنعح
ْنف  َ ْن  س وذف السَّن  ر نلنَّ

َيدني رودث الندت روبدني رد  َ ْخَضدذ ال منمد   ن فهزنشهم ثمَّ إ نَّ عبنهلل ا  رد  ز 
زْ َع  عجسهلل 

َبنعدت َندعَ  َعَق لت -ذ منمن ننت يف نذع قذى ن -فقنتل  رن ر اَلل رسشج  دن اتِّ  علدى ع ي َفَلمَّ
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َيني اْر  م َن ْ  َقَ َل  ر اَلل َ رى ق ل   خربح ز  ْذَعة عظوذ الصوذي ن ن  ر نْلَبْصَذة   َعَجهلَلهح   خدى ر وح

 فقدهلل للسَّدن  رن سد وذاف ندذيا   خندك علدى َ  دذَت  ا  َعدهللع َين: َلتح  َفَقنَل  نذيا 

دن   َتَونَلى ا ام قم نكن ثمَّ َ نَذ ر ت  َفقط َوْ  َيهلَلانح َع جاَلنح َعَصَلَبتح َفَلمَّ للسَّن  ن سْك َعن  َ خ 

الصوذي  عمَذان ر  حطَّنن إ َننًنن قح  َل نذيا  اتَّةذت
(1). 

   
 

                                                 
 «عالسحل الملل»(ن ع: 01-00ص: )ن ن للبعهللاي «الوذا رن  الوذا»امظذ نقن ت الصوذي  يف: ( 2)

الوصل يف الملل عاألهشا  »ع: (ن 63-2/64ن )«نقن ت اإلسالننن »(ن 2/230للشهذس نين: )

ن «ال بصنذ يف الهللي  عتمننز الوذق  السنجن  ع  الوذا الهنلكن »ن (4/243 ر  حزا: ) «عالسحل

 (.34-33ص: )ن لالسوذاينس 
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 .الَبْيَهِسيَّة (5
رسد  سدوهلل رد  ضدبنو ن عهدش  حدهلل عقنل: جدنرذن  تبنع  ر  رنه، هنصم ر  عننذن 

عقهلل  نن الحجنج طلبت  ينا الشلنهلل ر  عبهللالملكن فهذب إلى المهلليس  فطلبت من عثمنن 

ر  حننن المزين فظوذ رت عحبنتن ع نن يندننذن إلدى  ْن ع ي   دنب الشلندهلل ردتن يقطدع 

 .يهلليت ع جلنت ثم يق لت فوول رت رلك

 عن   رذز نقن هتم نن يل :

اإلقدذا  عالولدم علدن، هدش  :اإليمدنن هدش مت قدنل:   ر  رنه، يحكى ع  األعلى:

مح  حدهلل ح دى يقدذَّ رموذفد  ا  ع حهلل األنذي  يعن اآلخدذن 
زعدم  ردش ردنه،  مدت   يحْندل 

عالدربا ة  نعالش ي  ألعلنن  ا  تودنلىن تونلى عنوذف   سلت عنوذف  نن جن  رت السب  

ف دت رونسدت إ  نوذ المدذ  فدال يندع عجدن  ردت الشعندهلل تونلى ا ا نن حذَّ عن ن   عهللا  ا 

توندنذن رنسدمت ع  يضدذن    يودذف  تيوذف عنست نن يسبع   نْ ن عتوننذن عا حرتاز عست

 .ح ى يب لى رت

 .الولم عاإلقذا  عالومل  لت إيمنن ععنن  البنهنن  على  نَّ 

ن لدم يحكدم ركودذن ح دى يذفدع عاقع الذجل حذاًند قنل روض البنهنن : إنْ  الثنمن :

 . نذن إلى اإلننا الشال  عيحهللن ع ل نن لن، فنت حهلل فهش نعوش 

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  چ :   حذاا إ  نن يف قشلت تونلى مت  البنهنن  إلى رهب قشا ن  الثنلث :

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ     

 .[243]األمونا:  چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ   ۇۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 فذق نن: عه   نفذق  يقنل لهن الوشفن  امشق  ع  البنهنن  الذارو :

 . لجهني إلى حنل القوشين مرب  نسهمن   جع ن  يا  هجذهتمن عن  ا فذق  تقشل:
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   مرب  نسهمن ألهنم  جوشا إلى  نذ  نن حالً  لهم. عفذق  تقشل:

اإلندنا فقدهلل  ودذت الذعند ن العنئدب ع ال الوذيقن  ن  الوشفند  يقشلدشن: إرا  ودذ 

 .نسهم عالشنههلل

ذ َنْ  يذعن تكونذن فهش ن  الشاقو  عسهللهم الةننن : َكوِّ  .َنْ  لم يح

 .ان ع وذً  آرنئهم إيمنمً عسهللهم  األطونل الننيس :

ع  يشههللعن  مت  وذ نن لم يسضدم إلندت  بندذة  ن وذٌ  ذح كْ ن : الن  فقنل  الوش الننرو :

 . خذى ن  تذك الصالة  ع قذف المحص 

النكذ إرا  نن ن   ذاب حالل فال يؤاخدذ صدنحبت رمدن  قنل روضهم: إنَّ  الثننس :

 .قنل فنت عفول

ا  تودنلى فدشف إلدى الوبدني  : إنَّ القهلل ي  يف القدهلل  عقدنلشا روضهم عاف  ال نسو :

فلن،   يف  عمنل الوبني نشنئ 
(1)

. 

   
 

                                                 
الملددل »(ن ع: 206-201ص: )ن ن للبعددهللاي «الوددذا رددن  الوددذا»امظددذ نقددن ت البنهنددن  يف: ( 2)

ال بصنذ يف الهللي  عتمننز الوذق  السنجن  عد  الودذا »ع: (ن 213-2/214للشهذس نين: ) «عالسحل

ن ع: (3/04لآلنهلل : ) «شل الهللي ص ركن  األفكن  يف   »ع: (ن 90ص: )ن ن لالسوذاينس «الهنلكن 

 (.3/961ن لإليج : )«المشاقف»
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 .العجاردة (6
يم ر  عجذي نَّ  ر   نَ تَبنع عبهلل اْلَكذ 

 ِّ األَعَ نَن ن  َ تَبنع َعط 
ن عهدم فدذا سشي اْلَحسَو 

 . ثنذة

 عن   رذز نقن هتم نن يل :

ن اّتو  األعلى: مَّ
د رلغَ  ط ْولٍ   لَّ إ ن َّ  :َعَلْنت  الوجن ية َقْشلهم ن   يقدذَّ  هللعى إ َلدى َ نْ َفإ مَّتح يح

ْساَلا َعقبل َ نْ  ْسداَلا ف د  َحنَلد   نيبلغ ي ربؤعن َعستح  رهللي  اإْل  َعَ  يحكمشن َلتح ر حكدم اإْل 

 .طوشلن ت

ف َلنن   يذى المنمشمن  ن  الوجن ية الثنمن : شَ ة يحشسح ْذآنن  َ ن سح َمََّهن ف    لاْلقح
 
أل

 . ذح اْلو ْش  عالون   عالموششا َعنثل َهَذا َ  يجشز َ ن يكشن َ اَلا ا  َتَونَلى

ج ربسدنت اْلَبسَدنت  الثنلث : زعن ال َّدَزع  دم المنمشمند  يجدشِّ َقدنل َلهح ن  الوجن ية فذقد  يح

 .عيبنحشمت

ن  شقوشن يف  نذ عل  حكى عسهم  هنم ين  فذا الوجن يةن يح  الحنزنن  الذارو :

 حشن رنلربا ة يف ح  غنذن.حشن رنلربا ة نستن عيصذِّ ع  يصذِّ 

 طوددنل المشددذ ن  يف السددن ن يددذعن  نَّ  ندد  فددذا الوجددن يةن الحمزيدد  الةننندد :

 ز إنننن  يف عصذ عاحهلل نن لم تج مع الكلم ن علم يقهذ األعهللا .اجشيقشلشن رع

فذا الوجن يةن المولشنند  قنلد : ند  لدم   ْ ن   المولشنن  عالمجهشلن : الننيس :

الوودل نةلدشا  نَّ قدنلشا: إنع  سدمنئت عصدونتت فهدش جنهدل ردتن عيوذف ا  تونلى رجم

جهددل للوبددهللن ع نددن المجهشلندد  فقنلدد : ندد  علددم روددض  سددمن  ا  توددنلى عصددونتت ع

  فونل الوبني نةلشق    تونلى. نَّ قنلشا: إروضهن فقهلل عذف ا  تونلىن ع

 ي شلشمت عي دربؤعنالذجل إرا  سلم يذعن  نَّ ن  فذا الوجن يةن  الصل ن   :الننرو
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 فنقبلشا اإلسالا. بلعشا س َّ اإلي اكن   طونلت ح ى ي

ندد  فددذا الوجددن يةن عددذ عا  هددل األطددذاف فنمددن لددم يوذفددشنن  الةلوندد  الثننسدد :

 ععافقشا  هل النس  يف  صشلهمن عموشا القهلل .

ندد  نس حلدد   الوجددن ية تشقوددشا يف  هددل يا  ال قندد األخسنددن  ندد  فددذا  ال نسددو :

م تدزعي  ندشا ا غ ندنل رنلق دل عالندذق ن عمقدل عدسهن إ  ن  علم حنلتن عحذَّ اإلسالا

 .المنلمنت ن  نشذ   قشنهم

ن  فذا الوجن ية قنلشا رنلجرب عمو  القهلل ة الشنبنمن  الون ذة:
(1)

. 

   

                                                 
 «ل عالسحددلالملدد»(ن ع: 21ص: )ن ن للبعددهللاي «الوددذا رددن  الوددذا»امظددذ نقددن ت الوجددن ية يف: ( 2)

ال بصدددنذ يف الدددهللي  عتمنندددز الوذقددد  السنجنددد  عددد  الودددذا »ع: (ن 233-2/211للشهذسددد نين: )

-2/63لأل دددوذ ن ) «نقدددن ت اإلسدددالننن »ع: (ن 33-34ص: )ن ن لالسدددوذاينس «الهدددنلكن 

 (.3/964ن لإليج : )«المشاقف »ع: (ن 200
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 .اإلباضية (7
 : /ال وذيف مم

ولب  ال منم  ن  رس  هم  صحنب عبهلل ا  ر  إرنف ر  تنم الالت ر  ث اإلرنضن :

عيذجدع مندبت إلدى إردنف عهد  قذيد  ن حصدل خدالف يف تدت يخ عفنتدت نعبندهللنذة رد  

ت إلندت عبدهللَ  خذج يف  ينا عقهلل الون ف رنلنمنن ن ا  رد  نحمدهلل  نذعان ر  نحمهللن فشجَّ

عبدهلل ا   إنَّ  :عقندل -رلهللة رت ف هتنن  يف الطذي  إلدى صدسون  -ر  عطن ن فقنتلت ر بنل 

ن لت يف جمنع  حشالت ع قشالتر  يحنى اإلرنض   نن  فنقً 
(1)

. 

 :ب/مشتهتم

 الذ  خذج فنت عبهلل ا  ر  إرنف على قشلن : اخ لف  هل الولم يف الشق 

نددع مددنفع ردد   خددذج مددت   حمددت ا  إلددى الطددرب اردد  جذيددذ  رهددب القددشل األعل:

(ده94اموصل عست سس : )ثم األز ان 
(2)

. 

ظهذ يف زن  ندذعان رد  نحمدهلل  مت  الشهذس نين  حمت ا  إلى رهب القشل الثنين:

 آخذ خلون  رس   نن 
(3)

. 

 جددنرذ ردد  زيددهلل األزي ن رددش الشددوثن   :فددذق هم هددش، نؤسدد ذعن  نَّ عاإلرنضددن  يدد

 عردت عالوقندت عالمو د ناإلندنا األ درب فهدش هد(  حمدت ا ن 200عقنل: ) هد(ن63)ت:

 .ل ع  الهللعشة عالهللعنة يف   ى األقطن ؤعالمن فهش ار  إرنف  نن نظهذ فقت اإلرنضن 

ن فهدم يس ندبشن إلندت تندشيًقن لبدنطلهمن  مدن عام ننب اإلرنضن  إلندت غندذ صدحنح

                                                 
للشهذسد نين:  «الملدل عالسحدل» ع:(ن 10-26ن للبدن عينن ص: )«نة صذ تن يخ اإلرنضدن »امظذ: ( 2)

(2/234.) 

 .(3/204: )«تن يخ الذسل عالملشك» (1)

 (.2/234للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (3)
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 تس نب  ثنذ ن  فذا الشنو  إلى  هل رن  السبشة.

 دنن  حدهلل الوقهدن  الولمدن  » :ع   ر  الشوثن  حمت ا   ر  عبهلل الرباقنل الحنفظ 

ع دت عبدن  ردنلولمن عحندبك ردذلكن ام حل دت اإلرنضدن  عايَّ  الوضال ن  ثسى علندت ارد 

علنددتن قددنل اردد  سددنذي : قددهلل رددذ ن ا  توددنلى  ع سددسهللت نددذهبهن إلنددتن عهددذا   يصددح  

«نسهم
(1)

. 

عيف  البصذةن ثم ام شذعا يف  دمنل  فذيقندنن :منر   اإلرنضن ع عل رقو  مب   علنهن 

مشا لهم يعل  يف عمنن اس قلشا من ع  الهللعل  الوبنسدن  يف  الجزيذةن عاس طنعشا  ن يكشِّ

ن عان دهلل موشرهدن إلدى جزيدذة زمجبدن  (نهدد239 - دهد231) نعههلل  ر  الوبن  النونح

 .هذن األنن  ع  تزال نبنيس اإلرنضن  ع فكن هم ه  الننئهللة يف 

:  مدن  قدنا اإلرنضددن  لهدم يعيددالت يف لنبندن عالجزائددذ عاسد مذعا يف لنبنددن ند  عددنا

ن عيف جبل موشس  ثم يف نسطقد  تدنهذت  دمنل الجزائدذن ا  ندب (هد244 - ده240)

اإلرنضن  ثق  الربرذن عتمك  عبهلل الذحم  ر   س م  حدهلل الدذي  تولمدشا علدى يدهلل  رد  

إقنند  يعلد  رسدد   سد م عال د  اسدد مذت قذارد  ننئدد  عبندهللة نندلم ردد   رد   ذيمد  ندد  

ن ع نم  عنصم هن تنهذت نذ ًزا نهًمدن (هد169 - ده244) ن  عنا:نن عخمنن  عننً 

للهلل اسنت عفًقن للمذهب اإلرنض  عاس مذت يعل  رس   س م ح ى سقط  علدى يدهلل 

الهللعل  الوبنهللي  الشنون 
(2)

. 

ععجشيهم اآلن ي مثدل يف يعلد   عاإلرنضن  نن يزال لهم عجشي إلى عق سن الحنضذن

عمدننن عحضدذنشتن عجسدشب الجزائدذ يف عاي  نندزابن عجسدشب تدشم،ن ع دمنل 

                                                 
 (.213-3/211ن لوال  الهللي  نعلطن  )«إ منل هتذيب الكمنل( »2)

 (.44-10ص: : )بن عينللن «نة صذ تن يخ اإلرنضن ( »1)
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لنبنن يف جبل موشس 
(1)

. 

 .ج/  رذز الشةصننت المونصذة

 :من أبرز شخصيات اإلباضية باملشرق اإلسالمي

  :(.ده2331عبهلل ا  ر  حمنهلل ر  سلشا الننلم  )ت 

ع دنن ن نس  الولم عسهللهم يف عصذنئإلنت  ام ه   ننؤ يف فقنتن ن   عننن اإلرنضن 

 .يف عمننهدن 2119علهلل سس  ن اضذيذً 

ع زندت ن دهد2301صنلح رد  علد  الحدن ثن  حدل إلندت سدس  : ن   رذز نشنيةت

 خددذ عسددت ال ونددنذ عالحددهلليث ع صددشل الوقددت ع صددشل الددهللي  عالسحددش عح ددى عفنتددتن 

يهلليدت نجمشعد  ج علدى تةدذَّ ع نرلدهللناإلرنضن  يف عالمسط  ح ى  صبح ن   رذز علمن  

 .ن  علمن  النلطس 

الندشا يف عمدنن جلهدم ند  را قلسن  ن  جنل الولم إ  مبنلغ » :طونش إرذاهنم  قنل

 «تالنذتت
(2)

. 

جدشهذ السظدنا يف علمد  األييدنن عنشن ا  مشا  الوقشلن  :لت نصسونت  ثنذة نسهن

تحو  األعننن رننذة  هل عمننن ععاألحكنا
(3)

. 

   حمهلل ر  سلنمنن الةلنل  )نو   سلطس  عمنن(. حمهلل ر 

مدنن ع ي  مال ن   عننن  علدهللن نع دنن جدهللن قنضدنً ن رمحنفظ  الهللاخلن  رنلطس  عح

مننن ده2392 جب 21ن صبنح زمجبن  يف  .حنث  نم  زمجبن  آمذاك جزً ا ن  عح

                                                 
 (.10-06: )ص: لول  يحنى نومذن «اإلرنضن  رن  الوذا اإلسالنن ( »2)

 (.31-2/29«: )نشن ا  مشا  الوقشل»( نقهللن : 1)

 (.13-4/14للز  ل  :) «األعالا»( 3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D9%84%D8%A7
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ن ثدم الكدذيم لقدذآنا سسشات عحوظتنع ععمذن  فنهني   يف الك نتنبن عتةذج 

عننى ر  سونهلل اإلسمنعنل  عحمشي  :نسهماإلرنضن  عال ح  رحلقنت روض نشنيخ 

ولم نبنيس الوقت عالوقنهللة عالسحش ن عتر  سونهلل الةذعص  ع حمهلل ر  زهذان الذينن 

طودنش عسدهلل   رد  اسدحنا إردذاهنم  إلرنضد عحضدذ حلقدنت ا نعالصذف عالحننب

يف طلبددت  شسددعن علددم يل حدد  رمهلل سدد  مظننندد  ح ددى ي وددذغ رسونددت لل لزمجبددن  زين تددت

 .للولم

هللن عيف عددنا ا لشالددعمددل يف زمجبددن  إلددى جنمددب طلبددت للولددم يف ال جددن ة ننددنعهللً 

إلدى عطسدت  حصل ا مقالب الشنشعى يف زمجبن  لنذجع نع عالدهللن ع سدذتت نهد2314

فقنا رنل هلل ي، رجننع مال لمهللة عشذة   هذ ثم  ع ي  مال األصل  عمنن لنسدزل إلى

دعنهلل الورب  ية إرذاهنم ر  سولب ن  قبل نشنيخ ننقط رسن  على  هنطح  ن   نهلل ًسدنِّ عح

ددنَِّ  قنضددًننهددد عيف هددذن النددس  2362رمنددجهلل الةددش  رمنددقط ح ددى  يف نحكمدد   عح

 .ا س ئسنف فشاصل تهلل ينت نع ال زانت رنلقضن 

نِّ َ ثم  ا للشؤعن اإلسالنن  رشزا ة الوهللل عاألعقنف عالشدؤعن اإلسدالنن ن نهلليذً  عح

ن للنلطس  رودهلل عفدنة إردذاهنم ن عننً صهلل  نذسشا سلطنين ر وننست نو نً  هد2363عيف عنا 

 ر  سونهلل الورب . 

 . ع ل إلنت إيا ة المونههلل اإلسالنن  نع نسحت ي ج  نذتب  عزيذ هدن2400عيف 

 .«الح  الهللانغ»: ت  نر ن  نؤلونتت ال   قذَّ  فنهن عقنهللة اإلرنضن :

نن: نتيف الذيِّ عل   نًرن الشنخ عل  ر  نحمهلل منصذ الوقنه  حوظت ا عقهلل  لَّف   سمَّ

ا لدت الشدنخ  ن«الذي القشيم البنلغ على   دنب الةلنلد  المندمى ردنلح  الدهللانغ» عقدهللَّ

 الهللائمد  ش اللجس ععضالوشزانن عضش هنئ   بن  الولمن ن صنلح ر  فشزان ر  عبهللا  

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A9_%D8%A8%D9%87%D9%84%D8%A7
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عصل س   سدنل كم عنوهدن ندؤلوكم »تقهلليمت:  يف عنمن قنلن عاإلف ن  الولمن  للبحشث

الحد  » حمدهلل رد  حمدهلل الةلنلد  يف   نردت المندمى  :الجهمد  يف الذي على اإلرنض 

ست ثالث ضال ت: مود   ؤيد  المدؤنسن  لدذممن عالقدشل رةلد  ن عالذ  ضمَّ «الهللانغ

 م علنت فشجهللتت رحمدهلل ا  عقذ ت  يَّ  -القذآنن عتةلنهلل الوصنة ن  المؤنسن  يف السن 

رنأليلد   نشدبهنتن ندهللعمً فنت مصذة الح ن عيحض البنطلن عمقض ال ننوحمً  نعافنً  ا يً 

«ن  الك نب عالنس 
(1)

. 

   
 

                                                 
 (.1ن ص:)«الذي القشيم البنلغ على   نب الةلنل  المنمى رنلح  الهللانغ»( 2)
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 :اإلسالميومن أبرز شخصيات اإلباضية باملغرب 
 :(.ده2113عبهلل الوزيز ر  إرذاهنم المصوب ن الثمنس  )ت 

تدشلى الذينسد  ن زائذن ن  رسد  يدزق ن ردشاي  نندزابفقنت ن   بن  اإلرنضن  يف الج

سددس :  عاإل  ددنين إلددى  ن تددشيفالونندد  رددشاي  ننددزابن عسددلك ننددلك اإلصددالح 

  .ده2113

رنضددد  يف الوبدددنيات ن عهدددش عمدددهللة المدددذهب اإلن نطبدددشعالسندددل :نددد  تصدددنمنوت

الهللي  يف  صشل الهللي نونلم عالموننالتن ع
(1)

. 

  :هد(2331نحمهلل ر  يشسف ر  عننى  طونش الحوص  الوهللع  الجزائذ  )ت. 

نشلهللن ن النننسن  رالين نينرنض ن  نن لت  ثذ رن ز يف قضن  نج ههلل  المذهب اإل

: لت   ثذ ن  ثالثمنئ  نؤلفن نسهن نععفنتت يف رلهللة ينج  ن  عاي  ننزاب يف الجزائذ

همننن الزاي إلى يا  المونين عتنننذ ال وننذ
(2)

. 

  :هد(2336سلنمنن رن ن ر  عبهلل ا  ر  يحنى البن عين الطذارلن  )ت. 

ععدني ن تدشم، عالجزائدذ عنصدذعتولم يف ن علهلل يف  نرنع ن  رالي طذارل، العذب

فترودهلل نسهدنن  -ع نم  طذارل، تنرو  لهدن  -إلى عطستن فنم قهلل سننس  الهللعل  الوثمنمن  

ن عد  فدنخ نذ منئًبد نا2601ا إلدى  ن  علد  الهللسد ش  الوثمدنين سدس  فقصهلل نصذن ع قدن

 هللى الطلننن على طذارل، رنآلس نم  فنس مذ الى  ن اع طذارل، يف نجل، المبوشثن 

ن عظل إلى  ن  رذا الصدلح ردن  تذ ندن عإيطنلندنن فدترى للق نلان فوني إلنهن 2622سس  

ن عنسهدن   دب ا عرتاف رتن ععاصل نقنعن  المح لن  ندهللةن ثدم امصدذف إلدى تدشم،

                                                 
 (.23-4/21للز  ل  :) «األعالا»( 2)

 (.230-0/239للز  ل  :) «األعالا»( 1)
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  نملعمشب  الحذب الون نفجول فنهن ن   عضن  نجل، األعنننن رنخذة إلى اآلس نم 

 نلعددذبا لمسطقدد  طددذارل، انئددهللً قفشجه ددت حكشندد  اآلسدد نم   نا2624األعلددى سددس  

ال ةل    ذه  تذ نن الوثمنمن  على  فقصهللهن يف غشاص   لمنمن ن عرن ذ الق نل إلى  نْ 

ن نددع إيطنلنددن سددس  ان ععقددهلل الطذارلنددنشن صددلحً 2621عدد  طددذارل،ن روددهلل ههللمدد  

 نلدى عمدننإعرهدب ن ا2614عح  سس   نفذحل إلى  ع رن نان  نم  لت يهلل فنت2626

فتقنا  نا2633لت سلطنن ننقط نن شن ا لحكشن ت سس  فجو بنع نن إرنض  المذه

األزهددن  ن ندد  نؤلونتددت: نن ف ددشيف فنهددنعددننن ن عنددذف فددذهب إلددى رشنبددن  نن شددونً 

الذينضن  يف  ئم  عنلشك اإلرنضن 
(1)

. 

 ( 2313إرذاهنم ر  نحمهلل إرذاهنم ر  يشسف  رش إسحنا  طونش.)هد 

عقذ  الوقت عالسحدش عال وندنذن  نالجزائذرشاي  ننزاب يف ن علهلل يف قذي  رس  ينج 

ن  طوددنش فعالددهللن الشددنخ نحمددهلل يشسدد القددذآن الكددذيمن علددى  ددنةت عددمِّ  روددهلل حوددظ

ن يف جدننع فنم قدل إلدى تدشم، عحضدذ ي عًسدن هدد(2331ع زنت إلدى  ن تدشيف )سدس  

 الزي شم . 

هدد /  2342ع ن ك يف الحذ   الشطسن  فتروهللن الوذمننشنن ف شجت إلى القدنهذةن )

 لبوض  عالا اإلرنضن .ن عمشذ   بً  ننجل  المسهنجفتمشت  نا(2613

 نضدن تدن يخ اإلرن :ع دذع يف   نردت نالهللعني  إلدى سدبنل المدؤنسن  :عصسف   نب

 ععنجل ت المسن  قبل إتمننت.

ععمددل يف يا  الك ددب المصددذي ن فشددن ك يف تحقندد  روددض نطبشعنهتددن الكبنددذة 

 .القذطب  ع جزا  ن  هنني  األ ب  وننذ 

                                                 
 (.230-3/216للز  ل  :) «األعالا»( 2)
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 لهللعلد  إننند  عمدنن يف جننود  الدهللعل الوذرند ن ع جع إلدى النننسد  فكدنن نمدثاًل 

د ان2690ن لشفدهللهن يف هنئد  األندم الم حدهللة يع ة ع ئنن نك دب سننسد    عَل  َ، ع سَّ

ع دههلل رودض المدؤتمذات اإلسدالنن  يف ن هد2303سس   إننن  عمنن يف القنهذة لهللعل 

ن اإلرنض  عسهلل المشن ق  عالمعن ر ب ن للو شى يف المذهالقهلل  عرعهللاي. ع نن نذجوً 

هد2313سس   عتشيف رنلقنهذة
(1)

. 

  :ذ ) ت َومَّ  (.ده2400عل  يحنى نح

علهلل يف نهلليس  منلشت غذرد  لنبندنن عدنش يف لنبندن عتدشم، عالجزائدذن تلقدى تولنمدت 

األعل  يف   نب قذي  تكشي ن حنث تولَّم القذا ة عالك نر  عالقذآن الكذيمن ثم ال ح  

ا ر هللائن  ال    مشتهتن الحكشن  اإليطنلن ن تلقى روهللهن علشا الشدذيو  علدى  رنلمهلل س 

 يهلل  علمن  جبل موشس ن فهلل   الوقت اإلرنضد  عجملد  ند  الولدشان ثدم ام قدل إلدى 

 تشم،ل حنث ي   رجننع الزي شم ن ثم سنفذ إلى الجزائذ لهلل اس  الولشا الشذعن .

ن ا د عل يف لنبندن يف نجدنل الدهللعشة عمل رنل هلل ي، يف الجزائذ رموههلل الحندنةن  مد

 اإلسالنن .

عال   صشي ت ألسبنب سننسن ن  من  ن ك يف تحذيذ روض « النذاع» مشت نجل  

 عغنذهن.« الذسنل »ن ع «األزهذ»ن ع «المنلمشن»المجالتن عنسهن: 

 نن عضًشا رنلحزب الشطس  يف لنبننن  سد، الوهلليدهلل ند  المدهللا   عالمؤسندنت 

رطذارل، العذب يف  عاسدط الندبونسننتن ند  « الو ح»: جمون  يف جبل موشس ن عنسهن

نصسونتت: اإلرنضن  رن  الوذا اإلسالنن 
(2)

. 

                                                 
 (.03-2/01للز  ل  :) «األعالا»( 2)

 (.4631:) «نوجم البنرطن  للشوذا  الوذب المونصذي »( 1)
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 :اع منيهم على   نب ننسهلل الذرنع يف النس ي/

ردد  حبنددب الوذاهنددهلل ن يتخددذعن األحنييددث السبشيدد  ندد  ننددسهلل الذرنددع اإلرنضددن  

البةدن   عنندلم صنحب   نب الجننع الصحنحن الذ  هش عسهللهم رمسزلد  صدحنح 

 .عسهلل  هل النس  عيو ربعمت  صحَّ   نٍب روهلل القذآن الكذيم  من يزعمشن

 -عهش الوذاهنهلل  البصدذ   -عالذرنع ر  حبنب »قنل الوالن  األلبنين   حمت ا : 

 نصدحنح اإلرنضدن  «عنندسهللن هدذا هدش: إرنض  نجهشلن لن، لت ر ذ يف   ب  ئم سدنن

«لمسكذةعهش نل   رنألحنييث الشاهن  عا»
(1)

. 

 :هد/عقنئهلل اإلرنضن 

  صشلهمن   الةشا جن عتل ق  نوهم يف  غلباإلرنضن  يف  صشلهن الوقهللي  فذع ع

ن عحكدم اإلقنند  نةنلونهم ن   هل القبل  نن يف نشقوهم ن  خالفهم نع الةشا ج ع

 .نوهم عن ى يكشن ق نلهمن ع حكننهم يف النلم عالحذب

دشا » : حمت ا   رش الحنن  الملط  قنل اإلرنضن  َ ْصَحنب إرنف ر  َعْمذع َخذجح

عا اأْلند  ع فندهللعا  يَّ  َعق لحشا اأْلَْطَودنل َعَ ودذح شَف  َفق لحشا السَّن  َعسبشا الذ  ِّ ن  َسشاي اْلكح

 «ف   اْلوبني عالبالي
(2)

. 

 نن يل : اإلرنضن  ن   رذز نقن تع

 .اخلربيةنفي صفات اهلل تعاىل، وتأويل أكثر الصفات  أوًلا:
علدى ال وصددنل ا  عددز عجدل قنئمد  رذاتددتن  عصدونتح  فصدونتت عسدهللهم عددن  راتدتن

َذاح المةنلو  للح  رتهندن راتدتن علنند  رزائدهللة الصحنح عسهلل النلف ن    من تذى الو 

                                                 
 (.9/304«: )ضونو سلنل  األحنييث ال» (2)

 .(31ن ص: )«ال سبنت عالذي على  هل األهشا  عالبهللع» (1)
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على الذاتن لك  ي م لهم مو  الصونت نطلًقن رزعم مو  ال جزؤ  ع الرت نب  ع توهللي 

القهللنن  عهش زعم رنطل
(1)

. 

قنل  هل ا سد قنن : إنَّ ا  سدبحنمت عدنلم »: قنل صنحب   نب األيينن اإلرنض 

رذاتتن عقنيٌ  رذاتت   رقهلل ة سشانن عح   رذاتتن عنذيهلل رذاتدتن عند كلم رذاتدتن عسدمنع 

 «عرصنذ رذاتتن لن،  مثلت     عهش النمنع البصنذ
(2)

. 

هم النددس  إثبددنتَ  ى  هددل  فقددهلل  ددسَّع الددش جالين علدداإلرنضددن  للصددونتن  ع ندن تتعيددلح 

 .رحج  عقشعهم يف ال شبنت الذ  عقع فنت عبَّني األعثنن تونلى ا  صونت  

النددهللن عالشجددتن عالجسددبن عالنددنان  عندد  هددذن الصددونت ال دد   ع يهددن صددونت:

عالون ن عالنمن ن عا س شا ن عهش يذى  نَّ نةنلو  اإلرنضن  المثب ن  ل لك الصدونت 

يم سوددشن ندد  نددذهب المنددلمن  الددذي  صددذفشا هددذن الموددنين إلددى نددن يلندد  رنلبددن   

ددتن ن عالشجددَت: راتح  سددبحنمت عتوددنلى عنشجددشي يف لعدد  الوددذب  نَّ النددهلل: السومدد ح عالقددهلل ةح

.  عالنمنَ : القهلل ةح عالقشةح

عاألعلدشن )   المثب دشن  نعلم يصذحشا )   اإلرنضن ( رنلموسى المكذعن» قنل:ع

 چٺ  ٿٿچ  ت:عا علدى ا  عدز عجدل قشَلدل لك الصونت رهللعن تتعيل( قهلل  ي  

«تجنهلشا فهم جنهلشن
(3)

. 

                                                 
غنلب عشاج :  .ي «تس نب إلى اإلسالا فذا نونصذة»(ن عامظذ: 23/313«: )ف ح البن  ( »2)

(3/2210.) 

 (.30ص: «: )  نب األيينن( »1)

 (.31ص: )ن «الهلللنل ألهل الوقشل» (3)
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 .ثانًيا: نفي رؤية اهلل تعاىل
ا  سددبحنمت موددى عدد  مونددت الذؤيدد  نحكمدد  غنددذ »قددنل صددنحب   ددنب األييددنن: 

 چ ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤچ  : ن شنم  ع  ن صذف  يف المونينن عهش قشلت تونلى

 « [ 203]األمونا: 
(1)

. 

ن عقدشع الذؤيد  يف اآلخدذة   مود  ن  ع مود  اإلحنطد نالسو  هسن إممن هش يف الهللمننع

ددعمَّ علكدد  اإلرنضددن   علددى مودد  الذؤيدد   نسدد هلل ل مددلنندد قنم لهددم ا  يدد شا ي لدد  اآلمح

 .ننطلقً 

ع هل النس  عالجمنعد  يثب دشن  ؤيد  المدؤنسن  لدذمم يف اآلخدذة رترصدن هم عقدهلل 

 تشاطت على إثبنت رلك الك نب عالنس  عاإلجمنع.

يلَّ القذآن عالندس  الم دشاتذة عإجمدنع الصدحنر  ع ئمد  » قنل ار  القنم  حمت ا :

الحهلليث على  نَّ ا  سبحنمت يحذى يشا القننن  رنألرصن  عننًمن  من يدذى اإلسالا ع هل 

«القمذ لنل  البهلل  صحًشان ع من تذى الشم، يف الظهنذة
(2). 

   

 

                                                 
 (.32ص: «: )  نب األيينن( »2)

 (.142)ص: « حني  األ عاح( »1)
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 .ثالًثا: القول خبلق القرآن
 «الةشا ج يقشلشن رةل  القذآن ع ل  » :األ وذ   حمت ا قنل 

(1)
. 

 «القذآن غنذ نةلشا إنَّ  :ن ن  قنلعلن، نسَّ» ار  جمنع اإلرنض :عقنل 
(2)

. 

ل غنذ نةلشا عن  زعم خالف رلك  ععقنهللة  هل النس  عالجمنع   نَّ القذآن نسزَّ

 نةلدشا ن د ْ  فقهلل  وَذل ألمت  يَّ السصشَص الم ضنفذة الهللال  على  نَّ القدذآن نسدزل غندذ

لدد ألنَّ عل [261]الشددوذا : چگ  گ  گ  ڳچ   نثددل قشلددت توددنلى: ا  م القددذآن ن ددْ  ع 

ْلم ا  عزَّ عجلَّ نةلشا فهش  نفذ  .تونلىن فم  زعم  نَّ ع 

ستل   حمهلل ر  حسبل  حمدت ا : ندن تقدشل يف » : حمت ا  الحن  ر   يشبقنل 

: ندن تقدشل فدنم  قدنل نةلدشا؟ قدنل:  القذآن؟ قنل:  الا ا  غنذ نةلشان قنل: قل ح

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ   چ   نفذن قل : رم   وذتت؟ قدنل: رآيدنت ند    دنب ا :

فنلقذآن علم ا  فم  ن [92]آل عمذان: چۉ  ې  ې  ې  ې  ىچ    ع:  ن[210]البقذة: چٹ 

 «زعم  نَّ علم ا  تونلى نةلشا فقهلل  وذ
(3). 

القدذآن  دالا ا  عتسزيلدتل إر  دنن ند  نودنين تشحندهللنن » عقنل الطرب   حمت ا :

 «ا  غنذ نةلشا  الاح فنلصشاب ن  القشل يف رلك عسهللمن  مت: 
(4)

.  

عالسنظذ يف نشقدف اإلرنضدن  ند  توطندل صدونت ا  تودنلىن عإمكدن هم  ؤي دت يف 

اآلخذةن عقشلهم رةل  القذآنن يلحظ نشافق هم للمو زل  الذي  يهلليسشن مذن الوقنئهلل
(5)

. 

                                                 
 (.201ن ص: )«نقن ت اإلسالننن  »( 2)

 (.22ص: «: )نقهللن  ال شحنهلل( »1)

 (.2/09)لآلجذ  « الشذيو ( »3)

 (.3للطرب  )ص:« صذيح النس ( »4)

 (.23/319«: )نجمشع الو نعى»( امظذ نقن ت المو زل  يف: 3)
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قنل  رش الثسدن  الالنشد  المو زلد :  :توطنل صونت ا  تونلىتقذيذ المو زل  فو  

الصدونت ثنر د    تودنلى لكنمد  غندذ ا    راتدت عإرا  نمد   فلش  نن     ند  هدذن»

غنذن فال يةلش إنن َ ن تكشن قهلليم   ع نحهللث ن عاألعل يلزا نست القشل ر ودهللي القدهللنن ن 

 نحدداًل للحددشايث عالثددنين غنددذ جددنئز علددى ا  توددنلى ألنَّ رات البددن   حنسئددذ تكددشن

 .(1) «هللعثعقبشل الحشايث ن   نن ات الح

ند  اسد جنز علدى ا  »قنل الزنةشذ  المو زلد :  عيف إمكن هم  ؤي  ا  تونلى:

ن للمشدبه ن يوسد : ألجندنا   ع األعدذافن ثدم قدنل: ف بًّدالذؤي  فقهلل جولت ند  جملد  ا

 «النس  عالجمنع [ن ع نًنن رنلصشاع   هل]
(2)

. 

ع ندن ندذهبسن يف »قدنل القنضد  عبدهلل الجبدن  المو زلد :  عيف قشلهم رةل  القدذآن:

«رلكن   : يف القذآنن فهش  نَّ القذآن  الا ا  تونلى ععحنت عهش نةلشا نحهللث
(3). 

ْثب  ح اإلرنضدن  الشدونع  يف  فدع ي جدنت الم قدن ن عيسوشهندن عد  عصدنة الذارو :  يح

 يف مظذهم  حشج إلى الشونع  ن  المؤن  الونص .  الم ق ع تن ن المشحهللي 

 «عالشونع  ح  للم قن  علنن  للونصن » :قنل صنحب   نب األيينن
(4)

. 

 غندذ نشدذ ن ن عنسدن ح هم جدنئزةن  هل القبل   ودن ٌ   ْ ن  يذعن  نَّ نةنلونهم  الةننن :

  نشالهم ن  النالح عالكذاع عسهلل الحدذب حداللن عندن سدشان عغسنم  هم حاللن ثعنشا 

 عحذاا ق لهم عسبنهم يف النذ غنل ن إ  روهلل مصب الق نلن عإقنن  الحج . نحذاا

                                                 
 (.99)ص:« ال مهنهلل لقشاعهلل ال شحنهلل» (2)

 (.2/313(ن )2/242«: )الكشنف ع  حقنئ  غشانض ال سزيل( »1)

 (.311ص: )«  ذح األصشل الةمن ( »3)

 (.2/101: )ن غنلب عشاج « فذا نونصذة تس نب إلى اإلسالا»(ن عامظذ: 33ص: «: )  نب األيينن( »4)
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تشحنهللن إ  نونكذ الندلطنن فإمدت  يا  نةنلونهم ن   هل اإلسالا يا ح  إنَّ  عقنلشا:

 رع . يا ح 

 .يشجبشن الةذعج على اإلننا الجنئذ الننيس :

   جنزعا  هنية نةنلونهم على  علننئهم. الننرو :

  نَ   جموشا على  نَّ ن عقنلشا يف نذتكب  الكبنئذ: إهنم نشحهللعن   نؤنسشن الثننس :

 .ا تكب  بنذة ن  الكبنئذ  وذن  وذ السوم ن    وذ المل 

المسددنفقن  يف عهددهلل  اخ لوددشا يف السوددنا:  ينددمى  ددذ ن  ا  ؟ قددنلشا: إنَّ  ال نسددو :

 .نئذن فكوذعا رنلكبنذة   رنلشذك نمشا نشحهللي ن إ   هنم ا تكبشا الكب ل ا   سش

 المؤنسن ن ع   مونهم نهنجذي . هم  ننذَ شن إنننَ   ينم   الون ذة:

زعا توددذيبهم علددى سددبنل تشقوددشا يف  طوددنل المشددذ ن ن عجددشَّ  الحنييدد  عشددذة:

 .يهللخلشا الجس  توضاًل  ا م قنان ع جنزعا  نْ 

حكى الكوب  عسهم  هنم قنلشا رطنع    يذاي من ا  تونلىن  من قدنل  عشذة: الثنمن 

  رش الهذيل.

ردت  ندذَ ا  تونلى رت فهش عنا لن، رةنصن عقهلل  ح       نذَ  قنلشا:  ل   الثنلث  عشذة:

   عالكنفذن علن، يف القذآن خصشص.المؤن

عاإليمددنن خصددل   الشددذك رددن  إنَّ  شا:قددنل ندد  اإلرنضددن الحوصددن   الذارودد  عشددذة:

عاحهللةن عه  نوذف  ا  تونلى عحهللنن فم  عذفت ثم  وذ رمن سشان ن   سشل  ع   نب 

 ع قننن   ع جس   ع من ن  ع ا تكب الكبدنئذ ند  الزمدنن عالندذق ن ع دذب الةمدذن فهدش 

  نفذ لكست رذ   ن  الشذك.

 ند  سدشً  ا  تودنلى سدنبوث   نَّ  زعمشا: ن  اإلرنضن النزيهللي   الةننن  عشذة:
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 ب يف النمن ن عيسزل علنت جمل  عاحهللةن عيرتك  ذيو  ن قهلل  ح علنت   نرً  الوجمن عيسزلح 

المصددطوى نحمددهلل علنددت النددالان عيكددشن علددى نلدد  الصددنرئ  المددذ ش ة يف القددذآنن 

 صدحنب الحدهللعي ند  ن عيدذعن  نَّ علنن  ه  الصدنرئ  المشجدشية رحدذانن ععاسدط

رمب صعنذ  ع  بنذن فهش  ذك عغنذهم  ون  نشذ شنن ع ل منشافقنه
(1)

. 

 إنَّ نننلك الهللي    رو :ل جشيز ال قن  قنلشا:  الننيس  عشذة:

عه  المذحل  ال   يكدشن فنهدن الحكدم  دذعًنن رمق ضدى  األعل: ننلك الظهش :

 ذعطهمن عيف هذن الورتة يحدذا الةدذعجن عيمثلهدن عهدهلل  رد  ركدذ ععمدذ  ضد  ا  

 ال ن يخ  نلهللعل  الذس من . عسهمنن عيعيالهتم ال   قنن  يف

عيوسشن رت إعدالن الةدذعج علدى األئمد  الظلمد  عالطعدنةن  الثنين: ننلك الهللفنع:

ععلى األن   ن   تذضى رنلون  عالوصنننن عيمثلت عبهللا  ر  عهب الذاسب ن زعنم 

 الةشا ج يف السهذعان.

عيوسشن ردت  نَّ األند  إرا لدم تقدم رنلمندلك األعل عالثدنين  الثنلث: ننلك الشذا :

شن رتموندهم عيولسدشن الةدذعج عالثدش ة علدى الظلدم  امربى نسهم   روشن  جاًل يضح 

 تشجنًون لألن  على الثش ة ع يِّ الظلم رزعمهمن عيمثلهم  رش رالل نذيا  ر  حهلليذ.

لى البقن ن عيمثلهدن عيكشن يف حنل الضوف للمحنفظ  ع الذارع: ننلك الك منن:

ن عجنرذ ر  زيهللننلم ر   ر   ذيم 
(2)

. 

                                                 
لأل ددوذ :  «نقددن ت اإلسددالننن » (ن ع:239-2/234للشهذسدد نين: ) «الملددل عالسحددل»امظددذ: ( 2)

 (.222-201)ص: 

لودهللعن  «قذا ة الوكذ النننس  عسهلل اإلرنضن  ن  خالل آ ا  الشنخ نحمدهلل يشسدف  طودنش»امظذ: ( 1)

 (.203 -241: )ص: جهالن
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 .خوارج العصر، ووجه التقارب بينهم وبني َمْن َسَبَقهم، واعتمادهم على بعض أصول اخلوارج (8
ق  الةشا ج القهللنن  يف رودض ع حزاب عطشائف عاف ظهَذْت يف زننمسن جمنعنٌت 

 الهجذةن عالقنعهللةن عياعش. صشلهنن  جمنع  اإلخشان المنلمن ن عجمنع  ال كونذ ع

 عيمك  رننن  نثل  نة صذة يال  على رلك فنمن يل :

 عً : نشافق هم الةشا ج يف ال كونذ رنلذمبن عنن تذتَّب علنت ن  تكونذ الولمن  

نان عالطو  فنهمن عالةذعج على النلطنن.  عالحكَّ

ال كونددذ رنلددذمب الةددشا ج: ل نددذهبش صددندد  
(1)

الولمددن  ن عالطودد  يف سددنيات 

عتكونذهمن ععلى   سهم جمهش  الصحنر   ض  ا  عسهم
(2)

ع   عد  ال كوندذ ثدم تودذَّ

الةذعج على اإلننا الجنئذالقشل رشجشب  رنلذمب:
(3)

. 

 على هذا األصل:خشا ج الوصذ لهم روض نشافق   عجشنعن  

جدن ين  حدهلل اإلخدشان عقدنل لد  إمدت سدشف يدذفض   دل » :عل  الوشدمنع  قشل

فقدنل:  نن فذهب  إلى سنهلل قطب عسدتل ت عد  رلدكنالمنلمن  المشجشية حنلنً ررنح  

يعهم يت لشهن عيو ربعهنن ررنح   هل الك نبن فولى األقل المنلمشن النشا هدم  هدل 

«  نب
(4)

. 

عالنددشا يشددههلل الوددنلم  جمددع  ية عدد  اإليمددنن رددن ن ع وددًذا » : َكددعقددنل ف حدد  يَ 

«قبلجمنعًنن ععنلمًنن لم يوذف لت نثل ن  
(5)

. 

                                                 
 .(2/224للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (2)

 .(2/224للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (1)

 .(2/224للشهذس نين: ) «الملل عالسحل» (3)

 (.12 )ص:ن «ال ن يخ النذ » (4)

 (.221)ص:ن « نف مهللعش إلى اإلسالا» (3)
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لقهلل عاجه  الحذ   اإلسالنن  المونصذة  ية عد  اإلسدالا » :عقنل سونهلل حشى

 «ىتكني تكشن  خبث ن  الذية األعل
(1)

. 

يف هذن المذحل  ظهذت   ب سدنهلل قطدب ال د  تمثدل » يشسف القذضنع : عقنل

المذحل  األخنذة ن  تكونذن الذ  يسضح ر كونذ المج مع عإعالن الجهدني الهجدشن  

 «السن   نف على 
(2)

. 

عالحكم ردذيهتم  نجمنع حكنا المنلمن تكونذ  ر  ق نية الولنطنس   عن  رلك:

حكمهم يف الق ل عالق نل سشا زعمت  نَّ يعن اس ثسن ن ع
(3)

. 

ند    تكدب  فهم يكوذعن  لَّ نن عقو  فنت جمنع  ال كونذ عالهجذةن  عن  رلك:

الحكدنا الدذي    يحكمدشن رمدن  علنهن علم ي ب نسهنن ع دذلك يكودذعن  بنذة ع صذَّ 

  ألهنم  ضشا رذلك عتنروشهم  مزل ا  رإطالا عيعن توصنلن عيكوذعن المحكشنن

رددإطالا عيعن توصددنلن  نددن الولمددن  فنكوددذعهنم ألهنددم لددم يكوددذعا هددؤ   ع   ن يًضدد

يقبلدت  ع قبلدت علدم يسضدم إلدى  ن  عذضشا علنت فكذهم فلدم ذعن  لَّ  علئكن  من يكوِّ 

 عيبنيع إنننهم. جمنع هم

إلددى جمددنع هم ثددم تذ هددن فهددش نذتددهلل حددالل الددهللان ععلددى رلددك   نددن ندد  امضددمَّ 

فنلجمنعنت اإلسالنن  إرا رلع هدن يعدشهتم علدم تبدنيع إندننهم فهد   دنفذة نن قد  ند  

الهللي 
(4)

. 

                                                 
 (.1)ص:ن «المن ةلص يف تز ن  السو،» (2)

 (.220)ص:ن «الحذ   اإلسالنن  علشينت » (1)

 «تةلنص الوبني ن  عحشن   ر  الق ني الهللاع  إلى ق ل السنشان عفلذات األ بني»امظذ: ( 3)

 (.91)ص: لوبهللالمنلك ر   حمهلل  نضنينن

 =«  ر ذين  نع جمنع  المنلمن  د ال كونذ عالهجذة د»ن ع: لمنهذ ركذ «  سنل  الهجذة»امظذ: ( 4)



 الخوراج 
114 

إرا رنيوشا حن  البسن يبنيوشمت على إقنن  يعل  إسالنن ن  مشن نن اإلخشان المنلع

 يذعن عزًمن للحكنا.م   ي لً  على  مَّه

 س ح راهب  إلى صنل  »  عقهلل عصو  زيسب العزال  رنو هن لحن  البسن حنث قنل :

يا  الشبنن إللقن  نحنضذةن عال قن ح األسد نر البسدنن فقلد ح لدت عمحد  مصدوهلل الدهلل ج: 

« يند  اللهم إين  رنيوك على الومل لقننا يعل  اإلسالان عَ ْ َخص نن  قهللا يف سبنلهن»

«ع من قبل ح البنو : »فقنل
(1)

. 

 عن  صش  قهللح روض خشا ج الوصذ يف الصحنر ن عالولمن : 

عمحد  ممندل إلدى اع بدن  » : سنهلل قطب ع  خالف   ننذ المدؤنسن  عثمدنن شلق

لةالفد  الشدنةن  قبلدتن ع ن عهدهلل عثمدنن  دنن فجدشة  نطبنوًند اان دهللايً  خالف  عل  

«رنسهمن
(2). 

عند  ع ائدت  نالةالفد  عثمدنن عهدش  دنخ  بندذلقهلل  ي  د  » : عقنل يف عثمنن

 مدن  ّن طبنود  ن نذعان ر  الحكدم يصدّذف األندذ ركثندذ ند  ا محدذاف عد  اإلسدالا

عثمنن الّذخّند ن عحهللردت الّشدهلليهلل علدى  هلدتن قدهلل سدنهم  الهمدن يف صدهللع  تصدّذفنت 

  مكذهن الكثنذعن ن  الّصحنر  ن  حشلتن ع نم  لهدن نوقبدنت  ثندذةن عآثدن  يف الو سد 

 «ال   عنمى اإلسالا نسهن  ثنًذا
(3). 

ا   عقنل يف الصحنرنن  الجلنلن  نونعي  ر   ر  سوننن ععمذع ر  الونص  ضد 

                                                 

 لوبهللالذحم   رش الةنذ. =

 .« ينا ن  حنن » امظذ  عاي  زيسب العزال : (2)

 (.201)ص:« الوهللال  ا ج منعن ( »1)

 (.236)ص: « الوهللال  ا ج منعن ( »3)
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عحن  يذ   نونعي  عزننلت يوس  عمذع ر  الونص إلى الكذب عالعش عالةهلليود  »عسهم: 

 «عالسونا عالذ شة ع ذا  الذنم   يملك عل   ن ي هلللى إلى هذا الهلل ك األسول
(1). 

  عن  صش  الطو  يف الولمن :

عندد  ثددمَّ فددال حنجدد  للمجنهددهللي  لوقهددن  » قددشل  ردد  نحمددهلل عنصددم المقهللسدد :

عنسظِّذي  ن  خن ج صوهمل ألنَّ فقهن هم الذي  يشجهشهنمن عي ةندذعن لهدم األعلدى 

عاألمقى عاألمكى ن  الجهني عالق نل ن   فقت السن  ع قشاهم رصنذة علم تكهلل فذاسد  

 « حهللهم تةطئ
(2)

. 

علمن  النس :  نلشنخ ار  رنز عار  عثنمن  عاأللبنين  حمهدم ا   لمقهللس   اعاهتم 

رنلباله  عاإلعذاف ع   حكنا الشذععزَّ عجلَّ 
(3). 

   
 

                                                 
 (.143-141ص: )«   ب ع ةصننت( »2)

 (.2)ص:  للمقهللس ن «القنفل  تننذ( »1)

 (.13-14ص: )للمقهللس ن « الثالثنسن  يف ال حذيذ ن  العلش يف ال كونذ»( امظذ: 3)
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نا  ثنمنًن: نشافق هم الةشا ج يف تحذيض السن  عتتلنبهم على الةذعج على حكَّ

 المنلمن ن عاس بنح  الهللنن .

ددذعا رددنلكبنذة  الةددشا ج المةددنلون  لهددم رحجدد   وددذهمن  ينددن  شااسدد بنحلمددن  وَّ

نا المندلمن   نم  الس نج :ع رنسدم  تحذيض السن  عتتلنبهم على الةذعج على حكَّ

 .األنذ رنلموذعف عالسه  ع  المسكذ

ع خذجد  الةدشا ج ق دنل األئمد  عالةدذعج علدنهم » قنل ارد  القدنم  حمدت ا :

«المسكذيف قنلب األنذ رنلموذعف عالسه  ع  رنلننف 
(1). 

عيف هذن الندس  » يف  حهللاث سس  اثس ن  ع  رون : عقنل الحنفظ ار   ثنذ  حمت ا 

عقددهلل عددشيف  نيددشا السهددذعان  تحذ دد  الةددشا ج الددذي   ددنمشا قددهلل عوددن عددسهم علدد   

تذحمدشا علدى قنتلدت ارد   جذحنهم عثنر  إلنهم قدشاهمن فلمدن رلعهدم نق دل علد  

عجولدشا يحمدهللعن  نرنلندنف ا علد  قدذال علد ٍّ يهللً  نلجمن عقنل قنئلهم:   يقطع ا 

ن ثدم عزندشا علدى الةدذعج علدى السدن ن عتشافقدشا علدى األندذ ا  على ق دل علد 

 «رنلموذعف عالسه  ع  المسكذ فنمن يزعمشن
(2). 

 على هذا األصل:عن  عجشن نشافق  روض خشا ج الوصذ لهم 

علمدن  األند  اإلسدالنن   عنن تملنت سنذة األجال  األفنضدل ند » حن  البسن: قشل

األنددذا   رددشامم عسددهللعيهمن فنقّذعددشهنم لددذي   ددنمشا يق حمددشن علددى الملددشك عا

عيددتنذعهنم عيسهددشهنم عيذفضددشن  عطنددنهتم عيبنسددشن لهددم الحدد  عي قددهللنشن إلددنهم 

رمطنلب األن ن رل عيحملشن النالح يف عجشن الجش  عالظلمن عنن من  ال ن يخ َرْودهللح 

                                                 
 (.1/12)ن «إغنث  اللهونن»( 2)

 (.22/234)ن «البهللاي  عالسهني » (1)
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ار  األ وث يف  ذا الهللعل  اإلسالنن ن ع  ثش ة القنض  ارد    نب  الوقهن  يف صف 

 «يحنى اللنث  المنلك  يف غذمن
(1)

. 

هنئدد    تندد جنب   ع  ئددن،  ع زعددنم محدد  حددذب علددى  ددلِّ » عقددنل  يًضددن:

يو ح ا  رنسسدن عردن  قشنسدن  ح ى عسسولسهن خصشن    سلم فنهن ع  هشاية ..لهللعشتسن

«رنلح 
(2)

. 

 من مؤ هلل على الصنيقن  ن  المنلمن   مت يجدب علدنهم »  ين:عقنل  سنن  ر  

 ن ي حذ ددشا عيحذضددشا عيجنشددشا األندد  يف نثددل هددذن األحددهللاث الوظددنا عاألجددشا  

الننخس  ل حذ  ند  عبشييد  هدذن األمظمد  الحن مد  الظنلمد  المذتدهللة المند وبهللة ند  

ل حذيددذن األ ين ل  األ فن عندد    ثددذ المسددنط  تددتهاًل  نذيكددن علنقنمددشا حكددم ا  يف

اسد وهللعا »ن عقدنل يف  دذيط: «عالمعذب عمنجنذين عرن ن نن عردالي الحدذنن  عالدنم 

«ع   ك  ن تحذيذ جزيذة الوذب ن  المشذ ن  هش  ذلك فذف عن »:  «للجهني
(3)

. 

عدد  جمنعدد    حمددهلل ردد  يحنددى السجمدد   حمددت ا الشددنخ  عيف الددذيِّ علددنهم ر ددذ

ي صنهللعن عثذات الش ة ند   جدل اإلثدن ة علدنهم ن تسدن  » : هنم اإلخشان المنلمن 

عزعمشا  مت   ين ح  الةالف  عالذي   يف رلك رنلةشا ج الذي  ثن عا على عثمنن 

رتهنم يمذقشن ن  الهللي  نذعا النهم ن  الذنن  ثم   يوشيعن إلندت    عصوهم السب 

نآخذ نن علنهم ع هنم يق لشن  هل اإليمنن عيرت شن  هل األعثن
(4)

عرنل تندل يف حدنل ن 

                                                 
 (.116-111ص: ) «نجمشع   سنئل حن  البسن( »2)

 (.96ص: ) «نجمشع   سنئل حن  البسن( »1)

 (.213-211لوصنا النسنينن ص: )«   نب الجهني» ( امظذ: 3)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  » (4)
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اإلخشامندد  مددذاهم يحبددشن المشددذ ن  عيوددنيعن المشحددهللي  فسددذاهم يحبددشن الشددنو  

ن إ :مقدل عد  روضدهم  مدت يقدشل ن  منعيثسشن علنهم عيزعمشن  هنم هم المؤنسشن حقً 

 يعل  الةمنس  ه  الهللعل  المنلم  الشحنهللة.

 نمشا ننلمن  علدش  عقهلل تتسشا مم يف إحصن  عثذات الش ة عالةذعج علنهم علش

ن رتمدت   يجدشز الةدذعج  نم  األخبدن  المسقشلد  عدسهم  ثندذ نسهدن غندذ صدحنح علًمد

«علنهم علش فنقشا
(1)

. 

   

                                                 
ن «المددش ي الوددذب الددز ل فنمددن ام قددهلل علددى روددض المسددنه  الهللعشيدد  ندد  الوقنئددهلل عاألعمددنل» (2)

 (.239-233)ص:
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 ثنلثًن: نشافق هم الةشا ج يف عقهلل المجنل، النذي .

َف ند  الةدشا ج روقدهلل م  هم المحكِّ عنلوذق  األعلى ن  الةشا جن ف دذ   عل ن  عح

 ْرد   شااج مودفدإهنم لل شدنع  يف تسوندذ ردهللعهمن المجنل، الندذي ن 
 
ف د  نسدزل َعْبدهلل ا 

ضهم على   بعهب الذاس َندن يسبعد   :فحمهلل ا  ع ثسى َعَلْنت  ثم َقنَل ن  علق نل فحذَّ

هدن تكدشن هدذن الدهللمنن ال د  إيثن ح  لقشا يؤنسشن رنلذحم  عيسنبشن إ َلى حكم القدذآن  نْ 

 رنلموذعف عالسه  َع  المسكذ عالقشل رنلح عسن  آثذ عسهللن ن  األنذ 
(1)

. 

 على هذا األصل:عن  عجشن نشافق  روض خشا ج الوصذ لهم 

إنَّ روض تالننذ سنهلل عنونصذيت ن  الشبنب الذي  تتثذعا » قشل  يم  الظشاهذ :

السشنط النذ  عالهللعشة ألفكن ن ل  حدشل تلدك السشدنطنت فنمدن رودهلل روكذن قهلل تنروشا 

«األعلن  ل سظنم الجهني المصذ إلى الةالين 
(2)

. 

جمنعد  ن عهدش ند   ردذز  ةصدننت  كذ   حمهلل نصدطوىنن قنا رت  عن  رلك:

ردهلل  ال حدذك يف نجدنل تكدشي  الهنكدل ن فوسدهلل خذعجدت ند  الندج  ال كونذ عالهجذة

علدى  -لجمنع  المندلمن   اعتم  نبنيو ت  ننذًا للمؤنسن  عقنئهللً  نال سظنم  لجمنع ت

   نذا  للمحنفظنت عالمسنط  عاس تجذ الوهلليهلل ن  الشدق   مقدن  نَّ فو -زعمهم  حهللِّ 

سذي  للجمنع  رنلقنهذة عاإلسكسهلل ي  عالجنزة عروض نحنفظنت الشجت القبل 
(3)

. 

                                                 
 (.60)ن ص: «تلبن، إرلن،»امظذ:  (2)

 (.10ص: ) ألر  نصوب النش  ن «يعشة المقنعن  اإلسالنن ( »1)

ر ذين  نع »ن ع: لمنهذ ركذ «  سنل  الهجذة»ن لشكذ  نصطوىن ع: « سنل  ال شسونت»امظذ: ( 3)

 لوبهللالذحم   رش الةنذ.«  جمنع  المنلمن  د ال كونذ عالهجذة د
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  ارًون: نشافق هم الةشا ج يف اع زال المج مع.

سمشا رذلك منب  إلى حذع ا ن عهد  قذيد  رظدنهذ الكشفد ن قندل علدى فنلحذع ي  

عامشدقشا عد  ن  طنلدب  رد  رد  علد ننلن  نسهنن مزل من الةدشا ج الدذي  خدنلوشا 

 نن ار هللا  خذعجهم نسهنجنشتن عفن قشا جمنع  المنلمن ن عاع زلشهمن ع
(1)

. 

 على هذا األصل:عن  عجشن نشافق  روض خشا ج الوصذ لهم 

 :ن يقصدهلل مدنال كوندذ عالهجدذة ه  الوسصذ الثنين يف فكدذ جمنعد  ال  الهجذة  نَّ 

 المج مونت الحنلن  نج مونت جنهلن .  لَّ  الوزل  ع  المج مع الجنهل ن ععسهللهم  نَّ 

عزل  نكنمن  ععزل   وش ي ن رحندث تودنش الجمنعد  يف  :عالوزل  الموسن  عسهللهم

  مددن عددنش الذسددشل -رددذ يهم  -  نددرنئدد  ت حقدد  فنهددن الحنددنة اإلسددالنن  الحقنق

 عصحنر ت الكذاا يف الورتة المكن .

يجب على المنلمن  يف هذن المذحل  الحنلن  ن  عههلل ا س ضونف اإلسدالن  ع

لإلسالا ن  خالل جمنع  المنلمن   ن يمن سشا المونصل  الشوش ي  ل قشي  ع ئهم 

د عيف الشقد  راتدت علدنهم  نْ  -ال كوندذ عالهجدذة  - عد  الجهدني ح دى تك ندب  شايكو 

 القشة الكنفن 
(2)

. 

جمنعد  ن عهدش ند   ردذز  ةصدننت  كذ   حمهلل نصدطوىنن قنا رت  عن  رلك:

هنت ألتبنعت رنئ  ن كننل  ن  السشنط ع علهم رنلهللعشة عالومدل فقهلل ن ال كونذ عالهجذة

عالصلشات عالهلل اس  عردذلك عدزلهم عد  المج مدعن إر  صدبح الوضدش يو مدهلل علدى 

                                                 
 (.03ص: ) «لبعهللاي لن «الوذا رن  الوذا»(ن ع: 3/139ن)لننقشت الحمش  «نوجم البلهللان»( امظذ: 2)

«  عالهجذة در ذين  نع جمنع  المنلمن  د ال كونذ »ن ع: لمنهذ ركذ «  سنل  الهجذة»امظذ: ( 1)

 لوبهللالذحم   رش الةنذ.
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 ل اح ننجنتتن عن  يسحذف ن  األعضن  ي وذف لوقنب رهللينن عإرا تذك الجمنع  يف 

عند    دنفًذانن حنث اع رب المج مع خن ج الجمنعد   لدت ًذاضش الجمنع  احع حب َذ  نفالو

 .نثم ي م توقبت عتصون ت جنهلليً 

جمنعدد  ال كونددذ عالهجددذة رددرتك صددالة الجمودد  عالجمنعدد   شلقدد عندد  رلددك:

ن ضددذا  ع ئم هددن  وددن  إ    رودد  ننددنجهلل: المنددجهلل ألن المنددنجهلل  لهدد لرنلمنددنجهلل

إ  إرا  نن  نع  يصلشن فنهن  يًض  نالحذاا عالمنجهلل السبش  عقبن  عالمنجهلل األقصى

اإلننا نسهم
(1). 

   
 

                                                 
«  ر ذين  نع جمنع  المنلمن  د ال كونذ عالهجذة د»ن ع: لمنهذ ركذ «  سنل  الهجذة»امظذ: ( 2)

 لوبهللالذحم   رش الةنذ.
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 خننًنن: نشافق هم الةشا ج يف عقهلل الش   عالربا  على آ ائهمن رل عالبنو  على رلك.

م  حكِّ عالدربا  علدى آ ائهدمن عان حسدشا السدن  عقدهللعا لدشا  الدش    فنلةشا ج المح

على رلك
(1)

. 

 عجبددشا ان حددنن ندد  قصددهلل عقددهللعا الددش   عالددربا  علددى آ ائهددمن رددل ع األزا قدد ع

م َ ن يح عى َعْنَكذهْم إ را ايَّ  سْهح
رقْ لت َفإ ن َق لدت  يتنذعمتذ ن  نةنلونهم عهلْلفع النت اسنٌ َ مت ن 

مصهللَّ  سْهح
  َيْعَشانح َ مت ن 

شا نقشن ف  سَنف   عنشذك عق لشن :عان لم يْق لت َقنلح  َهَذا نح
(2)

. 

 على هذا األصل:عن  عجشن نشافق  روض خشا ج الوصذ لهم 

عنشقوسددن ندد  » المذ ددهلل األعل لجمنعدد  اإلخددشان المنددلمن  حندد  البسددن: قددشل

الهللعشات المة لو ...  ْن مزهنن رمنزان يعشتسنن فمدن عافقهدن فمذحًبدن ردتن َعَندْ  خنلوهدن 

 «فسح  رذآ  نست
(3)

. 

ن ضددمس  لوددهللا الةددذعج عدد  نبددنيس  صددنع  البنودد  عسددهلل اإلخددشان المنددلمن ع

 عنههلل ا  الول  الوظنم على ال منك » نحمشي عبهللالحلنم عه : قهلل مقلهنع الحزبن

عالثقد   نعالقندنا رشدذائط عضدشي هن نعالجهدني يف سدبنلهن نرهللعشة اإلخشان المندلمن 

ع قنم رن  الوظدنم علدى رلدك  نلطنع  يف المسشط عالمكذنعالنمع عا نال نن  رقننيهتن

 «عا  على نن  قشل ع نلن ع رنيع علنت
(4)

. 

عقهلل سن   تبنعت على نن يف رنو هم البهللعن ن فهنهش عمذ ال لمننين يقشل ع  حند  

                                                 
 (.120)ن ص: «نقن ت اإلسالننن »( امظذ: 2)

 .(214-2/211للشهذس نين: ) «الملل عالسحل»امظذ:  (1)

 (.20)ن ص: «البسننجمشع  سنئل » (3)

 (.422ن 211)ن ص: «اإلخشان المنلمشن رن  ا ر هللاع الهلليس  عاإلفال  النننس »امظذ:  (4)
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ذ رون  فضنل ت عآرامت ععقلت لثق   المطلق  يف » البسن: صشاب ع س    ى ع سمع ع فكِّ

 يذىن عقهلل يكشن يف هذا  د   ند  الةطدت  ع إلعدن  الشةصدن  عسدهلل رودض السدن ن لِّ نن 

«علكس   س  نوت  نلمن  رن  يهلل  نعنلتن ع س  سونهلًلا مذا  لَّ النونية
(1)

. 

عمو قدهلل  مدت   جمنعد   ننلد  للمندلمن  إ  روكدذ األسد نر » ى:عيقشل سونهلل حشَّ 

 «البسن عإ  رسظذينتت عتشجنهنتت
(2)

. 

   
 

                                                 
 (.39)ن ص: «ر ذينت   نذ ذات» (2)

 (.243)ن ص: «تذرن سن الذعحن » (1)
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 نشافق هم روض الةشا ج يف القشل رنل قن .سنيًسن: 

جنئزة يف القشل عالومل  لتن عإْن  نن يف ق ل السوش  السجهللات عسهلل ل قن فن
(1)

. 

ال قن  جنئزة يف القشل يعن الومل قنلشا:عالصوذي  
(2)

. 

 على هذا األصل:عن  عجشن نشافق  روض خشا ج الوصذ لهم 

المندد ومل  اسدد ومنً  سددنًئن عسددهلل  من  ينددنذعن عفدد  القنعددهللةالمنددل اإلخددشان نَّ 

عسددهللهم  كددل عسددنل ف: ) العنيدد  تددرب  الشسددنل (ن المنسددشمن  المنكنفنلندد  عهدد  قنعددهللة

 عندد  رلددك:ن نهددن عسددهللهمن فإمددت يحصددن ح إلم ع جسددهللهتمتحقندد  غنيددنهتإلددى مددن  يح شصددلح 

 ل حقن  نن يذيهللعن. ال قن  عالكذب: اس ةهللاا

إنَّ إخشامسددن قددهلل اسدد بنحشا القنعددهللة » قدنل اإلخددشاين القنددني  نحمددشي عبددهللالحلنم:

المنكنفنلن  ال   تقشل: إن العني  ترب  الشسنل ن فتننا نن اع قهللعا  هنم على الح ن ع نَّ 

طذيقهم هش الطذي  األنثل لمصلح  الهللعشةن ععلدى  سدن   ن ال ندن  لهدم صدن  ند  

بن عإن القشة رحنث   ين طنوشن ال صهلل  لت رنألسنلنب المشذعع  لجئشا إلى  سلش

 « نن غنذ  ذيم إ   مت يضم  لهم تحقن  نن يتنلشن
(3)

. 

عالشاقع المونصذ يثب  اس ةهللانهم لل قن ن عنن تسظنمنهتم النذي  ال   يةططدشن 

فنهددن لقلددب  مظمدد  الحكددمن عتحنلوددنهتم النددذي  نددع الكوددذةن ع هددل البددهللعن عحمددنة 

عالعهلل  للشصدشل إلدى المب هللع ن إ  مشع ن   مشاع الششاههلل على اس ةهللانهم الكذب 

  غذاضهم الذييئ .

                                                 
 (.211-2/221للشهذس نين: ) «الملل عالسحل»امظذ: ( 2)

 (.2/230للشهذس نين: ) «الملل عالسحل»امظذ: ( 1)

 (.3/311: )« حهللاث صسو  ال ن يخ» (3)
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 حمدهلل رد  الشدنخ قنل يف هذن المةنلو   جمنع  اإلخشان المنلمن عيف الذي على 

اسدد ومنلهم لل قندد  يف  خبددن هم ع قددشالهم عهددذن  نددش  » يحنددى السجمدد   حمددت ا :

ن حدذف    بدت عدسهم  حهلل عد   دلِّ   لِّ  سربمنهن فنهم ععذفسنهن نسهم عا  ينتلس  قبَل 

«ن إ  روهلل  ن سربتت فنهم ععذف ت نسهمععا  الذ    إلت إ  هش نن   ب  عسهم  نئً 
(1)

. 

َف  صحنمن رنلعهلل  عالةننم  عالشقشف ركل سبنل  المنلمن  عحذ   اإلخشان ذ  عح

 .نمكس  نع  هل البنطل رتصسنفهم ضهللَّ  هل النس 

ي  مدن ر دذ رلدك ععسهلل تتسننهن  نم  ت لقى نوشمنت ننلن  ن  الشنشعنن  عالنهش

للملددك عبددهللالوزيز ردد  يف  سددنل ت المشجهدد   الشددنخ  حمددهلل نحمددهلل  ددن ذ  حمددت ا 

ب وَ  عبهللالذحم  الونصل  حمت ا  روهلل رلك روسشان: تقذيذ ع   ؤعن ال ولدنم  ْ  ثم طح

حذ دد  الشددنخ حندد  البسددن عإخشامددت المنددلمن  الددذي  قلبددشا » عالقضددن ن حنددث قددنل:

ان  يسو  علنهن الشنشعنشن عالنهشي  من مولدم الهللعشة اإلسالنن  إلى يعشة  إجذانن  ههللَّ

 «رلك علم النقن 
(2)

. 

   
 

                                                 
 (.294ن )ص:«المش ي الوذب الز ل فنمن ام قهلل على روض المسنه  الهللعشي  ن  الوقنئهلل عاألعمنل» (2)

 (.41) ص:  (1)
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 سنرًون: نشافق هم الةشا ج يف ا س هلل ل الةنطئ رنلسصشص الشذعن .

يوهمدشن السصدشص الشدذعن  علدى غندذ فهدم الصدحنر   ضد  ا   الةدشا جعننَّ ح 

علدذا يدذي عن  ثندًذا  نن تهللل علنت نجمل السصدشص عقشاعدهلل الشدذعلعسهمن ععلى غنذ 

 .ن  النس ل ألجل رقن  نن فهمشن ن  السصشص

ع صدل ندذهبهم توظدنم القدذآن عطلدب » قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا :

اتبنعت لك  خذجشا ع  الندس  عالجمنعد  فهدم   يدذعن اتبدنع الندس  ال د  يظسدشن  هندن 

 «تةنلف القذآن  نلذجم عمصنب النذق  عغنذ رلك
(1). 

يف  عدد  النددس  جددشاخذفقددهلل  عالةددشا ج المونصددذعن عافقددشهم يف هددذا األصددل:

ن علددم نددن لددن، رحنددس  حنددس ن عنددن لددن، رنددنئ  سددنئ  شاعجولدد المةنلوددنت النددنرق ن

يوملدشا رنلسصدشص الهللالد  علدى تحددذيم ال كوندذ يعن تدشافذ  دذعطت عام ودن  نشاموددتن 

ععلى تحذيم الةذعج على  ئم  المنلمن ن ععلى المسدع ند  الوزلد  ال د  لدم ت دشافذ 

 ذعطهنن علم ي حق  نقصهللهن عفنئهللهتنن ععلى المسدع ند  عقدهلل الدش   عالدربا  علدى 

 اآل ا  المةنلو ن ععلى تحذيم ال قن  عالكذب.

فولدى  هذن روض  عجت الشبت رن  الةشا ج المونصدذي  عالةدشا ج الم قدهللنن ن

قهلليًمن  يسظذعا يف نن جسنن هؤ   على اإلسالا عالمنلمن   نْ روكذ الةشا ج   تثذي مال

نح رت. رعنذنن عالشق    ظَ ع  ن  آثن  سنئ ن فنلنونهللح َنْ  عح  عحهلليًثن َوَظ غنذح  ن  اتَّ

فدإنَّ  ندسهمن الحد   هدل تحدذيذ  ثدذة ن  ن ع  ت ضجذعاخشا ج الوصذفنحذ عا 

د    الحد  ألهدل نسقبد  - لدذلك الحنجد  عجشي نع -  ثذة الكالا يف  هل البهللع  نذنَّ

 الندس   هدل إندنا  نَّ  رلدك علدى الشدشاههلل عند  ا ن  حمهم  سالفسن سن  رلك ععلى

                                                 
 .(23/101«: )نجمشع الو نعى( »2)
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النكشت ع   هدل البدهللع ععدهللا الةدشف يف  نست طحلَب  لمن ا   حمت حسبل ر   حمهلل

 «اسك شا منك »نننئل خل  القذآن قنل: 
(1)

. 

فمن يان  هذن الجمنع  نشجشيةن عيعنهتن عالم ونطوشن نوهن  ثذن فنلشاجب علدى 

 هل الولم  شف عشا هنن عالذي  على المس نبن  لهن ح ى تدزعل  فكن هدن ند  الشجدشين 

ل يف سبنل رلك الشق  الكثندذن عالجهدهلل الوظدنم  يف اإلمكدن  علنهدنن فدال تل و دشا علش رحذ 

هللي  يف  ثذة  يع ي  هل الولم على  هل البنطل فإنَّ يف ال حذيذ ند   هدل لشبهنت المزهِّ

البهللع نصدنلح عظنمد  نسهدن: إضدونف المةدنلون  عالعلبد  علدنهم عاسد  ن هم ربدهللعهم 

 المن قنم. عظهش  مش  النس  عاج منع الكلم ن عا  المشف  عالهني  إلى الصذاط

   

                                                 
 (.33 ر   ر  الوز الحسو  )ص:«  ذح الوقنهللة الطحنعي »امظذ:  (2)
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  ،ا: احلكم على اخلوارج
ا
  وموقف أهل السنة منهمخامس

 .اتو   هل النس  عالجمنع  على را الةشا ج عتبهلليوهم عتضلنلهمن عق نلهم

األند  ن وقدشن علدى را الةدشا ج  فدإنَّ »  نخ اإلسالا ارد  تنمند   حمدت ا :قنل 

 «عتضلنلهم
(1)

. 

ن وقشن على  هنم نب هللع  ضنلشنن ع مت  -ع  الحمهلل  -ع هل النس  » عقنل  يًضن:

نن ندد   فضددل  دد ن ق ددنلهم رنلسصددشص الصددحنح ن ع ن  ننددذ المددؤنسن  علًندديجددب 

عقدهلل اتوقد  الصدحنر  علدى ق دنلهمن ع  خدالف ردن  علمدن  ن  عمنلت ق نلدت الةدشا ج

« النس   هنم يقنتلشن نع  ئم  الوهللل
(2)

. 

 إلى   رو   قشال:الةشا ج  الحكم علىاخ لف الولمن  يف عقهلل 

 .الحكم ر كونذهم القشل األعل:

ن  مدن مندبت إلندت الحدنفظ ارد ح حجدذ  رش سونهلل الةهلل    :قنل رذلكعنم  
(3)

 ن 

عهش قشٌل يف نذهب ننلك عالشنفو  ع عاي  ع   حمهلل
(4)

 عطنئو  ن   هل الحهلليث. ن

 حمت ا  الحنفظ ار  حجذ ى تكونذهملعننل إ
(5)

 نَّ القشل ر كونذهم هدش ر َذ عن 

ررتجمدد ن  نق ضدى صدسنع البةدن   حندث قدذهنم رنلملحدهللي  ع فدذي عدسهم الم دتعلن 

 قد  الدهللي  الندبك عل نركذ رد  الوذرد   لقنض   رعزى القشل ر كونذهم لع
(6)

عردت  ن

                                                 
 (.11/321«: )نجمشع الو نعى( »2)

 (.9/229«: )نسهنج النس  السبشي » (1)

 .(21/116): «ف ح البن  ( »3)

 (.11/321ن)«نجمشع الو نعى»(ن ع: 9/121ن)« ذح الز  ش  على نة صذ الةذق »( امظذ: 4)

 .(21/300ن )«ف ح البن  ( »3)

 .(21/166): «ف ح البن  ( »9)
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المنز   قنل
(1)

القنض  عننفع 
(2)

. 

ئل ع  الشنخ ار  رنز  حمت ا ن  ى تكونذهملعننل إ تذك الصالة على  هل فقهلل سح

إرا تذ هن  هل الولم ن  رنب ال سونذ ن  عملهم فهش »فتجنب رقشلت:  حكمت؟البهللع نن 

د دنسنسب إرا  نم  رهللع هم   تشجب تكوندذهمن  نَّ  ذة  بهللعد   ن إن  نمد  ردهللع هم نكوِّ

 «ى علنهملَّ َص الةشا ج عالمو زل  عالجهمن  فال يح 
(3)

. 

 عن   يل  القنئلن  ر كونذهم نن يل :

ن   ن فألن  خذَّ : إرا حهللث كم ع   سشل ا  قنل عل  حهلليث  الهلللنل األعل:

إل  ن   ن   ذب علنتن عإرا حهللث كم فنمدن رنسد  عرندسكمن فدإن الحدذب  النمن   حب  

يددت  يف آخددذ الزنددنن قددشان حددهللثن  األسددسننن »ن يقددشل: خهللعدد ن سددمو   سددشل ا  

ذا الندهم  من يمد يمذقشن ن  اإلسالاسوهن  األحالان يقشلشن ن  خنذ قشل الربي ن 

قد لهم  جدذ  ن  الذنن ن   يجنعز إيمنهنم حسنجذهمن فتيسمن لقن مشهم فنق لشهمن فدإنَّ 

 عان البةن   عننلم« لم  ق لهم يشا القننن 
(4)

. 

رذهنبد   ن إلدى السبد  ن قدنل: رودث علد  حهلليث  ر  سدونهلل  الهلللنل الثنين:

فقنمهن ردن  األ رود  األقدذع رد  حدنر، الحسظلد ن ثدم المجن دو ن ععننسد  رد  ردهلل  

الوزا  ن عزيهلل الطنئ ن ثم  حهلل رس  مبهننن ععلقم  ر  عالث  الودننذ ن ثدم  حدهلل رسد  

جدهلل عيدهللعسنن قدنل:  البن فعضب  قذيشن عاألمصدن ن قدنلشا: يوطد  صدسنييهلل  هدل م

                                                 
 (.0/294): «الحجنج ر  المسهنج  ذح صحنح ننلم» (2)

 .(3/921)ن «إ منل المولم روشائهلل ننلم» (1)

 .(23/292): «نجمشع ف نعى عنقن ت ن سشع   ر  رنز » (3)

 .(2099): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3922): رذقم« صحنح البةن  » (4)
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 الددشجس ن ن مددنتئ الجبددن ن  ددث   نسددن ن نشددذفح فتقبددل  جددل غددنئذ الون «إممددن  تددتلوهم»

ن  يطع ا  إرا عصدن ؟  يدتنسس  ا  »اللحن  نحلشان فقنل: ات  ا  ين نحمهللن فقنل: 

 - هلل  حندبت خنلدهلل رد  الشلند -فندتلت  جدل ق لدتن « على  هل األ ف فدال تدتنسشين

القدذآن   إن ن  ضئضئ هذان  ع: يف عقب هذا قشًنن يقدذ عن »فمسوتن فلمن على قنل: 

يجنعز حسنجذهمن يمذقشن ن  الهللي  نذعا النهم ن  الذنن ن يق لدشن  هدل اإلسدالا 

 عان البةن   عننلم  «لئ   من  ي   هم ألق لسهم ق ل عنيعيهللعشن  هل األعثننن 
(1)

. 

ر دذ قشندن يكشمدشن يف  ن دتن  ن  ن السبد  حدهلليث  رد  سدونهلل  الهلللنل الثنلدث:

 ع ند    دذ  -هدم  دذ الةلد  »سنمنهم ال حدنل  قدنل: يةذجشن يف فذق  ن  السن ن 

ن  ع قدنل لهدم ندثاًل  قنل: فضذب السبد  « يق لهم  يمى الطنئو ن  إلى الح  - الةل 

فنسظددذ يف السصددل فددال يددذى رصددنذةن  - ع قددنل العددذف  -الذجددل يذندد  الذنندد  »قددش  

ننلم  عان« عيسظذ يف السض  فال يذى رصنذةن عيسظذ يف الوشا فال يذى رصنذة
(2)

. 

 َّ حهلليثح  الهلللنل الذارع:
ل  ن َقنَل: َ َ ْي ح َ َرن  حَننَنَ  اْلَبدنه  ْحَج   ب  اْلم   َغنل ٍب َصنح 

 
 
شَل ا  ْو ح َ سح َج َعَلى َيَ ج  ي َنْشٍ ن َفَقنَل: َسم  عَ  َخَشا   : َ ْرَصَذ  ح ح دشلح   داَلبح »ن َيقح

ن     ن   اَلبح َ ْهل  السَّن   دمَّ َقدنَل: « اَلبح َ ْهل  السَّن   َ ْهل  السَّن   مَّ َرَكىن ثح َ دذ  َقْ َلدى َتْحدَ  »ن ثح

َمن    يم  النَّ
 « ن َعَخْنذح َقْ َلى َنْ  َقَ لحشاَ ي 

 
دشل  ا  دْ  َ سح

ْوَ  َهدَذا ن  َقنَل َ رحش َغنل ٍب: َ َ ْمَ  َسم 

  َِّلَجذ   ٌ  إ َرنْ ن َقنَل: ) َمَوْمن إ م 
 
شل  ا  ْ  َ سح

ْو حتح ن 
َتْن   َعَ  ن َسم  ٍة َعَ  َندذَّ ن َغْندَذ َندذَّ

َثاَلٍث(  عان الطرباين عالحمنهلل 
(3)

. 

                                                 
 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(3344): رذقم« صحنح البةن  » (2)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم» (1)

 =سسنين الشنخ نقبل إعحنَّ   ن(631): رذقم« ننسهلل الحمنهلل »ن ع(1039): رذقم« الموجم الكبنذ( »3)
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عيف هذا اللوظ ي ل  لم  قنل ر كونذهم عتتعلت الجمهش  » قنل السشع   حمت ا :

 « ذ المنلمن  :  
(1)

. 

يةدذج يف »يقدشل:  السب   قنل: سمو ن حهلليث  ر  سونهلل  الهلللنل الةنن،:

قشا تحقذعن صالتكم نع صدالهتمن يقدذ عن القدذآن    -علم يقل نسهن  -هذن األن  

يمذقشن ن  الهللي  نذعا النهم ن  الذنن ن فنسظذ  - ع حسنجذهم  -يجنعز حلشقهمن 

الذان  إلى سهمتن إلى مصلتن إلى  صنفتن فن من ى يف الوشق ن هل عل  مدن ند  الدهللا 

البةن   عننلم عان  «   
(2)

. 

الهلل ئل على سو  علم الصحنر   ض  ا    يلِّ   ْ هذا ن  »  حمت ا : قنل المنز  

لوظد   ألنَّ  لعسهم عيقن  مظذهم عتحذيدذهم األلودنظ عفدذقهم ردن  ندهلللش هتن الةوند 

«« يف»ن  األن     ون ا رةالف تق ض   شهنم  «ن »
(3)

. 

إ ن ة ن   ر  سونهلل إلى تكونذ الةشا ج  عفنت» عقنل الحنفظ ار  حجذ  حمت ا :

 «ع هنم ن  غنذ هذن األن 
(4)

. 

يف   لسبد ا همتكذيب ن ضم ٌ عالا الصحنر  تكونذ الةشا ج أل الهلللنل النني :

 هنيتت لهم رنلجس 
(5)

. 

                                                 

 .(906): رذقم«  صحنح ي ئل السبشة» يف: الشايع  =

 (.0/290: )«ر  الحجنج المسهنج  ذح صحنح ننلم»( 2)

 .(2094): رذقم« صحنح ننلم»ن ع(9632): رذقم« صحنح البةن  » (1)

 (.0/294: )«ر  الحجنج المسهنج  ذح صحنح ننلم»( 3)

 .(21/116)«: ف ح البن  »( 4)

 .(21/300) ر  حجذ: « ف ح البن  » (3)
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 .الحكم ر بهلليوهم عتوننقهم القشل الثنين:

 هل األصشل ن   هل النس    ثذح  عنم  قنل رذلك:
(1)

ع ثندذ ند  ن الوقهن    ثذح ع ن

 هل الحهلليث
(2)

قشل  ر  حسنو  عهشن 
(3)

قشل يف ندذهب ننلدكع 
(4)

 عر دذ السدشع   نَّ  

القددشل روددهللا تكونددذ الةددشا ج هددش نددذهب الشددنفو  عجمددنهنذ  صددحنرتن عر ددذ  مددت 

ن الصحنح
(5)

 حمدهللهدش المسصدشص عد  اإلندنا ع 
(6)

ارد  المسدذ ردت قدنل عن 
(7)

عارد  ن  

عبهللالرب
(8)

ار  تنمن ع نخ اإلسالا  
(9)

ن عار  القنم
(10)

. 

 عن   يل  القنئلن  ر وننقهم عتبهلليوهم نن يل :

حكم اإلسالا يجذ  علنهم ل لوظهم رنلشهنيتن  عندشاظب هم علدى   نَّ  الهلللنل األعل:

   نن اإلسالا عإممن فنقشا ر كونذهم المنلمن  نن سهللي  إلى تتعيل فنسدهلل عجدذهم رلدك 

لهم عالشهنية علنهم رنلكوذ عالشذكإلى اس بنح  ينن  نةنلونهم ع نشا
(11)

. 

                                                 
 .(21/300 ر  حجذ: )« ف ح البن  ( »2)

 (.9/110) « ذح الز  ش  على نة صذ الةذق »( امظذ: 1)

 .(9/204للجصنص: )«  ذح نة صذ الطحنع »ن (0/390للشنبنين: )« األصل»( امظذ: 3)

 (.11/321ن)«نجمشع الو نعى»( امظذ: 4)

ن «نجمشع الو نعى»(ن 293-0/290: )«ر  الحجنج المسهنج  ذح صحنح ننلم»( امظذ: 3)

(11/321.) 

 (.11/321ن)«نجمشع الو نعى»(ن ع: 9/110ن)« ذح الز  ش  على نة صذ الةذق »( امظذ: 9)

 (.1/313المعس    ر  قهللان : ) (0)

 (.13/319: )«ال مهنهلل»( 1)

 (.91-3/90«: )نسهنج النس » (6)

 (.249ن ص: )«الطذا الحكمن ( »20)

 .(21/300) ر  حجذ:  «ف ح البن  » (22)
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 نَّ نقن هتم الكوذي   نم  عد  مدشع تتعيدلن عهدش ندنمع ند  نشامدع  الهلللنل الثنين:

 .ال كونذ

صدن عا ي  بودشن الم شدنرت ع»يف الةدشا ج: قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمت ا  

 سدشيف يف الولدم  ن  القذآن فن تعلشمت على غنذ تتعيلت ن  غنذ نوذف  نسهم رموسدنن ع 

 «ع  اتبنع للنس  ع  نذاجو  لجمنع  المنلمن  الذي  يوهمشن القذآن
(1)

. 

 .اإلجمنع المحك  يف عهللا تكونذهم يف الجمل  الهلللنل الثنلث:

 جمع علمن  المنلمن  على  ن الةشا ج نع ضالل هم »  حمت ا : قنل الةطنر 

رردنئحهم ع هندم   يكودذعن ندن فذق  ن  فدذا المندلمن  ع جدنزعا نسدن ح هم ع  دل 

« يانشا ن منكن  رتصل اإلسالا
(2)

. 

يقدشل:  ن قدنل: سدمو  السبد  ا ح جنج رحهلليث  ر  سدونهلل  الهلللنل الذارع:

يةذج فنكم قشا تحقذعن صالتكم نع صالهتمن عصنننكم نع صدنننهمن ععملكدم »

نع عملهدمن عيقدذ عن القدذآن   يجدنعز حسدنجذهمن يمذقدشن ند  الدهللي   مدن يمدذا 

نن النهم ن  الذنند ن يسظدذ يف السصدل فدال يدذى  دنئنن عيسظدذ يف القدهللح فدال يدذى  دنئً 

 عان البةن  « الوشاعيسظذ يف الذيش فال يذى  نئنن عي من ى يف 
(3)

. 

الةدشا ج غندذ خدن جن   رهب جمهش  الولمن  إلى  نَّ » : حمت ا  قنل ار  رطنل

ي من ى يف الوشا»ع  جمل  المنلمن  لقشلت: 
(4)

ال من   ن  الشكن عإرا عقع  ألنَّ  ل«

                                                 
 (.23/120«: )نجمشع الو نعى» (2)

 .(21/300) ر  حجذ:  «ف ح البن  » (1)

 .(3031): رذقم« صحنح البةن  » (3)

شَا َ ْا َ  »قنل ار  عبهللالرب  حمت ا :  :َي ََمنَ ى ف   اْلوحشا   (4) اح اْلوح ك  إ ْن َ نَن َ َصنَب الهللَّ  = ؟َ ْ  َيشح
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ن  ثب  لدت عقدهلل اإلسدالا  ألنَّ  لن  اإلسالا الشك يف رلك لم يقطع علنهم رنلةذعج

 ؟عد   هدل السهدذ هدل  ودذعا عقدهلل سدئل علد   :رنقن  لم يةذج نسدت إ  رنقدن  قدنل

عان  الكوذ فذ   :فقنل
(1)

» 
(2)

. 

 نَّ الصدحنر    ْ ن دندن ر دذن  دنخ اإلسدالا ارد  تنمند   حمدت ا   الهلللنل الةنن،:

 ض  ا  عسهم لم يكوذعا الةشا جن رل  نمشا يصلشن خلوهمن ع نن عبهلل ا  ر  عمذ 

 ض  ا  عسهمن عغنذن ن  الصدحنر  يصدلشن خلدف مجدهللة الحدذع  ن ع دنمشا  يًضدن 

يحهللثشهنم عيو شهنم عيةنطبشهنمن  من يةنطب المنلم المنلمن  من  نن عبهلل ا  ر  

ندب مجدهللة الحدذع   لمدن   سدل إلندت يندتلت عد  نندنئلن عبن   ض  ا  عسهمدن يج

عحهلليثت يف البةن  ن ع من  جنب منفع ر  األز ا عد  نندنئل نشدهش ةن ع دنن مدنفع 

يسنظذن يف   نن  رنلقذآنن  من ي سنظذ المنلمنن
(3)

. 

 . شقف يف تكونذهمال القشل الثنلث:

عهدش العنلدب علندتن فقدهلل   حمت ا  ع  اإلننا  حمهلل ال شقف يف تكونذهم ذعىعيح 

عوس  ند  هدذان عقدل  مدن جدن  فدنهم  » سئل ع  الحذع ي  عالمن ق : يكوذعن؟ قنل:

 «الحهلليث
(4)

. 

                                                 

شاح  =  اْلَشَتذح : َعاْلوح
لح ف نت  ذ   َيهلْلخح ْ ح الَّ

َش الشَّ  شلح  نهح ا  َلْم َيَ َولَّْ   :َقنَل َيقح نًّن ن َ  الهللَّ
ْهمح َمق  جح النَّ َفَكَمن َيْةذح

 ٌ 
ْ
سْتح َ  

َج َفَكَذل   نر ت  ن  ي   َيْوس   اْلَةَشا    ن َ  الهللِّ
   َ جح َهؤح  (.1/300ن ) «ا س ذ ن » ن«َك َيْةذح

 .(21939): رذقم« نصسف عبهللالذزاا» (2)

 .(302-21/300) ر  حجذ:  «ف ح البن  » (1)

 (.3/140: ) «السبشي  نسهنج النس » (3)

ل  «النس » (4)  (.2/249: )للةالَّ
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ع نددن القهلل يدد  المقددذعن رددنلولم » عقددنل  ددنخ اإلسددالا اردد  تنمندد   حمددت ا :

الدذي  لنندشا ند  العنلند  عالجهمند  عالةدشا ج: فندذ ذ عسدت يف تكوندذهم عالذعافض 

العنلدب علندت ال شقدف عد  تكوندذ القهلل يد   ندع  نَّ  عاي نن هدذا حقنقد  قشلدت المطلد  

«ا ن  الةشا جن  ذً نع قشلت: نن  علم قشنً  المقذي  رنلولم عالةشا ج
(1)

. 

مسهدن نقدن ت ف ن ونعتدت:م ألنَّ نقدن هت  وصنل يف الحكم علنهملال القشل الذارع:

  وذي : 

ج قشل نثل اَلة َ ْ َو  ر نْلَعهلَلاة  ع  و  رنْلَوش  َفَقط إ نَّ : طشائف ن  اْلَةَشا   الصَّ
(2). 

 جدنزعا مكدنح رودض المحدن ا  بسدنت  الدذي  ن  الوجن ية المنمشمن نثل نقنل  ع

البسن  عرسنت البسنت عرسنت رس  األخشةن ثم زايعا فتمكذعا  ن تكشن سش ة يشسف ن  

د -فنمدن يزعمدشن-القذآن    منلهن  ن فندت الجدهلل   ن عالقدذآنح بِّ علدى ر دذ الوشد  عالحح

ن  الوجدم فنسندخ رشدذيو ت  ا  سنذسل  سشً   ع ذا النزيهللي  نسهمن حنث زعمشا  نَّ 

 . (3)  ذيو  نحمهلل

 . بهللع  الةذعجن عقشل روض طشائوهم رنل قن  عغنذ رلك عنسهن نقن ت رهللعن :

يقدع يف   ْ َند ألنَّ  ل رن  الحكم الودنا عالحكدم الم ولد  ردنلمونَّ فال رهللَّ ن  ال وذي  

                                                 
 (.21/419«: )نجمشع الو نعى» (2)

 (.1/60 ر  حزا: ) «الوصل يف الملل عاألهشا  عالسحل»( امظذ: 1)

 «الملددل عالسحدددل»(ن ع: 21ص: )ن ن للبعدددهللاي «الوددذا ردددن  الوددذا»امظددذ هددذن المقدددن ت يف: ( 3)

ن «الهنلكن ال بصنذ يف الهللي  عتمننز الوذق  السنجن  ع  الوذا »ع: (ن 233-2/211للشهذس نين: )

ع:  (ن200-2/63لأل دددددوذ ن ) «نقدددددن ت اإلسدددددالننن » ع:ن (33-34)ص: ن لالسدددددوذاينس 

 (.3/964ن لإليج : )«المشاقف»
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المقنل  الكوذي  قهلل تكشن عسهللن  به  عن ض ن لهن عجت يف ال تعيل تهللفع
(1)

. 

ن ع ندن تكوندذهم عتةلندهللهم: فوندت  يًضد» قنل  نخ اإلسالا ار  تنمن   حمدت ا :

عالقش ن يف الةشا ج عالمن قن   هللنمن  عاي نن ع   حمللولمن  قش ن نشهش ان: عه

 ن  الحذع ي  عالذافض  عمحشهم. 

هددذن األقدشال ال دد  يقشلشهندن ال دد  يولددم  هندن نةنلودد  لمدن جددن  رددت   نَّ  :عالصدحنح

ذسشل  وذ ع ذلك  فونلهم ال   ه  ن  جس،  فودنل الكودن  رنلمندلمن  هد   ودذ ال

 ن. يًض 

بدشت لك  تكونذ الشاحهلل المون  نسهم عالحكدم ر ةلندهللن يف السدن  نشقدشف علدى ث

ن مطلد  القدشل رسصدشص الشعدهلل عالشعندهلل عال كوندذ فإمَّ  ن ذعط ال كونذ عام ون  نشاموت

رلك الونا ح ى يقشا فندت المق ضدى الدذ    عال ونن  ع  محكم للمون  رهللخشلت يف 

 «نون ف لت
(2)

. 

 تمَّ  المذ ذة

 عالحمهلل   الذ  رسوم ت ت م الصنلحنت

 عصلى ا  عسلَّم على مبنسن نحمهلل عآلت عصحبت  جمون .

   
 

                                                 
 (.33 ر   ر  الوز الحسو  )ص:«  ذح الوقنهللة الطحنعي »امظذ:  (2)

 (.302-11/300«: )نجمشع الو نعى» (1)
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 99 ................................................... :الةشا ج عسهلل المذ ة إننن 

 90 ............ .فنقشا  ع جن عا إرا المنلمن   ئم  على الةذعج إيجنمم :سنيًسن

 02 ......................... .المسكذ ع  عالسه  رنلموذعف األنذ يف قشلهم :سنرًون

 03 ......................... .علنهم تونلى ا   ضشان الصحنر  ن  نشقوهم :ثننسًن

 01 ................................................ .القرب عذاب يف قشلهم :ًونتنس

 10 ....................... تأرخيهم من وشيء عقائدهم، وأهم اخلوارج، فرق أهم: رابًعا

م  (2  10 ................................................................ .المحكِّ

 13 ................................................................. .األزا ق  (1

 14 ....................................... :يل  نن   هذهن  ن وهللية األزا ق   عرهللع

 19 ................................................................ .السََّجهلَلات (3

َوذيَّ  (4  60 ................................................................. .الص 

نَّ  (3
 63 ................................................................. .الَبْنَهن 

 63 ................................................................ .ن يةالوج (9

 60 ................................................................ .اإلرنضن  ( 0
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 60 .............................................................. :مم ال وذيف/ 

 60 ................................................................. :مشتهتم/ب

 66 ............................ :اإلسالن  رنلمشذا اإلرنضن   ةصننت  رذز ن 

 66 ..................... (.هد2331 :ت) الننلم  سلشا ر  حمنهلل ر  ا  عبهلل 

 66 ................ (.عمنن سلطس  نو  ) الةلنل  سلنمنن ر  حمهلل ر   حمهلل 

 201 ........................ :اإلسالن  رنلمعذب اإلرنضن   ةصننت  رذز عن 

 201 .............. (.هد2113:ت) الثمنس  المصوب ن إرذاهنم ر  الوزيز عبهلل 

 ت) الجزائذ  الوهللع  الحوص   طونش عننى ر  يشسف ر  نحمهلل: 

 201 ......................................................... (.هد2331

 201 ... (.هد2336 :ت) الطذارلن  البن عين يحنى ر  ا  عبهلل ر  رن ن سلنمنن 

 203 ... (.هد2313)  طونش إسحنا  رش يشسف ر  إرذاهنم نحمهلل ر  إرذاهنم 

  ذ يحنى عل َومَّ  204 .................................... (.هد2400 :ت ) نح

 203 .............................. :النس  يف الذرنع ننسهلل ب  ن على اع منيهم/ي

 203 ........................................................ :اإلرنضن  عقنئهلل/هد

 203 ................. .الةربي  الصونت   ثذ عتتعيل تونلىن ا  صونت مو  : عً  

 200 ................................................... .تونلى ا   ؤي  مو  :ثنمًنن

 201 .................................................. .القذآن رةل  القشل :ثنلًثن

 روض على عاع منيهم َسَبَقهمن َن ْ  عرن  رنسهم ال قن ب ععجت الوصذن خشا ج (1

 221 ................................................................ .الةشا ج  صشل

 الولمن  تكونذ ن  علنت تذتَّب عنن رنلذمبن ال كونذ يف الةشا ج نشافق هم : عً  

نان  221 ................................النلطنن على عالةذعج فنهمن عالطو  عالحكَّ
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نا على الةذعج على عتتلنبهم السن  تحذيض يف الةشا ج نشافق هم :ثنمنًن  حكَّ

 229 .................................................... .الهللنن  عاس بنح  المنلمن ن

 226 .......................... .النذي  المجنل، عقهلل يف الةشا ج نشافق هم :ثنلثًن

 210 .............................. .المج مع اع زال يف الةشا ج نشافق هم : ارًون

 على عالبنو  رل آ ائهمن على عالربا  الش   عقهلل يف الةشا ج نشافق هم :خننًنن

 211 .................................................................. ..........رلك

 214 .......................... .رنل قن  القشل يف الةشا ج روض نشافق هم :سنيًسن

 219 ...... .الشذعن  رنلسصشص الةنطئ ا س هلل ل يف الةشا ج نشافق هم :سنرًون

 211 ........................... منهم السنة أهل وموقف اخلوارج، على احلكم: خامًسا

 230 ......................................................... المشضشعنت فهذ 

   

 
 
 

 

 
 

 


