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 الرحيم بسم هللا الرمحن  

 املقدمة 

إن احلمد هلل ، حنمده ونستعينه ونستهديه ، ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده هللا فال 
مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن الإله إال اله وحده الشريك له ، وأن حممدا عبده ورسوله ، صلى 

 عد   هللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثريا  . أما ب

،  مع  تلك الفروق  مجع وحتقيق الفروق بني البغاة واخلوارج من حيث األوصاف والشروط ، واألاثر املرتتبة على  فإن
ألصحاب االختصاص عموما ، وللقضاة منهم على وجه اخلصوص.   من املوضوعات املهمة  بيان تطبيقاهتا املعاصرة  

 ،وهو موضوع مل أقف على من أفرده ببحث مستقل ، وإن وجدت الدراسات والبحوث املتعددة للبغاة واخلوارج .  
املوضوع  هذا  حبث  على  العزم  عقدت  فقد  البحث:    ولذا  عنوان  يكون  أن  البغاة الفرق  )،وقررت  بين 

 ويتكون البحث   فأسأله سبحانه  العون والسداد . ؛     "راسة تأصيلة فقهية تطبيقيةد( "والخوارج وأثره
 متهيد وفصلني وخامتة على النحو التايل:   من بعد املقدمة 

 التمهيد وفيه مبحثان 
 المبحث األول : تعريف البغاة والخوارج ، واأللفاظ ذات الصلة وفيه مطلبان: 

 والخوارجتعريف البغاة  المطلب األول : 
 بيان األلفاظ ذات الصلة المطلب الثاني:   

 المبحث الثاني: تأصيل المسألة من الكتاب والسنة وفيه ثالثة مطالب 

 املطلب األول : ماجاء يف وجوب لزوم اجلماعة والنهي عن اخلروج على إمام املسلمني 
 : ماجاء يف البغاةالثايناملطلب  
 ماجاء يف اخلوارج الثالث:املطلب  

  ثالثةوالشروط وفيه   واألسباب بين البغاة والخوارج  في األوصاف الفرقالفصل األول : 
 مباحث 

 ي التفريق وعدمه فالمبحث األول : ذكر الخالف 
 وفيه ثالثة مطالب  واألسباب المبحث الثاني  : التفريق بينهم في األوصاف 

 غاة واخلوارج  املطلب األول : األوصاف املشرتكة بني الب
 املطلب الثاين : األوصاف اخلاصة ابلبغاة 

 املطلب الثالث:  األوصاف اخلاصة ابخلوارج
 : التفريق بينهم في الشروط وفيه ثالثة مطالب   الثالثالمبحث 

 املطلب األول : الشروط املشرتكة بني البغاة واخلوارج 
 املطلب الثاين: الشروط اخلاصة ابلبغاة 

 املطلب الثالث : الشروط اخلاصة ابخلوارج 
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 وفيه أربعة مباحث بين البغاة والخوارج وتطبيقاته المعاصرة  الفرقالفصل الثاني : أثر 
 المبحث األول : من حيث اإلسالم والردة

 المبحث الثاني  : من حيث القتال 
 المبحث الثالث : من حيث الضمان 

 مطلبانالمبحث الرابع : تطبيقات معاصرة وفيه 

 اجملموعات اإلرهابية املسلحة املطلب األول :  
     العصيان املدين    و   املظاهرات   و اإلنكار العلين  املطلب الثاين:  

 الخاتمة : وفيها أهم ماتوصلت إليه خالل البحث   

 

 مبحثان التمهيد وفيه 

 وفيه مطلبان      والخوارجتعريف البغاة  المبحث األول : 

   لغة    والخوارج  تعريف البغاة المطلب األول : 

 من  جنس  والثاين  الشيء  طلب  أحدمها  أصالن  والياء  والغني  لباء:"ا  -رمحه هللا–قال ابن فارس     :البفاة  أوال:  
 ...   ،    فساد   إىل  ترامى   إذا  اجلرح  بغى :    قوهلم  الثاين  األصل...  طلبته  إذا  أبغيه  الشىء  بغيت   : األول  فمن   ،  الفساد

:   ويقال.    الفساد  قصد   البغي   ومعن   وقال يف لسان العرب:"   .(  1) "  فساد  منه   يقع   أن  بد   فال   بغي   ذا  كان   وإذا  ،
 اإلمام   طاعة  عن  اخلارجة   الظاملة  هي :    الباغية   والفئة .    أذاهم  وطلب   ظلمهم   إذا   الناس  على   يبغي   فالن 

 ( 2) "بغيا  الظلم   مسي  مث  ،   احلسد  أصله:    البغي   و ...احلد  جماوزة  البغي  وأصل...العادل

 اختالف  :  والثاين.  الشَّيء  عن  الّنفاذ  :فاألولأصالن...  واجليم   خلاءوالراءا  قال يف مقايس اللغة:"  : الخوارج: ثانيا 
 فاخلََرج  :  اآلخر  األصل  أّما...  قدمي،  له  يكون   أن  غري  من   بنْفسه،   املسوَّد  الرَّجل:  واخلَارجي    ...  األول  فأّما.لوَنني
ت ها  كان  إذا  خمَرََّجة،   أرض   الباب   ومن ...وبياض  سواد    بني  لوانن   لسان      (3)".مكان  دونَ   مكان    يف  نَ ب ْ يف  وقال 

 ( 4)"الناس  عن خلروجهم ؛  االسم  هذا   لزمهم،  منهم  طائفة :  واخلارجية، احلرورية:  واخلوارجالعرب:"

 واصطالحاالخوارج البغاة و: تعريف   المطلب الثاني 

  ، بينهما  فرق  ومنهم من   ، الطائفتني مبعن واحد  فمنهم من حعل   : البغاة واخلوارج  تعريف  الفقهاء يف  اختلف 
 وذلك على النحو اآليت : 

 

 ( 24/  1)  -( مادة )بغي( ، وانظر مختار الصحاح 272-271/  1) -مقاييس اللغة  -((1

 ( مادة )بغا( 79  -78/ 14)  -لسان العرب  -((2

 ( مادة )خرج(   512- 508/  5( ؛ تاج العروس  ) 250-249/  2لسان العرب  )  ( وانظر176-175/  2) -مقاييس اللغة  -((3

 ( 250/  2)  -لسان العرب  -( (4
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 ابب :"  املبسوط يف الباب هذا مسي وهلذا اخلوارج عند احلنفية يف ظاهر الرواية :  البغاة  من  املراد:  أوال : الحنفية  
  كفر   ذنب  كل  أن  رأيهم  من  قوم  وهم  اخلوارج  هم  فالبغاة  :"فعرفهم بقوله  بدائع الصنائعيف    وقال     (  5)"اخلوارج

 منعة  وهلم   التأويل  هبذا   واألموال   والدماء   القتال   ويستحلون   العدل  أهل   إمام  على   خيرجون  صغرية   أو   كانت   كبرية
 ( 6) "وقوة

 ومن الحنفية من فرق بينهم ، وانتقد ماجاء في تعريف بدائع الصنائع   

 معصية  أو  كفر   ابطل  على  أنه  يرون  بتأويل  عليه  خرجوا  ومحية  منعة  هلم   قومففي فتح القدير عرف اخلوارج أيهنم  " 
 ويكفرون  نساءهم   ويسبون  وأمواهلم  املسلمني  دماء  يستحلون  ابخلوارج  يسمون   وهؤالء  بتأويلهم   قتاله  يوجب

رف البغاة أبهنم :" ع و   (  7) "البغاة  حكم  احلديث  أهل  ومجهور  الفقهاء  مجهور   عند  وحكمهم    هللا   رسول   أصحاب
 البغاة وهم ذراريهم وسيب املسلمني دماء من  اخلوارج استباحه ما  يستبيحوا ومل  العدل إمام على   خرجوا مسلمون   قوم

الرائق .      (  8)" البحر   اخلوارج   نكفر  ال   وإمنا  قصور   فيه   ابخلوارج   البغاة   تفسري   من  البدائع  يف   فما    ... "وقال يف 
 ( 9) "أتويل  بال  املستحل  خبالف   ابطال   كان  وإن  لتأويلهم  واألموال   الدماء  ابستحالل

 ولذا   الفريقني  يشمل   ما   ابلبغاة   فاملراد  أعم  البغاة   أن   وغريه   االختيار  كالم   من  الظاهر:"  -رمحه هللا   –  عابدين  قال ابن
وإن كان البغاة أعم وهذا من حيث االصطالح وإال فالبغي واخلروج  منهم  أهنم  لبيان  ابخلوارج البغاة  البدائع يف   فسر

 ( 10) "متحققان يف كل من الفريقني على السوية 

رمحه –ن عرفة  بالظاهر من تعريفهم للبغاة أنه شامل لكل خارج عن الطاعة كما يف تعريف ا:     ثانيا : المالكية
  .     (  11) "أتوال  ولو  مبغالبة  معصية  غري يف إمامته   ثبتت  من   طاعة   من االمتناع  هو: " البغيحيث قال يف تعريف    -هللا

 وجب  حقا   مينع   أو   طاعته   يف   الدخول   من  ميتنع  أو   خلفه   يبتغي   اإلمام   على   خيرج   الذي  يف الذخرية : أبنه :"   وعرفه 
  (12) بغاة  يكونون  تكفريهم  فعلى قوالن  تكفريهم   يف وملالك ...  املكفرين  اخلوارج  يف   واختلفوا  ...   بتأويل  عليه 

 ملتنا  من  علينا  واخلارجون  اخلوارج  الثانية   الفرقة   ...   واحملاربون  واخلوارج  احلربيون   فرق  ثالث   وهم  املقاتلوقال "
 فرقة  الباغية )  وقال يف التاج واإلكليل  .      (  13) "ابلتأويل  مذاهبهم   ولنصرة   الثوره   عصاة  وهم  امللك  لطلب   قسمان
 (  14) (   خللعه  أو   حق   ملنع  اإلمام  خالفت

 

 (124/  10) -انظر المبسوط   -((5

 ( 140/  7)  -بدائع الصنائع  -((6

 (100/  6) -شرح فتح القدير   -((7

 ( 101-100/  6) -شرح فتح القدير   -((8

 ( 151/  5) -البحر الرائق   -((9

 ( 262/  4) -حاشية ابن عابدين   -((10

 ( 276/  6) -التاج واإلكليل  -((11

 (  278/  6) -(   ؛ التاج واإلكليل 6-5/  12)  -انظر الذخيرة  -((12

 (   401-397/  3)  -انظر الذخيرة  -((13

 ( 32/ 12التاج واإلكليل لمختصر خليل ) -((14
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 عن  اخلارج  العدل  إلمام  املخالف  هو  العلماء  اصطالح   يف  الباغي:"  الطالبني  روضة قال يف    :     الشافعية  ثالثا:
 من   أن  يعتقدون   املبتدعة  من   صنف  اخلوارج   قال :"و .     (  15) " بشرطه  غريه  أو  عليه  واجب  أداء  من   ابمتناعه   طاعته

  (  16) " واجلماعات  اجلمعات   معهم حيضرون  وال  األئمة   يف  لذلك  ويطعنون   النار  يف  وخلد   كفر   كبرية  فعل

 أي (    خلعه   وراموا   اإلمام  ابينوا  احلق  أهل   من  قوميف كشاف القناع أبهنم :"البغاة  جاء تعريف  :  الحنابلة   رابعا:  
 البغاة  وهم  جيش مجع  إىل   كفهم  يف حيتاج)    حبيث (    وشوكة  منعة   وهلم   خطأ  أو   بصواب   سائغ  بتأويل  خمالفته  أو )    عزله 

"ال  (17)"( أبهنم  اخلوارج  الصحابة وعرف  من  وكثريا  والزبري  وطلحا  وعليا  عثمان  ويكفرون  ابلذنب  يكفرون  ذين 
    (  19) املغين بنحوه"ويف  (  18) ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم " 

 المبحث الثاني : بيان األلفاظ ذات الصلة 

   الحرابة  أوال : 

 أيخذ   النه   الطريق  قطع  هي   فالكربى  وكربى   صغرى  نوعان   وهي   قال يف املبسوط يف تعريف السرقة:":    الحنفية 
 (  20) "السلطان  وهو   املكان  ذلك   حفظ  التزم  من   غفلة   ويطلب   الغوث   صاحبه  يلحق  ال   مكان يف  املال

 قتل  أو   عقل   لذهاب   أو   خوفه   أو   قتال   مبكابرة   حمرتم  مال ألخذ   سبيل   إلخافة   اخلروج عرفها املالكبة أبهنا " : المالكية
 (  21) "   عداوة وال انئرة  وال   إلمرة   ال   الطريق   قطع  جملرد  أو   خفية 

وعرفه يف حاشية   (  22) "أو بريةمن شهر السالح وأخاف السبيل يف مصر عرفوا قاطع الطريق أبنه :"       : الشافعية
 (  23) " إرعاب  أو  قتل   أو  مال ألخذ  الربوزاجلمل أبنه :"

 

 جماهرة  املال  فيغصبوهنم  الصحراء  يف ابلسالح  للناس  يعرضون   الذين  وهمقال يف اإلنصاف :"      :الحنابلة 
 وهو  واحد   والصحراء   املصر  يف   حكمهم "   (  24) "املذهب  وهو  صحيح   وهو   واحلجارة  العصي   سالحهم   كان  ولو

 ( 25) "األصحاب  أكثر  وعليه   املذهب

 

 (50/  10) -الطالبين روضة  -((15

 (51/  10) -روضة الطالبين  -((16

 ( 161/  6) -كشاف القناع   -((17

 46/ 10المغني  -((18

 ( 5/  9) -المغني  -((19

 261/ 30المبسوط  -((20

 34/ 3شرح حدود ابن عرفة  -((21

 ( 104/ 20المجموع  ) -((22

 ( 99/ 10األنصاري ) حاشية الجمل على المنهج لشيخ اإلسالم زكريا  -((23

 290 /10اإلنصاف   -((24

 290 /10اإلنصاف   -((25



6 
 

 العلماء   كتأويل  جواب  فيه   يكن   مل  إذا  عليه   صاحبه   يقر   الذى  هواجلائز  السائغ  التأويل"    التأويل السائغ:  ثانيا 
 وجاءت  النصوص   عليه   دلت  ما  يوافق   الذي  فالتأويل"-رمحه هللا–وقال ابن القيم.(26)" اإلجتهاد  موارد  ف   املتنازعني 

  التأويل   هو  السنة   به  وجاءت   النصوص  عليه  دلت  ما  خيالف  الذي  والتأويل  الصحيح  التأويل  هو  ويطابقها  السنة  به
 ( 27) "  الفاسد

 ( 29) "السالح  يف  القوة  و   البأس  شدة   ،   "   (  28) "  وسالح  حدة"عرفت بتعاريف منها :  :  شوكةال :   ثالثا  

(  َمنَ َعة  )  يف  هو و  هبم تقوى  بقومه  امتنعمن منع ، ومنه :"   ( 30) ".والقوة العز النون، بفتح: املنعة"   ا: المنعة رابع
 ،   وَمنَ َعة    ع زّ    يف  ه وَ :    وي  َقال    قال يف اتج العروس :"    (  31) "يريده  من   عليه  يقدر  فال  قومه   عز  يف  أي  النون  بفتح
 ق  وَّة  :    أي   به    فامل َراد    ،   الس ك ون    تَ ْقد ير    على   وأّما  ...    ،  َعشريَته  (    منْ   مَيْنَ ع ه    منْ   َمَعه    ع زوّ    يف   ه وَ :    أي   ...   ،   حم َرََّكة  
 ( 32) ".   بس وء    ي ر يد ه  منْ   مَتَْنع  

 أربع   منه   يتفرّع  واحد ،  فأصل    وامليم  اهلمزة  قال يف مقاييس اللغة:" ...وأّمااإلمامة : لغة      ا : اإلمامةخامس
ع،  األصل،  وهي:  أبواب،  القامة،  وهي   ثالثة،  أصول    ذلك  متقاربة، وبعد  األربعة  وهذه  والدّ ين،  واجلماعة،  واملرج 
 هبم   وَأمَّ   القومَ   ، وقال يف لسان العرب:"" "َأمَّ   (  33) األمور  "  يف   وق دّ م   به   اقت د ي   من  كل  :  واإلمام  والَقْصد...  واحلني،
    (  34) ضالّ ني"  كانوا  َأو  املستقيم  الصراط   على  كانوا  قوم    به   ائَتمَّ   من  : كل  واإل مام  ،    اإل مامة    وهي   تقدَّمهم 

 وسياسة  الدين  حراسة  يف   النبوة  خلالفة   موضوعة   فقال:"اإلمامة -رمحه هللا –عرفها املاوردي     اإلمامة اصطالحا :
 و األخروية  مصاحلهم  يف النظرالشرعي مقتضى على  الكافة أبهنا"محل  -رمحه هللا-وعرفها ابن خلدون      ( 35)الدنيا"

 .      (  36) "   الدنيا به   وسياسة  الدين   حراسة   يف الشرع  صاحب  عن خالفة   احلقيقة  يف إليها...فهي  الراجعة   الدنيوية

 خليفة:  أيضا  ويقال:  املاوردي  قال  املؤمنني،   وأمري  واالمام  اخلليفة :  لالمام  يقال  أن  جيوز  :"  -رمحه هللا-قال النووي  
 (  37) فاسقا"  كان  وإن  املؤمنني  أمري  له   ويقال:  السنة  شرح   يف   البغوي   قال  ، (ص)   هللا  رسول

 

 486/ 28مجموع الفتاوى  -((26

 187/ 1الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة  -((27

 282/ 4الكليات ألبو البقاء الحسيني  -((28

 327/ 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ألحمد الفيومي  -((29

 465م لغة الفقهاء لمحمد قلعجي ص: معج -((30

 581/ 2المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ألحمد الفيومي  -((31

 343/ 8؛   لسان العرب   219/ 22تاج العروس من جواهر القاموس  -((32

 مادة أم21/ 1معجم مقاييس اللغة البن فارس -((33

 "أمم" مادة  28-22/ 12انظر لسان العرب  -((34

 1األحكام السلطانية والواليات الدينية ص: -((35

   255/ 1مقدمة ابن خلدون   -((36

   270/ 13روضة الطالبين  -((37
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املبسوط: ك :       : دار اإلسالم   سادسا   املوضع   ذلك  يف   فالقوة  الشرك  حكم  فيه   ظهر  موضع  لقال يف 
 (  38) " للمسلمني  فيه   فالقوة   االسالم   حكم فيه  الظاهر  كان  موضع  وكل حرب  دار   فكانت  للمشركني

 ولو,    كفرية   خصلة  فيها   تظهر  ومل ,    والصالة   الشهاداتن  فيه   ظهرت   ما  اإلسالم   ودار:    هللا   رمحه   الشوكاين   وقال
 فيها   املعاصي   وقوع   مبجرد   الكفر  بدار   اإلسالم   دار   وإحلاق:    أيضا   وقال      (  39) "    كفر   فدار  وإال,    جبوار   إال   أتويال
   (  40) ".  الدراية  لعلم  وال   الرواية   لعلم  مبناسب  ليس   الظهور  وجه  على 

 ويف  الكافرين  رئيس   أمر  فيه   جيري  ما   احلرب   ودار  املسلمني   إمام   حكم   فيه  جيري   ما   هو  اإلسالم  دار ويف الكليات:"
 ( 41) "الكافرين   من  فيه خافوا  ما احلرب  ودار  آمنني  فيه  وكانوا  املسلمون   فيه  غلب ما اإلسالم  دار  الزاهدي

 :  الثانيالمبحث 

 مطالبثالثة وفيه  تأصيل المسألة من الكتاب والسنة 

 المطلب األول : ماجاء في وجوب لزوم الجماعة والنهي عن الخروج على إمام المسلمين  

 من   ذكران  ملا؛    معونته   ووجبت  إمامته  ثبتت   وبيعته   إمامته  على   املسلمون  اتفق   من   أن  األمر   ومجلة قال يف املغين : "
  االمام   على  رجل  خرج   ولو  ...  اليه   قبله  إمام  بعهد   و، أ    النيب  بعهد   إمامته   ثبتت  من   معناه  ويف  واالمجاع  احلديث

 خرج  فمن   ...  عليه  واخلروج  قتاله   حيرم   إماما  صار  واتبعوه   بطاعته   واذعنوا  له   أقروا  حىت  بسيفه   الناس  وغلب   فقهره
 إبمجاع  إمامته   ثبتت  فمن قال يف اإلنصاف :"  .   و   (  42) "قتاله  وجب  ابغيا  الوجوه  هذه  أبحد  إمامته  ثبتت  من   على 

 له  أذعنوا  حىت  بسيفه  الناس  قهر  لو  وكذا  قتاله  حرم  هلا  متعني  وخبرب  عليه   قبله   من  بنص  أو   ابجتهاد  أو  بنص   أو
 ( 43) "إماما  ودعوه

البغاة:"...  و  مقدمة ابب  الطالبني يف  النووي يف روضة   ويف   االمام  طاعة  عن   اخلروج  يف  الواردة  والتشديداتقال 
 عنقه  من  االسالم   ربقة   خلع  فقد   اجلماعة   فارق   من  وحديث  منا   فليس   السالح   علينا  محل   من  كحديث  خمالفته 

 االمام   وخالف  الطاعة   عن   خرج  من  على  حممولة   كلها  جاهلية  فميتته  اجلماعة   وفارق  الطاعة  من  خرج  من   وحديث
 ( 44) "أتويل  وال   عذر   بال

 نصوص الكتاب   :الفرع األول

 

 ( 225/ 3المبسوط ) -((38

 ( 575/ 4السيل الجرار )-((39

 ( 179|8نيل األوطار ) -((40

 ( 153/ 4الكليات ألبو البقاء الحسيني ) -((41

 ( 49/ 10المغني ) -((42

 ( 308 /10اإلنصاف  ) -((43

 ( 271/ 7انظرروضة الطالبين )  -((44
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يعا  َوال تَ َفرَّق وا{  -1 - َْبل  هللا مجَ  م وا حب  بن   هللا   عبد  :"عن  -رمحه هللا–قال الطربي    (  45)   قول هللا عز وجل: }َواْعَتص 
 عباس رضي هللا عنهما    ابن  :"قال  -رمحه هللا–قال القرطيب  .         (46) ". اجلماعة:  هللا  "حبل:قال    مسعود  
 وجل  عز  هللا   مسعت   أما  ؛   لتفرقها  اخلالية   األمم   هلكت  فإمنا!!  اجلماعة   اجلماعة  ،   حنفي   اي:    احلنفي   لسماك

م وا : }  يقول  َْبل    َواْعَتص  يعا    اّللَّ    حب   والرجوع  نبيه   وسنة   بكتابه  التمسك   علينا   تعاىل   فأوجب .    (       "{تَ َفرَّق وا  َوال   مجَ 
 اتفاق   سبب  وذلك  ؛   وعمال  اعتقادا  والسنة  ابلكتاب  االعتصام  على  ابالجتماع  وأمران  ،  االختالف  عند  إليهما

   (47)  "الدنيا  مصاحل  به   يتم   الذي  الشتات  وانتظام  الكلمة 

َزْعت ْم يف  َشْيء   اَي أَي  َها الَّذ يَن آَمن وا َأط يع وا اّللََّ َوَأط يع وا الرَّس وَل َوأ ويل  اأْلَْمر  م ْنك ْم فَإ ْن تَ َناهللا عز وجل : }    قول  -2
ر  َذل َك َخرْي  َوَأْحَسن  أتَْو   ّللَّ  َواْليَ ْوم  اآْلخ  ت ْم ت  ْؤم ن وَن اب  قال الشيخ ابن ابز    )48(  {  يال   فَ ر د وه  إ ىَل اّللَّ  َوالرَّس ول  إ ْن ك ن ْ

وقد جاءت السنة الصحيحة   هذه اآلية نص يف وجوب طاعة أويل األمر ، وهم : األمراء والعلماء ،:"  -رمحه هللا –
      )49(    عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم تبني أن هذه الطاعة الزمة ، وهي فريضة يف املعروف . 

    السنة نصوص الفرع الثاني :  

من أاتكم وأمركم مجيع على رجل   " يقول   قال مسعت     عن عرفجة بن شريح األشجعي  مسلم صحيح يف   -
 (  50) " واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق مجاعتكم فاقتلوه  

سيكون بعدي هنات وهنات فمن رأيتموه فارق اجلماعة أو يريد أن يفرق   ويف لفظ البن حبان إبسناد صحيح"  -
امة حممد    فارق    بني  من  الشيطان مع  اجلماعة وإن  مع  يد هللا  فإن  فاقتلوه كائنا من كان  وأمرهم مجيع 

 ( 51) يرتكض"  اجلماعة 
: ))ال حيل دم امرئ مسلم يشهد أن ال إله إال هللا وأين رسول هللا،   قال: قال رسول هللا    بن مسعود  عن   -

 (  52) " إال إبحدى ثالث: الثيب الزاين، والنفس ابلنفس، والتارك لدينه املفارق للجماعة(
  ( 53) "من فارق اجلماعة قيد شرب فقدخلع ربقة اإلسالم من عنقه"قال:أن النيب      أيب ذر وعن   -
قال: "إن هللا يرضى لكم ثالاث ، أن تعبدوه وال تشركوا به شيئا ،   النيب    أن      -رضي هللا عنه-  عن أيب هريرة  -

 ( 54) وأن تعتصموا حببل هللا مجيعا  وال تفرقوا، وأن ت ناصحوا من واله هللا أمركم" 

 

 سورة آل عمران  102من  اآلية  -((45

 53/ 28جامع البيان ألبي جعفر الطبري -((46

 164/ 4تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي -((47

 سورة النساء  59اآلية  – (48)

 فما بعدها   -8/202ألمة في جواب عشرة أسئلة مهمة انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )نصيحة ا - (49)

 4902ر22/ 6صحيح مسلم    -((50

 4577ر437/ 10صحيح ابن حبان  -((51

باب قول هللا تعالى ) أن النفس بالنفس والعين بالعين واألنف باألنف واألذن باألذن   6484ر  2521/  6صحيح البخاري    -((52

    45و كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل هللا فأولئك هم الظالمون{ المائدة والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فه

صحيح    ، صححه األلباني ، وأخرجه ابن حبان  والترمذي عن أبي مالك األشعري    4760ر    385/  4سنن أبي داود     -((53

حبان الترمذي     6233ر124/  14ابن  سنن  ؛  :"إسناده صحيح  األرنؤوط  وقال  :"حسن صحيح   2863ر148/  5،  وقال   ،

 17209ر130/ 4مسند أحمد بن حنبل  ؛ غريب"  

http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
http://quran.al-islam.com/Display/Display.asp?nType=1&nSeg=0&l=arb&nSora=4&nAya=59
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رمحه -قال النووي   ( 55)تفرقوا" وال مجيعا هللا  حببل تعتصموا وأن شيئا به تشركوا وال تعبدوه ويف لفظ ملسلم"أن -
 :" ... -رمحه هللا–قال ابن عبد الرب    . (  56) "  : "وال تفرقوا" فهو أمر بلزوم مجاعة املسلمني  : "قوله  -هللا

 ( 57) ويطاع"  له  يسمع  إمام  على  اجلماعة   أعلم  وهللا به  املراد   احلديث  هذا
 شربا  اجلماعة  فارق   من   فإنه  فليصرب   يكرهه   شيئا  أمريه  من  رأى  من »      هللا  رسول  قال  قال  عباس  ابن   عن -

 . (  58) « جاهلية  فميتة  فمات 
قال: "عليكم ابجلماعة وإايكم والفرقة؛ فإن الشيطان مع الواحد   أن رسول هللا    عمر بن اخلطاب    عن -

 . ( 59) أقرب، وهو من االثنني أبعد، من أراد حببوحة اجلنة فليلزم اجلماعة"
عن اخلري، وكنت أسأله عن الشر خمافة   قال: )كان الناس يسألون رسول هللا  يف الصحيحني عن حذيفة   -

أن يدركين، فقلت:اي رسول هللا! إان كنا يف جاهلية وشر، فجاءان هللا هبذا اخلري، فهل بعد هذا اخلري من شر؟ 
قال: "نعم"، قلت:وهل بعد ذلك الشر من خري؟ قال: "نعم، وفيه دخن"، قلت:وما دخنه؟ قال: "قوم يهدون 

ر"، قلت: فهل بعد هذا اخلري من شر؟ قال:"نعم، دعاة على أبواب جهنم من بغري هديي، تعرف منهم وتنك
أجاهبم إليها قذفوه فيها"، قلت: اي رسول هللا! صفهم لنا، قال: "هم من جلدتنا ويتكلمون أبلسنتنا"، قلت: 

 إمام؟ قال: فما أتمرين إن أدركين ذلك؟ قال: "تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم"، قلت: فإن مل يكن هلم مجاعة وال
     ( 60) "فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض أبصل شجرة حىت يدركك املوت وأنت على ذلك"(

األمارة:" - النووي يف شرحه لصحيح مسلم من كتاب  عليه   عند  املسلمني  مجاعة   مالزمة  وجوب   ابب)    بوب 
 (  61) اجلماعة"   ومفارقة  الطاعة   من  اخلروج  وحترمي  حال   كل  ويف   الفنت  ظهور

 وترك   املسلمني  مجاعة   لزوم  وجوب  يف  الفقهاء  جلماعة   حجة  فيه  بطال  بن   قال:"  -رمحه هللا–قال ابن حجر     -
 كما  وتنكر  تعرف   فيهم  يقل  ومل  جهنم   أبواب   على  دعاة ابهنم   األخرية   الطائفة   وصف ألنه   اجلور  أئمة   على   اخلروج

 الطربي  قال...    اجلماعة   بلزوم   ذلك   مع  وأمر   حق   غري  على   وهم  اال  كذلك  يكونون  ال   وهم  األولني  يف  قال
 عن  خرج   بيعته   نكث   فمن  أتمريه   على   اجتمعوا   من  طاعة   يف   الذين  اجلماعة   لزوم   اخلرب  من  املراد   أن   والصواب 

  ( 62) "اجلماعة
 ( 63) "جاهلية  ميتة  مات  فمات   اجلماعة   وفارق  الطاعة   من   خرج   من»  :قال  النىب  أن     هريرة  أىب  عن -

 

 ، قال األرنؤوط :"إسناده على شرط الصحيحين"    3388ر 182/ 8صحيح ابن حبان  -((54

 4578ر130/ 5صحيح مسلم    -((55

 11/ 12شرح النووي على مسلم   -((56

   275-274/ 21التمهيد  -((57

سترون بعدي أمورا تنكرونها وقال عبد هللا بن زيد قال النبي صلى    باب قول النبي    7054ر  47/  9  صحيح البخاري    -(  (58

 4896ر21/ 6هللا عليه وسلم اصبروا حتى تلقوني على الحوض ؛صحيح مسلم   

حبان   -((59 ابن  وقال7254ر239/  16صحيح  الكبرى  ،  النسائي  الصحيحين"؛سنن  شرط  على  /  5األرنؤوط:"إسناده 

 وقال :"حسن صحيح غريب" وصححه األلباني  2165ر465/ 4؛سنن الترمذي177ر26/ 1؛مسندأحمدبن حنبل 9225ر388

 4890ر20/ 6باب عالمات النبوة ؛ صحيح مسلم    3411ر 1319/ 3صحيح البخاري  -((60

 236/ 12على مسلم شرح النووي  -((61

 37/ 13فتح الباري  -((62

 4892ر20/ 6صحيح مسلم    -((63
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 (  64) " عنده  له   والوجه  عزوجل  هللا   لقي  اإلمارة  واستذل  اجلماعة  فارققال:"أن النيب  وعن حذيفة -
 ( 65) "منا  فليس  السالح  علينا محل من   :"قال   النيب  عن  عنهما  هللا رضي   عمر بن   هللا  عبد   عن -

 في البغاة: ماجاء  الثاني  المطلب 

 الفرع األول : نصوص الكتاب  

تعاىل:"   تَ تَ ل وا  اْلم ْؤم ن نيَ   م نَ   طَائ َفَتان    َوإ نْ قوله  نَ ه َما  فََأْصل ح وا  اق ْ   الَّت    فَ َقات ل وا  اأْل ْخَرى  َعَلى   إ ْحَدامه َا  بَ َغتْ   فَإ نْ   بَ ي ْ
نَ ه َما  فََأْصل ح وا  فَاَءتْ   فَإ نْ   اّللَّ    َأْمر    إ ىَل   تَف يءَ   َحىتَّ   تَ ْبغ ي ْلَعْدل    بَ ي ْ ط وا  اب  ط نيَ   حي  ب    اّللََّ   إ نَّ   َوَأْقس  َا   اْلم ْقس   اْلم ْؤم ن ونَ   إ منَّ
ت  ْرمَح ونَ   لََعلَّك مْ   اّللََّ   َوات َّق وا  َأَخَوْيك مْ   َبنْيَ   فََأْصل ح وا  إ ْخَوة  

املغين:"     (  66) يف   مل   أهنم  أحدها:فوائد  مخس  ففيهاقال 
  أمر   إذافاءواإىل  قتاهلم  أسقط  أنه:الثالثة.قتاهلم  أوجب  أنه :الثانية.مؤمنني  مساهم  فانه  اإلميان  عن   خيرجواابلبغي

      (  67) " عليه  حقا منع  من  كل  جوازقتال  أفادت اآلية أن:اخلامسة.قتاهلم يف فيماأتلفوه  التبعة عنهم  أسقط أنه:الرابعة.هللا
    ( 68) ،"  البغي   أهل  قتال   يف   ورد  ما   أصل   هي اآلية  هذه   ":  -رمحه هللا  -املاوردي  قالو 

 اإلجماعات المتعلقة بالبغاة  الثاني  الفرع

 قتال  إابحة  على  الدال  اإلمجاع  وأماوقال يف احلاوي:".      (  69)   "البغاة  قتال  على  عنهم   هللا  رضي   الصحابة  أمجعت"
 والثاين   . بكر أبو عهد  يف الزكاة مانعي قتال  يف بكر أبو:   أحدمها:  إمامني فعل   عن  منعقد فهو:   قتاهلم البغي أهل

من أهل   وشبههمقال يف الفروع:" أمجع العلماء أن اخلوارج .   ( 70) ". طاعته  خلع من  قتال   يف طالب أيب بن علي: 
 ( 71) البدع والبغي مىت خرجوا على اإلمام وخالفوا رأي اجلماعة وجب قتاهلم بعد اإلنذار واإلعذار "

 ماجاء في الخوارج  :  الثالثالمطلب 
 الفرع األول : نصوص الكتاب  

نَّ قوله تعاىل : -1  احْلَق    أَنَّه    فَ يَ ْعَلم ونَ   آَمن وا  الَّذ ينَ   فَأَمَّا   فَ ْوقَ َها  َفَما   بَ ع وَضة    َما   َمَثال    َيْضر بَ   َأنْ   َيْسَتْحي ي   اَل   اّللََّ   ِ 
ََذا  اّللَّ    َأرَادَ   َماَذا  فَ يَ ق ول ونَ   َكَفر وا  الَّذ ينَ   َوَأمَّا  َرهبّ  مْ   م نْ  ل    َمَثال    هب  ل    َوَما  َكث ري ا  ب ه    َويَ ْهد ي  َكث ري ا  ب ه    ي ض   إ الَّ   ب ه    ي ض 

ق نيَ  ق ض ونَ   الَّذ ينَ     اْلَفاس  د ونَ   ي وَصلَ   َأنْ   ب ه    اّللَّ    َأَمرَ   َما  َويَ ْقَطع ونَ   م يثَاق ه    بَ ْعد    م نْ   اّللَّ    َعْهدَ   يَ ن ْ  اأْلَْرض    يف    َوي  ْفس 

 

 ، قال األرنؤوط :"إسناده حسن"  23331ر387/ 5مسند أحمد بن حنبل -((64

 291ؤ69/ 1صحيح مسلم   من حمل علينا السالح فليس منا  ؛ باب قول النبي   7070ر    49/ 9 صحيح البخاري  -((65

 سورة الحجرات  ، من10، 9اآليتان  -((66

 ( 46/ 10المغني ) -((67

 374/  7تفسير ابن كثير ( ؛ وانظر100/  13)  -الحاوي الكبير  -((68

 (332/ 10روضة الطالبين  )   -((69

 ( 221/ 13الحاوى الكبير )  -((70

 220/ 11الفروع وتصحيح الفروع  -((71
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ر ونَ   ه م    أ ولَئ كَ  اخْلَاس 
ل  }    بن أيب وقاص    سعد   عن     (  72)   قوله  وقال يف    .اخلوارج  يعين {    َكث ري ا   ب ه    ي ض 

ق ض ونَ   الَّذ ينَ : }  تعاىل  . (  73). احلرورية  هم:  فقال  اآلية،  آخر إىل{    م يثَاق ه   بَ ْعد    م نْ   اّللَّ    َعْهدَ   يَ ن ْ
 فال  والسبأية  احلرورية  يكونوا  مل   إن:  قال  (  74){  زَْيغ   ْ ق  ل وهب  م   يف    الَّذ ينَ   فَأَمَّا : }  اآلية   هذه   قرأ  إذا  قتادة  وكان -2

 . (  75)   املبتدعة   مجيع  هم:  وقيل   هم،   من  أدري
: قال    {  م ْنه    َتَشابَهَ   َما  فَ يَ تَّب ع ونَ   زَْيغ    ق  ل وهب  مْ   يف    فَأَمَّاالَّذ ينَ : }  قوله  يف     النيب  عن  حيدث،   أمامةوعن أيب   -3

َيض    يَ ْومَ : }  تعاىل  قوله  ويف   ، "اخلوارج  هم" قال    . (  77)".اخلوارج  هم: "قال  (  76) {   و ج وه    َوَتْسَود    و ج وه    تَ ب ْ
 فإن  صحيح؛  ومعناه   الصحايب،   كالم   من   موقوف ا  يكون   أن  أقسامه   أقل  احلديث  وهذارمحه هللا :"–ابن كثري  

 غنائم    هللا   رسول   قسم   حني   الدنيا  بسبب   مبدؤهم  وكان   اخلوارج،  فتنة   اإلسالم  يف  وقعت   بدعة  أّول
 .   (  78) "  القسمة   يف   يعدل   مل  أنه  الفاسدة عقوهلم يف رأوا  فكأهنم  ح َننْي،

يَ ع ا   وََكان وا[    د ينَ ه مْ   فَ رَّق وا  الَّذ ينَ   إ نَّ : } ]تعاىل  قوله  يف   ،  أمامة   أيب  عن -4  عنه   وروى.  اخلوارج  هم :  قال{     ش 
 . (  79) يصح  وال مرفوع ا،

5-   ِأْلَْخَسر ينَ   ن  نَ بّ ئ ك مْ   َهلْ   لْ ق نْ َيا  احْلََياة    يف    َسْعي  ه مْ   َضلَّ   الَّذ ينَ   َأْعَماال    اب  ن ونَ   َأهنَّ مْ   حَيَْسب ونَ   َوه مْ   الد  ع ا  حي ْس   ص ن ْ
 ( 81)   . احلرورية  هم: واحد  وغري   والضحاك،   طالب  أيب  بن  علي  قال     ( 80)

 الفرع الثاني : نصوص السنة 

ابجلعرانة منصرفه من حنني ويف ثوب بالل فضة ورسول هللا     قال:} أتى رجل رسول هللا  حديث جابر   -
    خبت لقد  أعدل  أكن  مل  إذا  يعدل  ومن  ويلك  قال  اعدل  حممد  اي  فقال  الناس  يعطي  منها  يقبض 

ال وخسرت إن مل أكن أعدل فقال عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه دعين اي رسول هللا فأقتل هذا املنافق فق
معاذ هللا أن يتحدث الناس أين أقتل أصحايب إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون منه  

الرمية{ من  السهم  أحدكم صالته مع صالهتم    )82(  كما ميرق  له أصحااب حيقر  فإن  لفظ }دعه  ، ويف 
وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية ينظر 

 

 من سورة البقرة  27، 26اآلياتان  -((72

   209/ 1تفسير ابن كثير -((73

 سورة آل عمران 6من اآلية  -((74

 9/ 2تفسير البغوي  -((75

 من سورة آل عمران   106.اآلية -((76

قال األرنؤوط :"إسناده ضعيف" المعجم الكبير      22313( ر262/  5؛  مسند أحمد بن حنبل )  9/  2تفسير ابن كثير    -((77

    8046( ر271/ 8الطبراني )

 10/ 2تفسير ابن كثير  -((78

 377/ 3تفسير ابن كثير  -((79

 من سورة الكهف   104، 103اآليتان  -((80

   202/ 5تفسير ابن كثير  -((81

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم  1063/ح  740/ص2صحيح مسلم ج - (82)
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إىل نصله فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل رصافه فال يوجد فيه شيء مث ينظر إىل نضيه فال يوجد فيه شيء 
 )84( فال يوجد فيه شيء سبق الفرث والدم{  )83(  دح مث ينظر إىل قذذه وهو الق

فقسمها    وهو ابليمن بذهبة يف تربتها إىل رسول هللا   قال بعث علي  وحديث أيب سعيد اخلدري   -
بني أربعة نفر... فجاء رجل كث اللحية مشرف الوجنتني غائر العينني انتىء اجلبني حملوق    رسول هللا   

فمن يطع هللا إن عصيته أأيمنين على أهل األرض    قال اتق هللا اي حممد قال فقال رسول هللا   الرأس ف
وال أتمنوين قال مث أدبر الرجل فاستأذن رجل من القوم يف قتله يرون أنه خالد بن الوليد فقال رسول هللا  

   الم ويدعون أهل األواثن إن من ضئضئ هذا قوما يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم يقتلون أهل اإلس
،  ويف لفظ } إنه    )85(  ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد{

هذا قوم يتلون كتاب هللا رطبا ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم   )86(  خيرج من ضئضئ
 )87(  من الرمية قال أظنه قال لئن أدركتهم ألقتلنهم قتل مثود{

يقول خيرج يف هذه األمة ومل يقل منها قوم حتقرون صالتكم مع صالهتم    وعنه قال } مسعت رسول هللا    -
فيقرأون القرآن ال جياوز حلوقهم أو حناجرهم ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إىل 

  ، ويف لفظ } أن النيب   )88(  سهمه إىل نصله إىل رصافه فيتمارى يف الفوقة هل علق هبا من الدم شيء{
ذكر قوما يكونون يف أمته خيرجون يف فرقة من الناس سيماهم التحالق قال هم شر اخللق أو من أشر اخللق 

   )89(  يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق {

فألن أخر من السماء أحب إيل من أن أقول    عنه قال :} إذا حدثتكم عن رسول هللا  وحديث علي   -
عليه ما مل يقل وإذا حدثتكم فيما بيين وبينكم فإن احلرب خدعة مسعت رسول هللا  صلى هللا عليه وسلم  
يقرأون  الربية  قول  خري  من  يقولون  األحالم  سفهاء  األسنان  أحداث  قوم  الزمان  آخر  يف  سيخرج  يقول 

م  ميرقون  فإن يف القرآن ال جياوز حناجرهم  فاقتلوهم  لقيتموهم  فإذا  الرمية  السهم من  الدين كما ميرق  ن 

 

ج  –  (83) مسلم  على صحيح  في شرحه  النووي  مدخل  165/ص7قال  وهو   : المهملة  وبالصاد  الراء  فبكسر  الرصاف  :"أما 

النصل من السهم ،  والنصل:  هو حديدة السهم ، والقدح:  عوده ، والقذذ بضم القاف وبذالين معجمتين وهو : ريش السهم ،  

لوتر ، والنضى بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء وهو القدح والفوق والفوقة بضم الفاء ، هو الحز الذي يجعل فيه ا

كذا جاء في كتاب مسلم مفسرا وكذا قاله األصمعى وأما البصير فبفتح الباء الموحدة وكسر الصاد المهملة ،  وهي الشيء من 

 الدم أي ال يرى شيئا من الدم يستدل به على اصابة الرمية" 

أبي سعيد   –  (84) البخاري ج  من حديث  تعالى عنه ، صحيح  الخوارج     6534/ح  2540/ص6الخدري رضي هللا  قتل  / باب 

 ، واللفظ لمسلم  /باب ذكر الخوارج وصفاتهم1064/ح 744/ص2والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ؛صحيح مسلم ج

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم 1064/ح  741/ص2صحيح مسلم ج - (85)

 :"المراد به النسل والعقب"69/ص8قال ابن حجر في فتح الباري ج – (86)

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم 1064/ح  742/ص2صحيح مسلم ج - (87)

قول هللا تعالى   وما / باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم و   6532/ح  2540/ص6صحيح البخاري ج  -  (88)

 واللفظ لمسلم /1064/ح 743/ص2كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ؛   صحيح مسلم ج

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم 1064/ح  745/ص2صحيح مسلم ج - (89)
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  ،   ويف لفظ: } أيها الناس إين مسعت رسول هللا     )90(  قتلهم أجرا ملن قتلهم عند هللا يوم القيامة{
يقول خيرج قوم من أمت يقرأون القرآن ليس قراءتكم إىل قراءهتم بشيء وال صالتكم إىل صالهتم بشيء وال 
صيامكم إىل صيامهم بشيء يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم ميرقون من 

الذين يصيبوهنم   يعلم اجليش  لو  الرمية  السهم من  نبيهماإلسالم كما ميرق  ال ما قضي هلم على لسان 
وصف انسا إين ألعرف صفتهم يف هؤالء يقولون   ،ويف لفظ:} إن رسول هللا  )91(  تكلوا عن العمل{

 )92( احلق أبلسنتهم ال جيوز هذا منهم وأشار إىل حلقه من أبغض خلق هللا إليه{

عدي من أمت قوم يقرأون إن بعدي من أمت أو سيكون بعنه قال:} قال رسول هللا  وحديث أيب ذر   -
القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون فيه هم شر اخللق 

ويف لفظ }قوم يقرأون القرآن أبلسنتهم ال يعدو تراقيهم ميرقون من الدين كما ميرق         )93(  واخلليقة {
   )94(  السهم من الرمية{

    )95(  : } من رمى مسلما ابلكفر أو قال : اي عدو هللا ، وليس كذلك  إال حار عليه {  قوله   -

 الفرع الثالث : اإلجماعات المتعلقة بالخوارج

 ( 96)"املارقني  اخلوارج  قتال  على متفقني واألئمة وجوب قتاهلم ، وقد نقله شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال :"  

 قاتلهم  كما  املسلمني  مجاعة   فارقوا   إذا  وحنوهم  والروافض  اخلوارج  قتال  وجوب   على  املسلمون   أمجع  وقد  وقال :"
 " (97  )  علي 

 ،    ولرسوله   تعاىل  هلل عصاة  سوء   قوم  اخلوارج  أن  وحديثا   قدميا  العلماء  خيتلف  مل":  رمحه هللا  –  احلسني  بن  حممد   قال
 ( 98) "  هلم  بنافع  ذلك   فليس ،  العبادة  يف  واجتهدوا  ،  وصاموا   صلوا   وإن

 

 
 

البخاري ج    -  (90) الحجة عل   6531/ح  2539/ص 6صحيح  إقامة  بعد  الخوارج والملحدين  قتل  يهم وقول هللا تعالى    / باب 

وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون   وكان بن عمر يراهم شرار خلق هللا وقال إنهم انطلقوا إلى آيات  

 باب التحريض على قتل الخوارج ،واللفظ لمسلم  1066/ح747/ص2نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ؛ صحيح مسلم ج

 باب التحريض على قتل الخوارج 1066/ح748/ص2مسلم جصحيح  - (91)

 باب التحريض على قتل الخوارج 1066/ح749/ص2صحيح مسلم ج - (92)

 / باب الخوارج شر الخلق والخليقة     1068/ح750/ص2صحيح مسلم ج - (93)

ج  –  (94) البخاري  حنيف.صحيح  بن  للتأل6535/ح2541/ص6من حديث سهل  الخوارج  قتال  ترك  من  باب  ينفر  ي/  ولئال  ف 

 الناس عنه

 /باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم   61/ح79/ص1صحيح مسلم ج - (95)

 ( 446/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية ) -((96

 ( 544/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية ) -((97

 ( 19/ 1الشريعة لآلجري ) -((98
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 الفصل األول :  

 مبحثان بين البغاة والخوارج  في األوصاف والشروط وفيه   الفرق 

 وفيه ثالثة مطالب واألسباب : التفريق بينهما في األوصاف     األولالمبحث 

لألقوال . واألفعال ،واألشكال ، وبعض الصفات يف هذا   الوصف املراد هنا عام  يشمل الصفات الظاهرة ، 
 يقول هبا ، أو يفعلها اخلوارج والبغاة ، وهي يف حقيقة األمر تألقوال واألفعال الابتتعلق  لكال الطائفتني  املبحث  

     كما سيأيت بيانه يف املطالب التالية . تفصح عن املعتقد لكل طائفة   

   المطلب األول : األوصاف المشتركة بين البغاة والخوارج 

واالصطالح     اللغة  يف  واخلوارج  البغاة  تعريف  يف  تقدم  بياهنم  مما  يف  جاءت  الت  بني والنصوص  االتفاق  جند   ،
 الطائفتني يف الصفات التالية: 

 البغي •

 الخروج  •

 وجود التأويل  •

 حمل السالح   •

 االمتناع عن طاعة اإلمام •

الطائفتني    الصفات تنطبقفتلك   اللغوية ، واملعاين االصطالحية   على كال  التعريفات  الفقهاء كما   أخذا من  عند 
ابن فارس    البغي   العادل...وأصل  اإلمام  طاعة   عن  اخلارجة   الظاملة  هي :    الباغية  :"الفئة   -رمحه هللا –تقدم ، قال 

   .  البغاة واخلوارحموجود يف  اللغوي  وهذا املعن      ( 99) احلد "  جماوزة

 : فمنها اتفاقهم في تلك الصفات  وأما نصوص الفقهاء الدالة على  

واخلارجون عن     والباغي يف عرف الفقهاء : اخلارج عن طاعة إمام احلق .  قال يف فتح القدير:":    أوال : الحنفية 
قوم كذلك إال أهنم ال منعة هلم   :والثاين  وهم قطاع الطريق . ...طاعته أربعة أصناف : أحدها اخلارجون بال أتويل  

الطريق. أنه على   :والثالث  لكن هلم أتويل ، فحكمهم حكم قطاع  يرون  بتأويل  منعة ومحية خرجوا عليه  قوم هلم 
والرابع قوم مسلمون خرجوا على إمام ...    وهؤالء يسمون ابخلوارج  ابطل كفر أو معصية يوجب قتاله بتأويلهم ، 

وقال يف البحر       (  100) العدل ومل يستبيحوا ما استباحه اخلوارج من دماء املسلمني وسيب ذراريهم وهم البغاة ."

 

 ( مادة )بغا( 79  -78/ 14)  -لسان العرب  -((99

 ( 100-99/  6) -فتح القدير  شرح   -((100
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القدير:""  فتح  جاء يف  ملا  موافقا   نكفر  ال   وإمنا  قصور   فيه   ابخلوارج  البغاة  تفسري   من  البدائع  يف  فما  ...   الرائق 
 ( 101)"أتويل   بال   املستحل  خبالف  ابطال  كان  وإن  لتأويلهم   واألموال  الدماء  ابستحالل  اخلوارج

  الكفر بسبب وذراريهم املسلمني  دماء استباحتهم  هو البغاة وبني بينهم  الفرق مناط:" -رمحه هللا   – عابدين   قال ابن 
 يشمل  ما  ابلبغاة  فاملراد  أعم  البغاة   أن  وغريه  االختيار  كالم  من   الظاهر  لكن   كفر  بدون  ابتداء  الذراري  تسىب  ال  إذ

 ( 102) "فالبغي واخلروج متحققان يف كل من الفريقني على السوية   ...   الفريقني

 الدخول   من  ميتنع   أو   خلفه   يبتغي   اإلمام  على  خيرج   الذي   :"قال يف الذخريةيف تعريف البغاة  :    ثانيا : المالكية  
   واحملاربون   واخلوارج  احلربيون  فرق  ثالث  وهم  املقاتلوقال ".         (  103) "بتأويل  عليه  وجب   حقا  مينع  أو  طاعته  يف

 مذاهبهم  ولنصرة  الثوره  عصاة  وهم  امللك  لطلب  قسمان  ملتنا  من   علينا  واخلارجون  اخلوارج  الثانية  الفرقة  ...
 ( 104)"ابلتأويل

 عن   اخلارج  العدل   إلمام  املخالف  هو  العلماء  اصطالح   يف   الباغي:"  الطالبني  روضة قال يف  :   ثالثا: الشافعية  
 خبروج  اإلمام  خمالفو  هم وعرفهم يف املنهاج بقوله :"      (  105) " بشرطه  غريه  أو  عليه  واجب  أداء  من  ابمتناعه  طاعته
  ومل   كبرية  ذي  وتكفري  اجلماعات   كرتك   اخلوارج  رأى  قوم  أظهر  ولو  ...  عليهم   توجه   حق   منع  أو   اإلنقياد  وترك  عليه

 ( 106) "طريق   فقطاع   وإال   تركوا  يقاتلوا

يف املغين :"واخلارجون عن قبضة االمام أصناف أربعة : احدها قوم   -رمحه هللا-قال ابن قدامة:  رابعا : الحنابلة 
الثاين : قوم هلم أتويل إال أهنم نفر يسري ال        . امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغري أتويل فهؤالء قطاع طريق 

لذين يكفرون ابلذنب لثالث : اخلوارج اا...      .منعة هلم كالواحد واالثنني والعشرة وحنوهم فهؤالء قطاع طريق  
الصحابة ويستحلون دماء املسلمني وأمواهلم إال من خرج معهم  عثمان وعليا وطلحا والزبري وكثريا من  ويكفرون 

بغاة حكمهم حكمهم   أهنم  املتأخرين  الفقهاء من أصحابنا  احلق   فظاهر قول  أهل  من  : قوم  الرابع  الصنف   ...
ل سائغ وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش فهؤالء البغاة الذين خيرجون عن قبضة االمام ويرومون خلعه لتأوي

 ( 107)نذكر يف هذا الباب حكمهم "

 فأخطئوا  الدين  يف  أتويل   على   خرجوا   قسم   إما:  هلما  اثلث  ال   قسمان   البغاة قال يف احمللى :":  خامسا : الظاهرية
 إمام  على  فخرجوا  دنيا  ألنفسهم  أرادوا  قسم   وإما  . للحق   املخالفة   األهواء  سائر  من  جمراهم  جرى  وما  كاخلوارج  فيه،

 

 ( 151/  5) -البحر الرائق   -((101

 ( 262/  4) -حاشية ابن عابدين   -((102

 (   278/  6) -(   ؛ التاج واإلكليل 5/  12)  -انظر الذخيرة  -((103

 (   401-397/  3)  -انظر الذخيرة  -((104

 (50/  10) -روضة الطالبين  -((105

 (131/  1) -منهاج الطالبين  -((106

 46/ 10المغني  -((107
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 أو  لقوا،   من  مال   أخذ   إىل   أو  الطريق،   إخافة   إىل   الطائفة  هذه   تعدت  فإن  ،   مثلهم   السرية  يف   هو  من  على   أو   حق، 
 (  108) ".البغاة حكم   يف   ذلك   يفعلوا  مل  ما   وهم  احملاربني،  حكم   إىل   حكمهم  انتقل:  مهال  الدماء  سفك 

 وسبب خروجهم  المطلب الثاني : األوصاف الخاصة بالبغاة

البغاة املتأولون ب تأويل سائغ ، كالتأويل اخلاص من   -1مما تقدم يتبني أبن البغي عند الفقهاء يتضمن ثالث معان :  
، وصفني   اجلمل  عنهم كأصحاب  اإلمارة   -2.      الصحابة رضي هللا  منه طلب  يراد  الذي   ، بال أتويل  البغاة 

ملعن األول ، وأما الثاين والثالث الق يف عرف الفقهاء ،  ابوالبغاة عند اإلطواخلوارج .    -3ومنازعة األمر أهله .   
الثالث   الفئات  تلك  بني  التفريق  على  اتفاقهم  مع  احلكم  حيث  من  األول  ابألصل  أحلقومها  فقد  سيأيت كما  ، 

    .   يف ثنااي البحث  توضيحه

النيب      اخلدرى    سعيد   أىب  بعد أن ذكر حديثقال يف احمللى      املسلمني  من  فرقة   عند   مارقة  مترق   قال:"   أن 
 الطائفتني  أدىن   تقتلها  املذمومة   الطائفة   وأن  مفرتقون، :  أيضا  أولئك   أن   صح   :"   . (  109)«   ابحلق  الطائفتني  أوىل   يقتلها

 -  احلق  من  دنو  هلا   املفرتقتني  الطائفتني   إحدى   وجعل   تفاضال،   االفرتاق   يف   السالم  عليه   فجعل   احلق،   إىل   املفرتقتني 
 طائفة  فأي   خيتلف،   التأويل  أن  فصح    . احلق   إىل  الدنو  من  شيئا  للثالثة   جيعل  ومل  -  به   أوىل  األخرى  كانت  وإن

 جهالة  ألهنا  الفاسد؛  ابلتأويل  يعذرون  ال  اخلوارج... فهؤالء  برأي  قام  كمن   السنة،  من  لشيء  طمسا  بغيتها  يف  أتولت
: لعلي  البيعة   قبل   عثمان   قتلة  من  يقتص   أن   يف  معاوية  أتويل  مثل  لكن  سنة،  به   حيل   ال   أتويل   إىل  دعا   من  وأما    .اتمة 

 لعرض  قام  ومن    . تتعدى  ال  بعينها  قصة  يف  خاص   خطأ  هو  وإمنا  الدين،   من  شيء  إحالة  فيه   ليس   ألنه  يعذر؛  فهذا
 فعل  وكما  الزبري،  ابن  على   القيام  يف   مروان   بن   امللك   وعبد   احلكم،   بن  ومروان  معاوية،   بن  يزيد  فعل   كما   فقط،   دنيا

 هلم  أتويل  ال  ألهنم  يعذرون،  ال  فهؤالء  مروان،  لىع   أيضا  قام  وكمن   الوليد،  بن   يزيد  على  القيام  يف  حممد  بن   مروان
 . (  110) ".جمرد بغي  وهو   أصال،

 اجلمل   أهل  وبني  املارقني  اخلوارج  بني  فيفرقون  العلم  أهل  رمحه هللا :" ... وأما مجهور–وقال شيخ اإلسالم بن تيمية  
 أهل   عامة   وعليه   الصحابة  عن  املعروف   هو  وهذا ،    املتأولني  البغاة   من  يعد   ممن  وصفني  اجلمل   أهل   وغري   وصفني
وغريهم   والشافعي  وأمحد  مالك  أصحاب  من :    واتباعهم  األئمة   أكثر  نصوص  وعليه،    واملتكلمني  والفقهاء  احلديث

 أوىل   تقتلهم   املسلمني  من  فرقة  حني   على  مارقة  مترق: ]    قال   أنه    النيب  عن   الصحيح  يف  ثبت   قد  أنه  وذلك  ،  
 أولئك  جنس  من   ليسوا   اثلث  نوع   املارقني  أن  ويبني  الثالثة   الطوائف   ذكر  يتضمن  احلديث  وهذا [    ابحلق  الطائفتني

 ( 111)"اخلوارج  هؤالء قتال على  الصحابة   واتفق   ...  معاوية  طائفة   من   ابحلق أوىل  علي  طائفة  فإن

 عليه ؛ فإن األوصاف الخاصة بالبغاة يقصد بها المعنى األول ، ومن أهم تلك األوصاف : وبناء 
 

 ( 333/ 11المحلي  )  -((108

 2507(ر113/ 3صحيح مسلم  ) -((109

 ( 335/ 11المحلي  )  -((110

 ( 55/ 35مجموع الفتاوى ) -((111
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1-   ، أهل حق  املغين:" أنهم  قول صاحب  مثل  الفقهاء  نصوص  بعض  من  تؤخذ  الصفة  الصنف "  وهذه 
الرابع : قوم من أهل احلق خيرجون عن قبضة االمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة حيتاج يف كفهم 

 (112) إىل مجع اجليش فهؤالء البغاة الذين نذكر يف هذا الباب حكمهم "
   يتضمن البغاة مبعناه العام عند الفقهاء سوى اخلوارج  وهذا      دنيوي  سبب خروجهم -2

 وابجلملة العادة املعروفة أن اخلروج ..ق بني قتال "اخلوارج" و"الباغني"الفر يف بيان    هللا  رمحه –شيخ اإلسالم  قال  
وهلذا قال أبو برزة األسلمي  والة األمور يكون لطلب ما يف أيديهم من املال واإلمارة وهذا قتال على الدنيا،على  

 ( 113)ابلشام "هؤالء وهؤالء وهؤالء إمنا يقاتلون على الدنيا" عن فتنة ابن الزبري وفتنة القراء مع احلجاج وفتنة مروان
 (  114) " فهم يريدون إفساد دين الناس فقتاهلم قتال على الدين   وأما أهل البدع كاخلوارج  -

 جرى   وما  كاخلوارج  فيه،  فأخطئوا  الدين  يف أتويل  على   خرجوا  قسم  إما:  هلما  اثلث ال  قسمان البغاةوقال يف احمللى :"
 يف  هو  من   على  أو  حق،  إمام  على  فخرجوا  دنيا  ألنفسهم  أرادوا  قسم  وإما  .للحق   املخالفة  األهواء  سائر  من   جمراهم
 ( 115) "  مثلهم   السرية

 ويقولون   بتأويل  العدل   أهل   ويقاتلون   وجيتمعون   يتغلبون   منعة  هلم   فئة   كل   البغي  أهل وقال ابن عابدين يف حاشيته "
 (  116) "الوالية  ويدعون   معنا  احلق 

 وسبب خروجهم  المطلب الثالث:  األوصاف الخاصة بالخوارج

وعقائدهم خمتلفة ، وإن اتفقوا على عقيدة التكفري مبا اليعد ،  من املعلوم أن اخلوارج قد افرتقت إىل فرق متعددة  
قد بني لنا أكثر صفاهتم الت    ، والنيب مث زادوا  عقائد أخر مع  تقدم الزمانمكفرا، ومبدأ اخلروج على والة اجلور  

م  أطلقوا اخلروج على كل من يتصف هبذه الصفات أو ببعضها .  يعرفون هبا ،  ومن خالل نصوص الفقهاء ، فإهن
 ومن تلك النصوص: 

القرطيب   •   اجلائر   اإلمام   طاعة  على  الصرب   أن  العلماء  من  األكثر  عليه  يف تفسريه:"...والذي   –رمحه هللا  –قال 
 . (  117) فاعلمه  ،   اخلوارج  مذهب  وهو   ،  املعتزلة   من  طائفة   مذهب  واألول  ...   عليه اخلروج  من  أوىل

 ( 118) "  اخلوارج  وعامة   املعتزلة  من   طوائف   ذهبت  اجلائر  الظامل  منازعة  :"وإىل  -رمحه هللا-قال ابن عبد الرب •
 

 46/ 10المغني  -((112

(  54/  9باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخالفه ،  وجاء في البخاري )  7112( ر  57/  9)  صحيح البخاري      -((113

ن سعيد بن جبير قال خرج علينا عبد هللا بن عمر فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد ع  -  7059ر

الرحمن حدثنا عن القتال في الفتنة وهللا يقول } وقاتلوهم حتى ال تكون فتنة { فقال هل تدري ما الفتنة ثكلتك أمك إنما كان محمد  

 المشركين وكان الدخول في دينهم فتنة وليس كقتالكم على الملك"صلى هللا عليه وسلم يقاتل 

 153/ 5منهاج السنة  -((114

 ( 333/ 11المحلي  )  -((115

 (449/ 4حاشية رد المحتار ) -((116

 109/ 2تفسير الجامع ألحكام القرآن أبو عبدهللا القرطبي  -((117
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 خروجهم  ... وكان  عليكم   أي   فيكم  قوله   ومعن  فيكم  خيرج   ألصحابه     لقوله  خوارج  هلم   قيل  وقال :"إمنا •
 من   السهم  ميرق  كما  الدين   من   ميرقون   "  يف  بقوله  املارقة   ، ومسوا  اخلوارج  فسموا  الصحابة  زمن   يف  ومروقهم

 مسيت   ما  أصل  ، فهذا  ابحلق   الطائفتني  أوىل  تقتلها  مارقة  منهما  مترق  أمت  من  طائفتان  تقتتل    الرمية" وبقوله
 اإلابضية   منهم   أمساء  هلا  فرقا  افرتقوا   مث   االسم  فأكدوا  السالطني  على   خروجهم  استمر  واملارقة .مث   اخلوارج  به

 جندة  األصفر، وأتباع  بن   زايد  النعمان  أتباع  األزرق ، والصفرية  بن   انفع  أتباع  إابض ، واألزارقة  بن   هللا  عبد  أتباع
 يسميهم  ابلشراةوال   يتسمون   وهم  موضعه   هذا  وليس  ذكرها  يطول   سواها   ...وفرق   النجدات   هلم  يقال  احلروري 

 (  119) "األشعار   األخبار  يف   مشهورة  عنهم ذكرانها  الت  أمساؤهم  بل  غريهم  بذلك
 أحدهما :   :وأئمتهم  املسلمني  مجاعة  هبما  فارقوا  مشهوراتن  خاصتان  وهلم  "...  -رمحه هللا -قال شيخ اإلسالم •

 نفسه  الرسول   على   جوزوا حسنة...واخلوارج  حبسنة   ماليس أو  سيئة   بسيئة   ماليس وجعلهم,    السنة   عن خروجهم 
 من   شرعه   ما  دون  القرآن   من  بلغه  فيما  صدقوه   وإمنا,    ومتابعته   طاعته   يوجبوا  ومل,    سنته  يف  ويضل  جيور  أن

 هذا   على   احلقيقة   ف   يتابعوهنم   اخلوارج  غري   البدع   أهل  وغالب   .   القرآن   ظاهر  بزعمهم   ختالف   الت   السنة
 ابلذنوب  تكفريهم   على   ويرتتب,  والسيئات  ابلذنوب  يكفرون   أهنم   البدع   وأهل  اخلوارج  ف  الفرق الثانى ....

 ( 120) "...  اإلميان   دار  هي   ودارهم ,   حرب  دار  داراإلسالم   وأن,  وأمواهلم  املسلمني  دماء  استحالل 
 عثمان  يكفرون  ومجهوراخلوارج  املسلمني  تكفروالة  بل  تطعن [واخلوارج  الرافضة :أي]  الطائفتني  ...وكال":وقال •

 يف   كان  الظاهر  الفساد  توالمها،ولكن  ومن   وعثمان  وعمر  بكر  أاب  يلعنون   والرافضة  توالمها،  ومن   عليا  
  (  121) بقتاهلم"  الصحيحة  األحاديث  جاءت   فلهذا  ابلسيف؛  واخلروج   الدماء،وأخذاألموال،  سفك  من :اخلوارج

ابن عبدالرب •  ابلنهروان  فقاتلهم  علي  على  أوهلم  فيه  خرج   حروراء  إىل  منسوبة   واحلرورية   :"-رمحه هللا -وقال 
 املسلمني  دماء  وجل  عز  هللا   كتاب  من   أتولوا   مبا  استحلوا  قوم   وهم ,    ألوفا  منهم  فقتل   عليهم   هللا  وأظهره,

 الزاين   على   يروا  ومل,    احلائض  على  الصالة   فأوجبوا  مجاعتهم  وخالفوا  السيف  عليهم  ومحلوا,    ابلذنوب  وكفروهم 
 إىل  املستبحر   الكثري   أو   اجلاري   املاء  إال   أنفسهم   عند   يطهرهم   ومل ,    مائة   احلد   إال   عليه  يوجبوا   ومل ,  الرجم  احملصن
 السهم  مروق  فيه  أحدثوا  مبا   الدين  من   فمرقوا  املوضع  هذا   غري   يف  أكثرها  ذكر  على   أتينا  قد   ذكرها  يطول  أشياء

 (  122) " .  قال  كما   الرمية  من
الباري:"وزاد • فتح   اعتقد  ولو  كافر   فهو  املسلمني  وحيارب   خيرج   مل   من  أن   اخلوارج  معتقد   على   جندة  وقال يف 

 االبط   من  السارق  يد  وقطعوا  احملصن  رجم  فأبطلوا  الفاسد  معتقدهم   يف  وتوسعوا  هبم   البالء  وعظم   معتقدهم
  قادرا  كان  ان  املنكر  عن  والنهي  ابملعروف  األمر  ترك  من   وكفروا  حيضها  حال  يف  احلائض  على   الصالة  وأوجبوا

 

 ( 279/ 23التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ) -((118

 ( 402-400/ 2االستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار ) -((119

 ( 73|19مجموع الفتاوى ) -((120

 (: 13/35"المجموع" )-((121

 ( 499|2االستذكار ) -((122
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 الذمة  أهل   أموال  عن  وكفوا  الكافر  حكم  عندهم  الكبرية  مرتكب  وحكم  كبرية  ارتكب  فقد  قادرا  يكن   مل  وان
 جندة  ذهب حزم  بن  وقال  ...    والنهب والسيب ابلقتل  اإلسالم  إىل ينسب  فيمن وفتكوا مطلقا  هلم التعرض  وعن

 يف  الكبرية  كمرتكب  فهو  صغرية   على  أدمن   ومن   النار  بغري   عذب  صغرية  أتى  من  أن  إىل   اخلوارج  من   عامر  بن 
 صالة  الواجب  وقال  اخلمس  الصلوات  فأنكر  الفاسد  معتقدهم  يف  غال  من   منهم  أن  وذكر  النار  يف  التخليد 
 البغدادي   منصور  أبو  وقال  ...   واألخت   األخ  وبنت  االبن  بنت   نكاح  جوز  من  ومنهم  ابلعشي   وصالة   ابلغداة

 أهل  قول  إىل  وأقرهبم  املذكورون  الغالة  حاال  أسوؤهم  حزم  بن   وقال  فرقة   عشرون  اخلوارج  فرق  عدة   املقاالت  يف
 ( 123) "  ابملغرب   بقية   منهم  بقيت   وقد   اإلابضية   احلق 

 صفاتهم فيما يلي:  رويمكن حص

 أهل عبادة -1

 الغلو  -2

 سيماهم التحالق  -3

 األسنان أحداث  -4

 سفهاء األحالم -5

  يتجددون -6

 استباحة الدماء واألموال  -7

 التكفير  -8

، وعدم   الغلوو كصفة العبادة ،       ، وكالم العلماء    النصوص املتقدمة من السنة النبوية هذه الصفات جاءت هبا  و 
 :   النصوص النبوية اخلاصة يتلك الصفاتومن  ،    استباحة الدماء واألموالاالنقطاع ، و 

قال:} إن هذا وأصحابه يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم   ماحديث جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاىل عنه -
، ويف لفظ }دعه فإن له أصحااب حيقر أحدكم صالته مع    )124(  ميرقون منه كما ميرق السهم من الرمية{

 )125( صالهتم وصيامه مع صيامهم يقرأون القرآن ال جياوز تراقيهم {

اخلدري   - أيب سعيد  النيب  وحديث  القرآن ال جياوز    :"  وفيه قول  يقرأون  قوما  إن من ضئضئ هذا 
الرمية لئن  حناجرهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من 

ذكر قوما يكونون يف أمته خيرجون يف    ويف لفظ } أن النيب        ،       )126(  أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد{

 

 ( 285/ 12ابن حجر )  -فتح الباري  -((123

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم  1063/ح  740/ص2صحيح مسلم ج - (124)

/ باب قتل الخوارج    6534/ح  2540/ص6من حديث أبي سعيد الخدري رضي هللا تعالى عنه ، صحيح البخاري ج  –  (125)

والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول هللا تعالى   وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون   وكان بن عمر  

إل انطلقوا  إنهم  وقال  هللا  خلق  شرار  جيراهم  مسلم  ؛صحيح  المؤمنين  على  فجعلوها  الكفار  في  نزلت  آيات   744/ص2ى 

 ، واللفظ لمسلم  /باب ذكر الخوارج وصفاتهم1064ح/

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم 1064/ح  741/ص2صحيح مسلم ج - (126)
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ا سيماهم  الناس  من  {فرقة  اخللق  أشر  من  أو  اخللق  شر  هم  قال  للبخاري:"    )127(  لتحالق  لفظ    ويف 

 . (  129) الشعر"  استئصال  "التسبيد :   -رمحه هللا-داود  أبو  قال  (  128) التسبيد"   قال  أو   التحليق   سيماهم 

يقول سيخرج يف آخر الزمان قوم أحداث األسنان سفهاء     قال :} مسعت رسول هللا   وحديث علي   -
األحالم يقولون من خري قول الربية يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم ميرقون من الدين كما ميرق السهم من 

يقول خيرج قوم من أمت يقرأون    ،   ويف لفظ: } أيها الناس إين مسعت رسول هللا     )130(  الرمية {
ءتكم إىل قراءهتم بشيء وال صالتكم إىل صالهتم بشيء وال صيامكم إىل صيامهم بشيء القرآن ليس قرا

يقرأون القرآن حيسبون أنه هلم وهو عليهم ال جتاوز صالهتم تراقيهم ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من 
وصف انسا إين ألعرف صفتهم يف هؤالء يقولون احلق    ، ويف لفظ :} إن رسول هللا      )131(  الرمية { 

   )132(  أبلسنتهم ال جيوز هذا منهم وأشار إىل حلقه من أبغض خلق هللا إليه{

إن بعدي من أمت أو سيكون بعدي من أمت قوم يقرأون    قال:} قال رسول هللا   وحديث أيب ذر   -
السهم من الرمية مث ال يعودون فيه هم شر اخللق   القرآن ال جياوز حالقيمهم خيرجون من الدين كما خيرج 

    )133(  واخلليقة {

 الينقطعون  •

 السهم  ميرق  كما  اإلسالم  من   ميرقون  تراقيهم   جياوز  ال  القرآن   حيث جاء فيه :"يقرؤون  وحديث أيب برزة   -
 ( 134)"   الدجال  املسيح   مع آخرهم خيرج   حىت   خيرجون   يزالون  ال التحليق   سيماهم   الرمية  من

هللا  -اإلسالم  شيخ   قال - "  -رمحه   زمن   إىل   خيرجون  يزالون  ال  أهنم   احلديث  هذا   غري  يف  أخرب   قد  فإنه : 
 . (  135) "   العسكر   بذلك   خمتصني  ليسوا   اخلوارج  أن   على  املسلمون  اتفق  وقد .    الدجال

 أمت  من  خيرج   :"يقول  سلم  و   عليه  هللا   صلى   هللا  رسول  مسعت  ولقد  عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال :"  -
 مع  عمله  أحدكم  حيقر  قال  إال  أعلمه  ال  يزيد  قال  حناجرهم  جياوز  ال   القرآن  يقرؤون   األعمال  يسيئون  قوم

 

 /باب ذكر الخوارج وصفاتهم 1064/ح  745/ص2صحيح مسلم ج - (127)

 قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتالوتهم ال تجاوز حناجرهم باب   7562( ر162/ 9)  صحيح البخاري  -((128

 ( 388/ 4)سنن أبي داود   -((129

/ باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم وقول هللا تعالى       6531/ح  2539/ص 6صحيح البخاري ج    -  (130)

بن عمر يراهم شرار خلق هللا وقال إنهم انطلقوا إلى آيات  وما كان هللا ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون   وكان  

 باب التحريض على قتل الخوارج ،واللفظ لمسلم  1066/ح747/ص2نزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين ؛ صحيح مسلم ج

 باب التحريض على قتل الخوارج 1066/ح748/ص2صحيح مسلم ج - (131)

 باب التحريض على قتل الخوارج 1066/ح749/ص2صحيح مسلم ج - (132)

 / باب الخوارج شر الخلق والخليقة     1068/ح750/ص2صحيح مسلم ج - (133)

( وقال :" شريك بن شهاب  312/  2وقال :" ؛ سنن النسائي الكبرى )    3566( ر312/  2سنن النسائي الكبرى )    -((134

المشهور "  ضعفه   بذلك  ) ليس  النسائي  )   4103( ر175/  9األلباني في صحيح وضعيف سنن  بن حنبل  أحمد  / 4؛   مسند 

وإسناده ضعيف   19798(ر  421  . مختصرة  هنا  وهي   " آخرهم  يخرج  حتى   "  : قوله  دون  لغيره  :"صحيح  األرنؤوط  قال 

 2647، ر 433/ 2لجهالة شريك بن شهاب" ، وصححه الحاكم  ) 

 (28/496مجموع الفتاوى" ) -((135
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 فطوىب   فاقتلوهم  خرجوا  إذا  مث  فاقتلوهم  خرجوا  إذا  مث  فاقتلوهم   خرجوا  فإذا  اإلسالم   أهل  يقتلون  عملهم
 و  عليه  هللا  صلى هللا  رسول ذلك  فردد جل و عز  هللا قطعه قرن منهم   طلع كلما  قتلوه ملن  وطوىب قتلهم  ملن 

     (  136) "أمسع  وأان   أكثر   أو  مرة عشرين   سلم 

 ،  ولرسوله تعاىل هلل  عصاة سوء قوم اخلوارج أن وحديثا قدميا العلماء خيتلف  مل:  احلسني بن  حممد :"قال -
 والنهي  ابملعروف   األمر  ويظهرون  ،   نعم  ،  هلم  بنافع  ذلك   فليس  ،   العبادة  يف  واجتهدوا  ،   وصاموا  صلوا  وإن
 ،   املسلمني  على  وميوهون  ،  يهوون  ما  على  القرآن  يتأولون  قوم  ألهنم  ؛  هلم  بنافع  ذلك  وليس  ،  املنكر  عن 
 هذا   يتوارثون  اخلوارج  سائر  من   مذهبهم  على   كان  ومن   ،  األرجاس  األجناس  الشراة  هم  واخلوارج  ...

 ( 137) املسلمني "  قتل   ويستحلون   واألمراء  األئمة   على  وخيرجون  ،   وحديثا قدميا  املذهب
 أمر   والزهادة  العبادة  من   عليه  هم  وما  وقراءهتم   وصيامهم   صالهتم  كثرة  مع  فهؤالء"    شيخ اإلسالم    وقال -

 عليه  هللا  صلى  النيب  أصحاب  من   معه  ومن   طالب  أيب  بن   علي  وقتلهم  بقتلهم،  وسلم   عليه  هللا  صلى  النيب
 ( 138) ه  .أ.. "  وشريعته  النيب   سنة عن خلروجهم   وذلك  وسلم؛ 

 خروجهم من أجل الدين  -9

ما تقدم من النصوص الت بينت شدهتم يف العبادة ، وأن   ، فيدل عليه  سبب خروجهم هو الدين  وأما كون  
  اعرتاضهم غرية للدين بزعمهم ، ومن ذلك اعرتاضهم على قسمة الغنائم ، واعرتاضهم على علي ابن أيب طالب

 أىب   بن   على  مع  وهو  خرجت  ملا  احلرورية  أن        هللا  رسول  موىل   رافع  أىبعن    مسلم   صحيح حيث جاء يف  
 صفتهم   ألعرف  إىن   انسا  وصف    هللا   رسول   إن  ابطل   هبا  أريد  حق  كلمة  على  قال .  هلل  إال   حكم  ال  قالوا  طالب

 ( 139) "إليه  هللا   خلق أبغض  من  -  حلقه  إىل  وأشار  -  منهم  هذا   جيوز   ال أبلسنتهم  احلق   يقولون »   هؤالء  ف

 جرى   وما  كاخلوارج  فيه،  فأخطئوا  الدين  يف أتويل  على   خرجوا  قسم  إما:  هلما  اثلث ال  قسمان البغاةوقال يف احمللى :"
 ( 140) "  .للحق  املخالفة  األهواء  سائر  من  جمراهم 

على والة األمور يكون لطلب ما يف أيديهم من  وابجلملة العادة املعروفة أن اخلروج.."شيخ اإلسالم  وتقدم قول  
فهم يريدون إفساد دين الناس فقتاهلم قتال على  وأما أهل البدع كاخلوارج  ... املال واإلمارة وهذا قتال على الدنيا،

 ( 141) "الدين  

 

136))-  ( أحمد بن حنبل  أبو جناب ضعيف   15562( ر   84/  2مسند  إسناد ضعيف  األرنؤوط :" حديث صحيح وهذا  قال   ،

ابن ماجة   القرآن ال   بلفظ :" أن رسول هللا    174ومدلس وشهر بن حوشب ضعيف ، وقد أخرجه  قال ينشأ نشء يقرءون 

يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من عشرين مرة حتى يخرج   يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع قال ابن عمر سمعت رسول هللا

/  1؛ سنن ابن ماجة  )  2455( ر454/  5في عراضهم الدجال وهذا إسناد حسن" ، وحسنه األلباني في  السلسلة الصحيحة  )

 قال في  في الزوائد ، إسناده صحيح . وقد احتج البخاري بجميع رواته"  174( ر61

 ( 19 /1الشريعة لآلجري ) -((137

 ( 11/473مجموع الفتاوى )  -((138

 2517(ر  116/ 3صحيح مسلم  ) -((139

 ( 333/ 11المحلي  )  -((140
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 بعدهم  العلماء  الصحابة  اتفق   وقد   ...  طالب  أيب  بن  علي  تكفري  على  اخلوارج  أمجعت  وغريه  األشعرى  قالوقال"
 املسلمني   يبدؤون  وهم  مذهبهم  على  وافقهم   من  سوى  المسلمين   جميع  على  بغاة  فإنهم  هؤالء  قتال  على 

 فلو  املال  مقصودهم   إمنا   إولئك  فإن  الطريق   قطاع   من  املسلمني  على   فكانواأضر  ابلقتال  إال  شرهم   واليندفع   ابلقتال
الدين  الناس  لبعض   يتعرضون  وإمنا  يقاتلوا   مل   أعطوه على  الناس  يقاتلون   ثبت   عما  يرجعوا  حىت  وهؤالء 

 ( 142) "  للقرآن   بتأويلهم الباطل وفهمهم الفاسد  هؤالء  ابتدعه   ما إىل  الصحابة  وإمجاع  والسنة  ابلكتاب

 التأويل،  على  خرجوا  اخلوارج  ألن:  قال  الدماء؟  يف  واخلوارج  احملاربني  بني  ما  فرق  فما:  قلت  ...    قال يف املدونة :"
 ال  وإنه  اإلمام،   حق  احلرابة   حد  اتبوا  إذا  احملاربني  عن   هللا  وضع  وإمنا  أتويل،   غري  على   وخلوعا  فسقا  خرجوا  واحملاربني

   )143(  ".  صواب  أنه  يرون   دين  على  قاتلوا   اخلوارج  هؤالء  وإمنا  الناس  حقوق  عنهم  يوضع

 التحريض على الخروج -10

من املعلوم أن من ضمن عقيدهتم اخلروج على والة اجلور ، وبوادر اخلروج منهم تكون ابلدعوة إليه بوسائل متعددة 
هلم قبل   اثبتة صفة  هي أمارة تدل عليهم ، وهي  فصفة التحريض على اخلروج     ، مث يؤول ذلك للخروج ابلسيف .  

التهييج فة التعلن اخلروج ، ولكنها تدعو إليه من خالل  ؛ ألن منهم طائقبل اخلروج وبعدهلبعضهم  اخلروج ، واثبة  
طَّان   بن ح  ع مران  أو رئيسهم    هو  القعد ية, وإمامهم  ي سمون ابخلوارج   عبد  رثى  الذي  وهو،  واإلاثرة, وهؤالء 

أرض كان ي هيج وي ثري على اخللفاء, فإذا اكت شف يف  ، وقد  السائرة  األبيات  بتلك    علي  قاتل  ملجم  بن   الرمحن 
 بن  عمران-رمحه هللا –قال ابن حجر    ،ومت االصطالح على تسميتهم ابخلوارج القعدية ،  هرب منها إىل أرض أخرى

 من   القعدية  رأس  عمران  كان  املربد  العباس  أبو  قال  اخلوارج  رأي  يرى  كان  املشهور  الشاعر  السدوسي  حطان
  ( 144)" وشاعرهم  وخطيبهم الصفرية

   (  145) " يزينونه  بل  اخلروج  يرون  وال   بقوهلم   يقولون   كانوا  اخلوارج  من قوم  والقعديةرمحه هللا "-قال ابن حجر

 ويطعنون  النار،  يف  وخلد  كفر  كبرية،  فعل  من   أن  يعتقدون  املبتدعة  من  صنف  اخلوارج  وقال يف روضة الطالبني :"
 اجلماعات،   وجتنبوا   اخلوارج،  رأي   قوم   أظهر  لو  …   واجلماعات  اجلمعات   معهم   حيضرون  وال  االئمة،   يف   لذلك
 أو  االمام   بسب   صرحوا   إن   مث  يقاتلوا،   ومل   يقتلوا  مل   االمام،  قبضة   يف   وكانوا  يقاتلوا   مل   فإن   معه،   ومن   االمام  وكفروا 

 .       ( 146)".وجهان تعزيرهم  ففي  عرضوا،  وإن عزروا،  العدل،   أهل   من   غريه 

 

 153/ 5منهاج السنة  -((141

 125/ 5منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ) -((142

 ( 530-528/ 1)المدونة   - (143)

 432/ 1ابن حجر  -فتح الباري  -((144

 432/ 1ابن حجر  -فتح الباري  -((145

 ( 272/ 7روضة الطالبين ) -((146
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 ال حمرما  ارتكبوا ألهنم عزروا العدل  أهل  من  غريه أو  االمام سبوا وان  ... اخلوارج رأي قوم  أظهر قال يف املغين :"إذا
 فإن  قوله  وقال يف اإلنصاف :"فوائد :األوىل.     (  147) "  وجهني  على  ؟  يعزرون   فهل  ابلسب   عرضوا  وان  فيه  حد

  ... أحدمها وجهان    تعزيرهم  ففي  ابلسب   للعدل  أو   لإلمام  عرضوا  فلو  عدال  سبوا  لو  عزرهم ، وكذا  اإلمام  سبوا
 (  148) عزرهم"  اإلمام  بسب  صرحوا  فإن  املذهب   يف   الصواب ... قال  وهو  يعزر قلت 

 كانوا  ملا  اخلوارج  وكذلك:"  -رمحه هللا -وأكثر اخلوارج يف هذا العصر هم من اخلوارج القعدية ، يقول شيخ اإلسالم  
 ( 149)"الناس  أكثر   يعرفهم  فال   اليوم   وأما  الناس  يقاتلون   كانوا  حني  للجماعة  خمالفتهم   ظهرت   وقتال  سيف  أهل

 المبحث الثاني : التفريق بينهما في الشروط وفيه ثالثة مطالب 
 لقتالهم المطلب األول : الشروط المشتركة بين البغاة والخوارج 

شروط   ستة فإهنم اشرتطوا    ؛ نصوص الفقهاء  ابستقراء    يشترط لقتال البغاة والخوارج عدة شروط أهمها :
؛   اإلمام  على  اخلارجني  البغاة يف  أو  اخلوارج  من  سواء كانوا  البغاة   معاملة  يعاملون  الفقهاء  حىت  ألن  في -، 

 : جعلوا حكمهما واحدا من حيث القتال ، وتلك الشروط هي   -الجملة

      . دار إسالم وحاكمها مسلم  الدار أن تكون -1

وهذا واضح من النصوص املتقدمة   اإلسالم حيكمها حاكم مسلم .فإن أحكام البغاة واخلوارج  التكون إال يف دار  
 والسمع والطاعة لإلمام وإن جار وظلم .   ، وماجاء يف لزوم مجاعة املسلمني وإمامهم  

 أن يكون لهم  منعة بكثرة أوبقوة .  -2

 .  تجري أحكام اإلمام عليهمبحيث ال  أن يخرجوا عن قبضة اإلمام، وطاعته  -3

 .  أن يكون لهم تأويل   -4

 ونصوص الفقهاء  التي تقدمت في المبحث السابق تدل على هذه الشروط ، ويضاف إليها : 

 الدماء  وضعت  ورجعوا  اتبوا  مث   واألموال  الدماء  فأصابوا  خرجوا   إذا  واخلوارج:    املدونة  منقال يف التاج واإلكليل:" 
 خبالف  متأولون  ألهنم   أملياء  كانوا  ولو  به  يتبعوا  مل  استهلكوه   وما   ،  بعينه  مال   من  أبيديهم  وجد  ما  منهم  ويؤخذ  عنهم 

 .   (  150) "احملاربني

 إىل ينقسمون  احلقوق  أداء من  واالمتناع  االنقياد،  وترك  عليه   ابخلروج   االمام خيالفون  الذين  :"  الطالبني روضة قال يف 
خصلتان   ...   وغريهم،   بغاة فيهم  فتعتبر  البغاة،   جواز   بسببه   يعتقدون   أتويل  هلم   يكون   أن   إحداهما:   ،أما 

 االمام حيتاج  حبيث  وعدد  شوكة  هلم  يكون  أن  الخصلة الثانية:  ... عليهم  املتوجه  احلق  منع أو  االمام،  على   اخلروج
 

 ( 55/ 10المغني ) -((147

 ( 321 /10اإلنصاف  ) -((148

 123النبوات البن تيمية ص:  -((149

 ( 402/ 3( ؛ الذخيرة لشهاب الدين القرافي )42/ 12التاج واإلكليل لمختصر خليل ) -((150
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 فليسوا   ضبطهم،   يسهل  أفرادا  كانوا  فإن  قتال،  ونصب  رجال،  إعداد  أو  مال،  ببذل  كلفة،  إىل  الطاعة  إىل  ردهم  يف
 وجتنبوا  اخلوارج،  رأي   قوم  أظهر  لو:  االصحاب   ومجاهري  الشافعي   قال  :"...  الطالبني  روضةوقال يف    (  151) "  بغاة،

 ( 152) "يقاتلوا  ومل  يقتلوا  مل  ، وكانوا في قبضة االمام  يقاتلوا  مل  فإن معه، ومن   االمام  وكفروا   اجلماعات، 

  املسلمني  دماء  واستحالل   اجلماعة   وترك  كبرية   ارتكب  من  تكفري  مثل   اخلوارج  رأي   قوم  أظهر  إذاوقال يف املغين :"
 حيل  ال   انه   بكر  أيب   عن  القاضي  فحكى   احلرام   الدم   يسفكوا  ومل   لم يخرجوا عن قبضة اإلمام  أهنم   إال   وأمواهلم

 ( 153) "  الفقه   أهل  ومجهور الشافعي  و   حنيفة   أيب   قول وهذا  قتاهلم   وال   قتلهم   بذلك

 (  154) "   طريق   فقطاع شرط  فات  وإن  قال يف الفروع :"... 

 مل  فإن   ابتدعوه،   مبذهب   وانفردوا  اجلماعة   رأي   وخالفوا  املسلمني  من  طائفة   بغت  وإذا:"  -  رمحه هللا   -قال املاوردي
تنالهم القدرة وتمتد إليهم  متفرقني أفرادا   وكانوا فيها اعتزلوا بدار حتيزوا وال اإلمام بطاعة  املظاهرة عن  به خيرجوا

 ( 155)"حياربوا ومل  تركوا  اليد

رأي  وخالفوا  اإلمام  على  مىت خرجوا  والبغي  البدع  أهل  من  وشبههم  اخلوارج  أن  العلماء  أمجع  الفروع:"  قال يف 
 (  156) اجلماعة وجب قتاهلم بعد اإلنذار واإلعذار " 

 اشرتط ذلك بعض الشافعية وبعض احلنابلة :  وهل يشترط أن ينصبوا إماما لهم ؟  -5

 مطاع،  كلمتهم   جيمع  ال  ملن  قوة  ال  إذ  مطاع،  متبوع  هلم   يكن   مل  إذا  حتصل  ال   الشوكة  أبن  القطع  جيبقال النووي :"  
 ال :  االكثرين   عند  أصحهما  قوالن،:  ويقال  وجهان،   ؟  منتصب  أو   هلم  منصوب   إمام  فيهم   يكون  أن  يشرتط   وهل

(  157)   يشرتط
  

 معترب   فقتاهلم  ،   بغيهم   على  قتاهلم   إابحة   واإلمجاع  والسنة  الكتاب   من   ذكران  مبا  ثبت  فإذا...  قال يف احلاوي :"  
 مجعهم   تفريق  ميكن   ال   ،   عددهم  بكثرة   ،   منعة   يف  يكونوا  أن:    أحدها  فيه.   خمتلف  ورابع ،  عليها   متفق شروط  بثالثة

 .  يقاتلوا  ومل  ،   احلقوق   منهم  استوفيت   ميتنعون  ال آحادا  كانوا  فإن    بقتاهلم  إال

  فإن    .  وصفني   اجلمل  كأهل  ،  هبا  ويتميزون  إليها  ينحازون  بدار  العدل  أهل  دار  عن   يعتزلوا  أن:    الثاين  ... والشرط  
  ،  حمتمل  بتأويل  خيالفوه  أن:    الثالث  والشرط   .  يقاتلوا  مل :    عنهم  ينفردوا  ومل  ،  العدل  أبهل  اختالط  على  كانوا

 (  158) اجلمل"  أهل   أتوله  كالذي
 

 ( 272-271/ 7روضة الطالبين ) -((151

 272/ 7الطالبين )روضة  -((152

 ( 55/ 10المغني ) -((153

 ( 217/ 11الفروع وتصحيح الفروع ) -((154

 ( 75األحكام السلطانية والواليات الدينية )ص:  -((155

 220/ 11الفروع وتصحيح الفروع  -((156

 ( 273/ 7روضة الطالبين ) -((157
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:   أحدمها:    وجهان  ففيه   ،  ألمره  وينقادون   ،   طاعته  على   جيتمعون   هلم  إمام   نصب  فهو:    فيه  املختلف   الرابع  "أما
 أصحاب  من   األكثرين  قول  وهو :    الثاين  والوجه     .  ومباينتهم  متيزهم   به  ليستقر   ،  قتاهلم  به  يستحق  شرط   إنه...

 قبل   صفني  أهل   وقاتل  ،   إمام  هلم   يكن   ومل  اجلمل   أهل  قاتل  عليا   ألن        .   قتاهلم  يف  بشرط   ليس   إنه:    الشافعي
 ( 159) ".   هلم  إماما   ينصبوا  أن

 واليته  طرف  يف  كانوا  سواء  وأهنم  أوال  مطاع   واحد  فيهم  كان  سواء  أنه  أيضا  املصنف  كالم  ظاهرقال يف اإلنصاف :"
 تتم   ال  الرتغيب   يف  وقال،    الفروع  يف  وقدمه  األصحاب  كالم  ظاهر  وهو  املذهب  وهو  صحيح  وهو  وسطها  أو

 ( 160) "واليته طرف  يف   كوهنم   يعترب  وأنه   مطاع  واحد   وفيهم  إال  شوكتهم 

 ، فإذا مل يكن هلم إمام كانوا يف حكم قطاع الطرق . إمام للبغاة  وعلى  القول ايشرتاط نصب  

 تنبيهات :   

وقال : ال فرق بني الكثري والقليل وحكمهم حكم  أبو بكر من الحنابلة   الثاني  خالف في الشرط  :     األول
قال يف الذخرية : وعرفه ابن شاس : أبنه     وهو ظاهر مذهب المالكية    (161) البغاة إذا خرجوا عن حكم االمام"

قال   (  162) "بتأويل  عليه  وجب  حقا  مينع  أو  طاعته   يف   الدخول  من   ميتنع  أو   خلفه  يبتغي  اإلمام  على  خيرج   الذي  :"
 الكثرة   شرتاطا  على  نصوا  أهنم  غري  التفسري  هذا   على  األئمة  ووافقنا  القرايف يف الذخرية بعد أن ذكر هذا التعريف:"

 فجعلوا  اإلمام  على  واخلروج  الكثرة  مع  التأويل  واشرتطوا...  الطريق   قطاع   وحنوها  العشرة   وأن  للجيش  احملوجة
 ( 163)   ثالثة   الشروط

 معن  فال ,  العقيدة  تلك   يشاركونه  من عدد  ال، و   الشوكة   ال،   اخلارج  وعقيدة   التأول   أساسه  اخلروج   ن أب  واستدلوا : 
 مع وجود التأويل . الشوكة  الشرتاط

  متثلوا   فال   مت   وإن   رأىي  رأيت  برئت   إن :  للحسن   قال    علي ا  جرح   ملا   -  ملجم   ابن  واستدل الجمهور بأن  
 إتالف   إىل   يفضي  اليسري  للعدد  البغاة   حكمإثبات    وألن.          (   165)   . البغاة  حكم  لفعله  يثبت   لم ف   -  (  164) "به

؛ وألن هذا   دليلهملقوة  هو قول اجلمهور    والراجح        . أتلفوه  ما  ضمان  عنهم   يسقط  البغاة   ألن ؛    الناس  أموال
    .     . وهللا تعاىل أعلم القول يفتح ابب اخلروج والفنت حبجة التأويل  

 

 ( 223/ 13الحاوى الكبير )  -((158

 ( 224/ 13الحاوى الكبير )  -((159

 ( 311 /10اإلنصاف  ) -((160

 ( 46/ 10المغني ) -((161

 (   278/  6) -(   ؛ التاج واإلكليل 5/  12)  -انظر الذخيرة  -((162

 (   6-5/  12)  -انظر الذخيرة  -((163

164))-  ( الصحيحين   على  )   4690(ر155/  3المستدرك  للبيهقي   الكبرى  السنن  الكبير  ؛    16483(ر  56/  8؛  المعجم 

 168( ر97/ 1الطبراني )

 ( 216/ 10انظر كشاف القناع امنصور البهوتي ) -((165
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في  و:    الثاني المناط  تحقيق  في  ،   كيفية اختلفوا  العدل  أهل  بمباينة  يكون  هل   ، المنعة    تحقق 

،   مذهب الحنفيةظاهروهو    أن ينفرد البغاة ببلدة أو قرية ،  فاشرتط بعض الشافعية  الغلبة  ،    بإظهار  أو
متيزهم أبن    ونوقش: ، وألن املنعة التتحقق إال بذلك.    ومباينتهم  متيزهم   به   يستقر أبن ذلك من أجل أن    واحتجوا
   .  حتصل بدون ذلك ، وحتقق الشوكة  ومباينتهم  

، وإمنا اشرتطوا أن يتميزوا عن مجاعة اإلمام يف أي موضع والظاهرية من الشافعية واحلنابلة   ومل يشرتط ذلك اجلمهور  
 االصحاب  من  مجاعة  وشرط  قال النووي :"  يف شروط البغاة :"...      من املواضع وإن مل ينفردوا به دون غريهم. 

 والية  أطراف  من  طرف   يف  كوهنم  يشرتط:  قيل  ورمبا  الصحراء،  من  موضع  أو   قرية،  أو  ببلدة،   ينفردوا  أن  الشوكة  يف
 وخروجهم   استعصاؤهم   يعترب   وإمنا  ذلك،   يعترب  ال   أنه:  احملققون  قاله   الذي  واالصح   أجناده،  هبم   حييط  ال  حبيث   االمام

(  166) "الشوكة  حصلت  االسالم،  جبند حمفوفون   وهم   املقاومة   من   متكنوا  لو  حىت  االمام   قبضة  عن
  

؛   بلد   على   بلد ...وقيد بغلبتهم   على  وغلبوا  االمام  طاعة  عن  مسلمون   قوم  خرج : )قال يف البحر الرائق :" قوله 
 وغلبوا: )احملتار:"قوله رد وقال يف حاشية .     ( 167) منعة"  هلم  وجيتمعوا ويصري ينغلبوا مل  ما البغي  حكم يثبت ال نهأل

 حمل  يف   إال  يكون  ال  وهو  وتعسكرهم،  جتمعهم   على  املدار  الن  غالبا،  للواقع  بيان  البلد  ذكر  إن  الظاهر(  بلد  على
 (  168) " .كذلك  فاحلكم  برية   يف جتمعوا فلو بلدة،  كونه  والغالب  قهرهم   فيه   يظهر

 وعدم:    قوله)    قال يف حاشية الدسوقي :" قال بعض املالكية  أبن املغالبة لإلمام التكون إال ابلقتال .     الثالث:
 املباالة  وعدم   القهر  إظهار  هبا  واملراد  ،  املغالبة   وجه  على  اخلروج   يكون   أن  بد  ال   أنه  أي  تفسري  عطف  هذا(    املباالة

 اإلمام  على  خرج  فمن اخلروج مغالبة  يكون  أن بد  ،وقال اخلرشي :""وال  (  169) ". بعض   استظهره كما  يقاتل مل  وإن  ،
:   وقيل  ،  يقاتل  مل  وإن  ،  القهر  إظهار  ابملغالبة   املراد  أن  بعض  واستظهر  ،  البغاة   من   يكون  فال  املغالبة  سبيل  على  ال

،وإمنا اشرتطوا لقتاهلم اخلروج عن قبضة اإلمام   ، وأكثر الفقهاء مل يشرتط ذلك كما سيأيت  (  170) املقاتلة"  هبا  املراد
 .   حبيث الخيضعون ألحكامه 

اإلمام من استصحااب ملا تقدم من املعن العام للبغاة الذي يتضمن املعاين الثالثة ، فال خيلو اخلارج على  :  الرابع
 ثالثة أحوال : 

فإن مل يكن هلم منعة بقوة أو كثرة   أن يكون خروجهم بتأويل سائغ ، فقد اتفق اجلميع أهنم بغاة    الحال األول :
 . فحكمهم حكم احملاربني ، وأما املالكية والظاهرية فقد جعلوهم يف حكم البغاة مطلقا  

 

 ( 273/ 7روضة الطالبين ) -((166

 ( 388  -11/387البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) -((167

 (451/ 4حاشية رد المحتار ) -((168

 ( 279/ 18حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ) -((169

 ( 84-83/ 23خليل للخرشي )شرح مختصر   -((170
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أن يكون خروجهم بتأويل فاسد كاخلوارج : فقد أحلقهم املالكية ابلبغاة مطلقا قلوا أو كثروا ،     الحال الثاني :
املا اجلمهور  ، ووافق  أو ال  املنعة  إوجدت  أما   ، املنعة  ، فحكمهم حكم ذلكية بشرط وجود  منعة  هلم  توجد  مل  ا 

 والظاهرية جعلوهم  يف حكم احملاربني مطلقا وجدت املنعة أو ال.احملاربني وقطاع الطرق.   

أن يكون خروجهم بغري أتويل ، فقد اعتربهم املالكية يف حكم أهل احلرب مطلقا حىت وإن كانوا    الحال الثالث :
وأما اجلمهور من احلنفية والشافعية واحلنابلة ، فإهنم يلحقوهنم ابحملاربني إذا مل يكن هلم منعة ، أما إذا    ذو منعة ،

، وإمنا يكون يف هذه عند اخلارجني  وجدت املنعة ، فحكمهم حكم البغاة   .  ونفي التأويل هنا اليعين عدم وجوده  
ولكن مع وجود املنعة   لشبهة الت تعرض للحالني السابقني . من جهة عدم وجود ا،  احلال أتويال متفقا على بطالنه  

وفيما يلي بعض  يرتقي عند اجلمهور إىل حكم التأويل السائغ من حيث الضمان مع االتفاق على الفرق بينهما .  

 نصوص الفقهاء الدالة على ذلك : 

 فاما  منعة  أهل  يصريوا  أن  قبل  الضمان  إسقاطيف    الباطل  أتويلهم   يعترب  فال  :"  املبسوطقال يف    :    أوال : الحنفية
  عنهم الضمان  اسقاط يف ابطال كان  وان أتويلهم فيعترب حسا ابلدليل  االلزام والية انقطع فقد منعة هلم صارت بعدما

 أهل  مبنزلة  كانوا  اخلوارج  حق  يف   ابلتأويل   املنعة   انضمت   :" وإذاوقال.         (  171) "أسلموا  بعدما  احلرب   أهل  كتأويل
 (  172) "   واألموال  الدماء  من أتلفوا  فيما  عنهم الضمان  سقوط   يف احلرب

 كان  وما  به   يؤخذوا  مل  اتبوا  مث   مال  أو  دم  من  اخلوارج  البغاة  استهلكه  وما  قال يف الكايف :"  :  ثانيا : المالكية  
 (  173) " له  يسوغ   بتأويل  خرج  فيمن  كله  هذا بعينه  ردوه  قائما

 (  174) "  عناد  وأهل   أتويل  أهل   قسمان  البغاةقال يف منح اجلليل:" ...

 وخمالفة  العصبية   وأهل  بتأويل  خرجوا  كانوا   إن  مال   او   نفس  من  الفتنة   يف  أتلفوه   ما  يضمنون  وال يف الذخرية:"  قالو 
 ( 175) "فائتا  أو  قائما   واملال  النفس  يلزمهم  أتويل   بغري  السلطان

  ،  حمتمل  بتأويل  خيالفوه   أن :    الثالث  والشرط ...  :"    عند ذكر شروط البغاة    قال يف احلاوي :    ثالثا: الشافعية  
:"       (  176) اجلمل"  أهل  أتوله  كالذي البغاة  معن  بيان  املنهاج يف   وترك  عليه  خبروج  اإلمام  خمالفو   هم وقال يف 
 رأى   قوم  أظهر  ولو  .  منصوب  وإمام  قيل.      فيهم   ومطاع   وأتويل  هلم   شوكة  بشرط   عليهم  توجه  حق  منع   أو  اإلنقياد
 ( 177) "طريق   فقطاع  وإال  تركوا،    يقاتلوا  ومل .    كبرية   ذي  وتكفري،    اجلماعات  كرتك  اخلوارج

 

 ( 253/ 3المبسوط ) -((171

 ( 108/  24)  -المبسوط  -((172

 ( 486/ 1الكافي في فقه أهل المدينة ) -((173

 ( 348/ 19منح الجليل شرح مختصر خليل ) -((174

 ( 10/  12) -الذخيرة   -((175

 ( 223/ 13الحاوى الكبير )  -((176

 (131/  1) -منهاج الطالبين  -((177
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احدها قوم يف املغين :"واخلارجون عن قبضة االمام أصناف أربعة :  -رمحه هللا-قال ابن قدامة:   رابعا : الحنابلة 
الثاين : قوم هلم أتويل إال أهنم نفر يسري ال       .أتويل فهؤالء قطاع طريق امتنعوا من طاعته وخرجوا عن قبضته بغري  

... الصنف الرابع : قوم من أهل احلق خيرجون .   منعة هلم كالواحد واالثنني والعشرة وحنوهم فهؤالء قطاع طريق  
ء البغاة الذين نذكر عن قبضة االمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ وفيهم منعة حيتاج يف كفهم إىل مجع اجليش فهؤال

 (  179) "   طريق   فقطاع شرط  فات  وإن  وقال يف الفروع :"...    ( 178) يف هذا الباب حكمهم "

 خالف  فيه   قصد   وال   اإلمجاع،   فيه   خيالف  مل   خمطئ،  فيه  هو بتأويل  خرج   فمن  قال يف احمللى:" : خامسا : الظاهرية
  دنيا،   يف   غلبة   طالبا  خرج   أو   عليه، احلجة   قيام  بعد   عنهما  يعند  أو  خالفهما،  يتعمد   وهو   هللا   رسول   وحكم   القرآن 

 بغى  من  وبني  بينه   يصلح   الذي  الباغي   هو   فهذا   ظلما،   املال   أخذ   وال   جزافا،   الدم  سفك   وال   طريقا،   خيف   ومل
  فهؤالء   كذلك،  دما  يسفكوا  أو  أتويل،   بال  غلبة،   املسلمني  مال   وأيخذوا  السبيل،  خييفوا  حىت  األمر   زاد  فإن  ... عليه

 وتقسم  وختمس   حينئذ   كلها   أمواهلم  تغنم:  مرتدون  فهم   اإلمجاع   خيرقوا  حىت   األمر  زاد  فإن  احملاربة،  حكم   هلم   حماربون
"(180 ) 

 لقتالهم المطلب الثاني: الشروط الخاصة بالبغاة  

فيه :    وهو شرط واحد القتال   مختلف  البدء  للحق قبل  للرجوع  يرجعوا قوتلوا  وقد وقع ،  دعوهتم  فإن مل 
 اخلالف يف  كونه شرطا للقتال 

اتفقوا على أنه يستحب دعوهتم للرجوع و .        اتفقوا على أهنم إذا بداوا القتال قوتلوا  :  تحرير محل النزاع  
دعوهتم لبدء قتاهلم    يشرتط   ،  هل  ومل يبدأوا القتال    ، واختلفوا  إذ ظهر منهم العزم على القتال  .      قبل القتال

 : قتاهلم ابتداء من غري دعوة على قولني    جيوز  أم   ؟   للرجوع

 : األول  دعوة    القول  بال  القتال  بدء  احلنفية  ،  جيوز  مذهب  وهو  ذلك  على  العزم  منهم  ظهر  يف   ال ق     إذا 
 ألهل  وقال " وينبغي(  181)يقتل"  ال   ذلك   على   يعزم   ومل  يقاتل   مل   فمن   البغى للدفع  أهل  حق  يف  والقتل   املبسوط:" 

وقال يف بدائع الصنائع   . ( 182) "  عليهم  شيء فال   يفعلوا مل  وإن ...  العدل  إىل يدعوهم  أن  البغي  أهل  لقوا إذا العدل
 ( 183) "  بذلك   أبس   ال  الدعوة  قبل  قاتلهم ...وإن:"  

 (186) ، واحلنابلة  (185) والشافعية  (  184) وهو مذهب املالكية  مطلقا أن دعوهتم شرط القول الثاني: 

 

 46/ 10المغني  -((178

 ( 217/ 11الفروع وتصحيح الفروع ) -((179

 ( 343/ 11المحلي  )    -((180

 ( 251/ 3المبسوط ) -((181

 (  254 -3/253المبسوط ) -((182

 ( 414/ 9بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ) -((183

 ( 367/ 8مواهب الجليل )( ؛ 392/ 2الذخيرة في الفقة المالكي )( ؛ 486/ 1الكافي في فقه أهل المدينة )-((184

 ( 225/ 13الحاوى الكبير ) ( ؛ 227/ 4األم للشافعي ) -((185
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 يقاتلون   ما  علموا  قد   ألهنم   .  اإلسالم  دار  يف   لكوهنم   بلغتهم   قد  الدعوة   ألن:    قالوا :  استدل الحنفية بالمعقول  
ابنه اجنهاد يف مقابل النص ؛ ألن  نوقش      ة .الدعو  بلغتهم الذين احلرب وأهل املرتدين  كحال  ذلك يف  فحاهلم  عليه

 . وهذا يقتضي وجوب الدعوة أوال،  فيه األمر ابإلصالح قبل القتال  النص جاء  

   : بأدلة منهاواستدل الجمهور 

تَ تَ ل وا  اْلم ْؤم ن نيَ   م نَ   طَائ َفَتان    َوإ نْ }  قوله تعاىل :    نَ ه َما  فََأْصل ح وا  اق ْ  تَ ْبغ ي   الَّت    فَ َقات ل وا  اأْل ْخَرى  َعَلى   إ ْحَدامه َا  بَ َغتْ   فَإ نْ   بَ ي ْ
نَ ه َما  فََأْصل ح وا   َفاَءتْ   فَإ نْ   اّللَّ    َأْمر    إ ىَل   تَف يءَ   َحىتَّ  ْلَعْدل    بَ ي ْ ط وا  اب  ط نيَ   حي  ب    اّللََّ   إ نَّ   َوَأْقس   الباغية  بقتال   أيمر   فلم   {    اْلم ْقس 

قبل القتال ، والسبيل إىل حتقيقه إال   أوال   ابإلصالح   تعاىل   هللا  وإنما  أمر   به    مأمورا    ليس  ابتداء  فاالقتتال .    ابتداء
    (  187) بدعوهتم إليه قبل القتال" 

 سبب  عن  يسأهلم  ،  ابلنهروان  إليهم  عنهما  هللا  رضي   عباس  ابن   مل يقاتل اخلوارج حىت أنفذ    طالب  أيب  بن   علي   وألن
بقتلهم ابتداء فالبغاة من ابب   ، فإذا كان هذا مع اخلوارج الذين أمر رسول هللا     ( 188)"  أتويلهم   شبهة   وحيل   مباينتهم 

    .  أوىل

قال يف الفروع:" أمجع العلماء أن اخلوارج وشبههم من أهل البدع والبغي مىت خرجوا على اإلمام وخالفوا رأي  وابإلمجاع  
 (  189) اجلماعة وجب قتاهلم بعد اإلنذار واإلعذار " 

 .   . وهللا تعاىل أعلمهو قول اجلمهور لقوة أدلتهم ، وضعف دليل القول األول   والراجح  

   لقتالهم المطلب الثالث : الشروط الخاصة بالخوارج

 :  الشروط التالية  إذا حتققت الشروط املشرتكة مع البغاة فالبد من    

 . المتمثلة في التكفير بالذنبأن يدينوا بعقيدة الخوارج  -1

 يظهروا عقيدتهم ويدعوا إليها . أن  -2

 استحالل دماء المسلمين وأموالهم .   -3

  : واختلفوا يف  يف مطلب الصفات اخلاصة هبممايدل على اشرتاط ذلك   الفقهاء    وصنص  تقدم من    وقد

قد وقع الخالف في  كونه شرطا لقتال  م للرجوع للحق قبل البدء القتال، فدعوتهاشتراط   -4

  : البغاة  يالخوارج كما ف

 :   تحرير محل النزاع

 .   بعد دعوهتم للرجوع   قوتلوا كالبغاة ، أو خرجوا عن قبضة اإلمام وطاعته  ا بدأوا القتال  ذعلى أهنم إاتفقوا  
 

 (217/ 11(  ؛ الفروع وتصحيح الفروع )49/ 10المغني ) -((186

 ( 443/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية ) -((187

 ( 225/ 13الحاوى الكبير )  -((188

 220/ 11الفروع وتصحيح الفروع  -((189
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، أم أنه   قتاهلم ابتداءهل جيوز    مل يبدأوا القتال    و وخرجوا عن قبضة اإلمام ،  أظهروا بدعتهم ،  واختلفوا فيما إذا  
 : على قولني البد من دعوهتم قبل القتال 

القتال  الجيوز    أهنم كالبغاة  القول األول: العزم على  الدعوة ولو أظهروا  بعد  إال  وهو قول اجلمهور من ،  قتاهلم 
  ( 193) ووجه عند اإلمام أمحد،  (192) ، وهو مذهب الشافعية  )191( وظاهر مذهب املالكية  (  190) احلنفية 

 ، واختاره صاحب املغين ،     (  194) جيوز قتاهلم ابتداء  قبل الدعوة ، وهو املذهب عند  احلنابلة  الثاني : القول  
(195) "وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية

 .     (  196) وهو قول احلنفية بشرط أن يظهروا العزم على القتال  .    

 الذين   للخوارجأنه قال    جاء عن علي  ما   أما األثر :    : باألثر والقياس    القول األول    وقد استدل
ودعوهتم   عنهما   هللا   رضي   عباس   ابن   إليهم وأرسل  ،    (  197) " بقتال  نبتدؤكم   الَ :    التحكيم   عليه   أنكروا حملاورهتم 

 قاتله  إلينا   ادفعوا  أن   إليهم   فأرسل  ،   فقتلوه   ،   خباب   بن  هللا  َعبد   وهو  ،   عامال   عليهم   استعمل   أنه   وروي للرجوع ،  
 عن، "و   (  198) "فقاتلهم   ،   إليهم  فسار.    الَ :    قالوا.    عليكم  حنكم   فاستسلموا :    قال  قتله   كلنا :    قالوا.    به   نقتله
وهو قول ،     (  199) "نقاتلهم  أن  قبل   ثالاث  فدعوهتم  ،  اخلوارج  إىل  النهر  إىل  علي   بعثين:    قال   ،  عازب   بن   الرباء

 من وجهين : وأجيب عنه         وفعل صحايب ليس له خمالف فيكون إمجاعا .

: أبنه مل يبدأهم ابلقتال ألهنم كانوا يف واليته ، ومل خيرجوا عن طاعته ، وكان ينفذ فيهم حكمه وليس هذا حمل   األول
 نزاع . 

 ما أظهروا عقيدهتم.  تلهم ابتداء مىتقأن اإلمجاع اليكون على خالف السنة، وقد تواترت السنة ابألمر بالثاني :

التيب    الجواب ونوقش   السنة هم أصحاب  يفهم  بقتاهلم قباللدعوة،      : أبن خري من  يبدأوا  فوجب وهم مل 
على البغاة من جهة كوهنم من املسلمني خرجوا على اإلمام   فقياساوأما القياس :          االقتداء هبم يف تفسريها.

 :  وجوهمن بأنه قياس مع الفارق  ونوقش        . والبغاة يشرتط دعوهتم قبل القتال  ابلتأويل

 

 ( 301/ 13( ؛ فتح القدير )247/ 3المبسوط ) -((190

وقال :"الفرقة الثانية الخوارج ... وإذا خرجوا على إمام عدل ودعوا لمذهبهم دعاهم للسنة    401/ص3الذخيرة ج  –  (191)

 222/ص1؛ الكافي ج 278/ص6؛ التاج واإلكليل ج 1/447فأن أبوا قاتلهم" ؛ حاشية الدسوقي 

 ( 131/  1) -؛ منهاج الطالبين  272/ 7روضة الطالبين ) -((192

 10/311(  ؛  اإلنصاف  37/ 7الفتاوى الكبرى ) -((193

194))-  ( البهوتي )55/  10المغني  امنصور  القناع  ؛ كشاف  (  و  (226/  10(  يكفرون  الذين  الخوارج  الثالث   (  " في    قال 

 المسلم ) بالذنب .. فهم فسقة ( ... ) يجوز قتلهم ابتداء ( أي وإن لم يبدءوا بالقتال ) واإلجهاز على جريحهم (" 

 ( 451 -4/450مجموع الفتاوى )( ؛ 311/  10( ؛  اإلنصاف  )548/  28انظر مجموع الفتاوى ) -((195

 / 9( ؛ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني )254 -3/253المبسوط ) -((196

 3395السنن الصغرى للبيهقي(  -((197

 157(ر132/ 3؛   سنن الدارقطني ) 3396السنن الصغرى للبيهقي(   -((198

 3393السنن الصغرى للبيهقي(ر -((199
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 أوىل  يقتلها  املسلمني  من   فرقة  عند  مارقة  مترق   :"-  قال  قد فرق بني اخلوارج والبغاة ملا  النيب    أن  األول :
 جعل ف  ،   احلق  إىل  املفرتقتني   الطائفتني   أدىن  تقتلها  املذمومة   الطائفة  أن  فبني النيب    :"  . (  200) «  ابحلق  الطائفتني

  احلق  إىل الدنو من  شيئا للثالثة جيعل ومل - به أوىل األخرى كانت  وإن - احلق  من  دنو هلا  املفرتقتني الطائفتني إحدى
 ،وهي طائفة اخلوارج . 

 إذا ولكن ،  ابتداء الباغية  بقتال أيمر  فلم  البغي  أهل  وأما .  يقات لوا  أن  قبل   اخلوارج بقتال أمر   النيبأن  الثاني : 
 ( 201) "كما جاء يف اآلية املتقدمة  قوتلت الواحدة  بغت   إن  مث بينهم،  ابإلصالح أمر  اقتتلوا 

 أن اخلالف قد وقع يف ردهتم عن اإلسالم ، خبالف البغاة فال خالف يف كوهنم من املسلمني .   الثالث:

القول   اخلوارج  قد  و    :  الثاني  أدلة  بقتل  األمر  فيها  جاء  الت  األحاديث  من  تقدم  مبا  يف استدلوا  قال 
 ووعده بقتلهم     النيب   ألمر ؛    جرحيهم   على  واالجهاز،    ابتداء  قتلهم   جيوز   اخلوارج  ن أ  هللا   شاء  إن   والصحيح املغين:"
 عظم  من     النيب  به  أخرب  ما   بدليل ؛    دمائهم  حل   يقتضي  فعلهم  وسوء  بدعتهم  نألو ؛      ...  قتله  من   ابلثواب

 لو  أبنه  خباره إو ،  قتلهم  على   وحثه ،   النار  كالب   وأهنم،  الدين من ميرقون   وأهنم ،  واخلليقة  اخللق شر  وأهنم ،  ذنبهم
 عن     النيب  أصحاب  من   كثري  وتورع،    عنهم   ابلكف    النيب   أمر  مبن  احلاقهم  جيوز  فال؛    عاد  قتل   لقتلهم   أدركهم
 (  202) " فيهم بدعة  وال ،    قتاهلم

هلدي الصحابة يف ذلك  ، ؛ وألن اإلصالح ممكن إبزالة شبهتهم كما حدث مع ابن     األولالراجح : هو القول  
ويدل عليه أيضا اتفاق الفقهاء على عدم قتال البغاة حىت خيرجوا عن قبضة اإلمام ،    عباس رضي هللا تعاىل عنهما

  ، السالح  على ويشهروا  والبغي مىت خرجوا  البدع  أهل  من  اخلوارج وشبههم  أن  العلماء  أمجع  الفروع:"  قال يف 
 الكف  وفيه فتح الباري:"...وقال يف  .       (  203) اإلمام وخالفوا رأي اجلماعة وجب قتاهلم بعد اإلنذار واإلعذار " 

،   فأقتلوهم   خرجوا  فإذا  لقوله  لذلك   يستعد  أو   حراب  لذلك  ينصب  مل  ما   االمام  على   اخلروج   يعتقد  من   قتل   عن
 وقتلهم،    اخلوارج  قتال  جيوز  ال  أنه  وفيه   قال  ...   العتقاده  يكفر   ال  من  حق  يف   ذلك  على   االمجاع  الطربي   وحكى
 ( 204) "  إليهم  واالعذار   احلق   إىل  الرجوع  إىل  بدعائهم  عليهم احلجة  إقامة   إالبعد

 ثمرة الخالف :  

: األول  ايتداء    الفرع  قتلهم  جيوز  الثاين  القول  ،وعلى  دعوهتم  قبل  قتاهلم  أو  قتلهم  الجيوز  األول  القول  على 
 وتبييتهم ، واإلجهاز على جرحيهم قبل الدعوة  . 

 

 سبق تخريجه  -((200

 ( 443/ 3الفتاوى الكبرى البن تيمية ) -((201

 ( 46/ 10المغني ) -((202

 220/ 11الفروع وتصحيح الفروع  -((203

  ( 30/ 8فتح الباري البن حجر ) -((204
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مل احلنفية مل يفرقوا بني البغاة واخلوارج يف احلكم من جهة عدم اشرتاط الدعوة ، وكذلك اجلمهور    الفرع الثاني:
 . واخلوارج يف احلكم من جهة اشرتاط الدعوة للقتال،وإمنا الذي فرق بني الطائفتني هم احلنابلةيفرقوا بني البغاة  

 قال يف اإلنصاف :" قوله      اعترب اجلمهور أن من األسباب الت تستدعي قتاهلم : الدعوة لبدعتهم   الفرع الثالث:
 يف  العدل ... وقال  كأهل  عليهم  األحكام  جتري   هلم بل  يتعرض  مل  حلرب  جيتمعوا  ومل،    اخلوارج  رأي  قوم  أظهر  وإن

عند    (  205) يقاتلون"  فال  وإال  فقاتلهم   دينهم  إىل  عليه   هم  ما  إىل   دعوا  إذا  احلرورية  منصور  بن   رواية قول  وهو 
وهو ،    (  206) فيقاتلون"   بدعتهم   إىل  يدعوا  أن  إال  يقتلون   وال  ويسجنون  يضربون   املالكية  ، قال يف الذخرية :" وقيل 

 يقاتلوا  ومل   كبرية  ذي  وتكفري  اجلماعات   كرتك   اخلوارج  رأى  قوم  أظهر  مذهب الشافعية وقال يف املنهاج :"ولوظاهر  
 يقاتلون   ال   أي (    يقاتلون  فال : )    :"قوله     اخلطيب  على  البجريمي  وقال يف : حاشية   (  207) طريق"  فقطاع   وإال  تركوا
 يف   بكوهنم  واملراد  ...  هبم  تضرران  عدم  الثالث   .  قبضتنا  يف   كوهنم:    والثاين  .  لنا  قتاهلم  عدم:    األول  شروط  بثالثة

 التعرض ولنا قبضتنا  يف  كانوا  إن ابلقتل أي (  هلم  يتعرض فال : )  قوله:".    ( 208) ". حكمنا عليهم  جيري أن قبضتنا
 ( 209) ". بدعتهم  كإظهار  هبم تضرران  إن  ابلدفع   هلم

 ابلقتال   يقصد   أن:    وجها  عشر  أبحد  املشركني  قتال  على  البغاة  قتال  ميتازقال يف الذخرية :"  الفرع الرابع :    
 تسىب   وال،    أمواهلم   تغنم  وال،    أسراهم   يقتل  وال،    جرحيهم  على  جيهز  وال   ،   مدبرهم   عن  ويكف ،    القهري  ردعهم

 عليهم   حترق  وال ،    الرعادات  عليهم   تنصب   وال ،    مال   على  يوادعهم   وال،    مبشرك   عليهم  يستعان   وال ،    ذراريهم
 تعمد  وجيوز ،    مدبرين  يقاتلون  :  وقتال المحاربين قتال البغاة إال في خمس ،    شجرهم   يقطع  وال  ،  املساكن 

 أخذوه   وما ،    حاهلم   السترباء   أسراهم   حبس  وجيوز   ،  وغريها  احلرب   يف   ومال  دم   من  استهلكوا  مبا   ويطالبون ،    قتلهم
 .     ( 210)"كالغاصب   عليه كان  عمن   تسقط  ال   والزكوات   اخلراج  من

 الفصل الثاني :  

 وفيه أربعة مباحث بين البغاة والخوارج وتطبيقاته المعاصرة الفرق أثر  

   لتفريق بين الخوارج والبغاة تحقيق الخالف في عدم ا:  األولالمبحث 

للبغاة واخلوارج   التعريف االصطالحي  املعن، وإن ظهر من مما تقدم يف  بينهما يف  التفريق  تقرير املذاهب يف  تبني 
 بعض نصوص الفقهاء ما يدل على خالف ذلك . 

 

 ( 320 /10اإلنصاف  ) -((205

 ( 402/ 3الذخيرة لشهاب الدين القرافي ) -((206

 (131/  1) -الطالبين منهاج  -((207

 ( 375/ 12حاشية البجيرمي على الخطيب ) -((208

 ( 82/ 15وعميرة )  -حاشيتا قليوبي  -((209

 ( 77طانية والواليات الدينية )ص:  األحكام السل( ، وانظر 9/ 12الذخيرة لشهاب الدين القرافي ) -((210
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البغاة واخلوارج يف املعن ، وسووا بينهما يف   الفقهاء فرقوا بني  ،  وهو   كثري من األحكام  والواقع أن الكثري من 
 مشكل من جهة أن الشريعة جاءت ابلفرق بينهم يف املعن واحلكم . 

نابلة ، ولذا تراهم والتسوية بني الطائفتني يف األحكام  هو قول أكثر الفقهاء من احلنفية واملالكية والشافعية واحل
الصديق   بكر  أيب  بقتال  البغي  أيب   يؤصلون ملسائل  بن   علي  األول يف زمن  اخلوارج  ، وبقتال   الزكاة  لتاركي 

طالب رضي هللا عنه ، وقتاله مع معاوية رضي هللا عنه .  فيتم االستدالل مبا جاء يف الطائفتني مجيعا على كل من 
وارج . وقد تقدمت بعض نصوص الفقهاء  الدالة على ذلك  ، وهي تتضمن خرج على اإلمام من البغاة أو اخل

 الداللة على أمرين : 

 األول : أن حكم اخلوارج حكم البغاة .  •
 . (  211)الثاين : استدالهلم مباجاء يف قتال اخلوارج على قتال البغاة والعكس •

ب يفرقون  ألنهم  ؛  المعتقد  في  والجماعة  السنة  ألهل  مخالف  التأصيل  . وهذا  الطائفتين  قتال  ين 

الفقهاء  من  الكثير  فإن   ، فيها  الخالف  وقع  التي  المسائل  إلى  بالنظر  للواقع  أيضا  مخالف  وهو 

قرروا الفرق بينهما في األحكام في عدد من المسائل كما سيأتي ، وقد فرقوا بين الطائفتين في 

 .    كما تقدم بعض األوصاف والشروط 

 فأجاب بقوله :"  ...  :    واخلوارج  ،   البغاة   عن   اخلالف يف ذلك عندما سئل    –رمحه هللا  -وقد حقق شيخ اإلسالم
 فإن   جمازف  ومدعيها  ،  ابطلة   فدعوى   -  االسم  يف  إال  بينهما  فرق  ال  أن  على   اجتمعت  األئمة  إن:    القائل  قول  أما

 من   كثري  مثل  ،   وغريهم   وأمحد  والشافعي   حنيفة  أيب  أصحاب  من  العلم   أهل   من   طائفة   قول   هو  إمنا  الفرق   نفي
 ألهل   وقتاله   ،   اخلوارج  علي   وقتال  ،  الزكاة  ملانعي   بكر  أيب  قتال   جيعلون   قد   فإهنم ؛    البغي   أهل   قتال  يف  املصنفني 

 متفقون   فهم  ذلك  مع  مث.    البغي  أهل  قتال  ابب  من .    االسالم  إىل  املنتسبني  قتال  من   ذلك  غري  إىل  وصفني  اجلمل
 بل   فسق   وال  ،  بكفر  عليهم  حيكم  أن  جيوز  ال  ،  العدالة  أهل  من   الصحابة  من   وحنومها  والزبري  طلحة  مثل  أن  على

 جعل  فإذا  فساقا  ليسوا  البغاة  أبن   القول   ويطلقون   ،   هلم   مغفورة   وذنوهبم  ،   خمطئون   وإما  ،   مصيبون   إما:    جمتهدون 
 وهلذا  ،   سواء  العدالة   على   الباقني  االجتهاد  أهل   من  يقاتلهم  من  وسائر  اخلوارج   تكون   أن   لزم ؛    سواء  وأولئك   هؤالء

فيفرقون بين   العلم  أهل  مجهور  وأما  ،   الصحابة  عدالة   على   متفقون  السنة  أهل   ولكن   ،  البغاة   بفسق   طائفة  قال

البغاة  من  يعد  ممن   ، الجمل وصفين  أهل  وغير   ، الجمل وصفين  أهل  وبين  المارقين  الخوارج 

 نصوص  وعليه،    واملتكلمني  والفقهاء  احلديث  أهل  عامة   وعليه،    الصحابة  عن   املعروف  هو  وهذا،    متأولينال
 به  أمر  أنه  عنه  ثبت  قد  اخلوارج  وقتال...    وغريهم  والشافعي  وأمحد  مالك  أصحاب  من :    واتباعهم  األئمة  أكثر

  (212)   "! !!   ؟   عليه  وأثن  اتركه  مدح ما  وبني  عليه وحض   به   أمر   ما  بني  يسوي  فكيف   عليه  وحض

 

/   4)  -؛ حاشية ابن عابدين     11/387( ،  151/    5)  -( ؛ وانظر البحر الرائق  100/    6)   -انظر شرح فتح القدير     -((211

( ؛ الذخيرة لشهاب الدين القرافي  38-37/  12( ؛ التاج واإلكليل لمختصر خليل )486/  1( ؛ الكافي في فقه أهل المدينة )262

 ( 46/ 10المغني )؛  312 /10اإلنصاف  ( ؛ 325-223/ 13؛ الحاوى الكبير )  (402/ 3)

 ( 443/ 3الكبرى البن تيمية )الفتاوى  -((212
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  حروراء   يوم   علي   قتال   يرى   من  منهم :    طريقان   القبلة   أهل  من  القتال   يستحق  من  قتال  يف   هلم   والعلماء   وقال :"
 من  سائر  قتال  وكذلك   الزكاة  ملانعي  بكر   أيب   قتال  جيعل   وكذلك   البغي   أهل   قتال   ابب   من  كله   وصفني  اجلمل   ويوم
 أصحاب  من  وافقهم  ومن   والشافعي  حنيفة  أيب  أصحاب   من  ذكره  من  ذلك   ذكر  كما  القبلة  إىل  املنتسبني  من   قوتل
 قتاهلم  مع   عدول   البغي  أهل  إن :    فقالوا  عدول   هم   بل  فساقا  ليسوا   الصحابة   أن   على  متفقون   وهم   وغريهم   أمحد
 البغي أهل تفسيق  إىل فذهبوا  ،   وغريه عقيل كابن   طائفة ذلك  يف  وخالفت،   الفروع يف  اجملتهدين  خطأ خمطئون وهم

 ذلك  يف   الصحابة  يدخلون  ال   أهنم   ريب  وال ،    فساقا  فرأوهم  زمنهم   يف   البغي  أهل   من  عدوه   من   إىل  نظروا  وهؤالء
 والروافض  اخلوارج  من  األهواء  أهل   بعض   يكفرهم   كما   وحنوهم  املعتزلة   من   األهواء  أهل  بعض   الصحابة   يفسق  وإمنا

  اثبتا  كان  وما كانت  كما  معصومة  أمواهلم أن يقولون وال  واجلماعة السنة أهل والفقهاء األئمة مذهب من  ذلك وليس
  هؤالء   وال   هؤالء ال  يضمن  ال يقولون   العلماء  مجهور   أن  حىت  يضمن   مل  القتال   حال  يف   أتلف   وما   صاحبه  إىل  رد  بعينه 

 دم   أو   مال   كل   أن  فأمجعوا  متوافرون  سلم  و   عليه   هللا   صلى  هللا  رسول   وأصحاب   الفتنة  وقعت:    الزهري  قال   كما  
 أهل  كقتال  ليس:    وحنوهم   واخلوارج  الزكاة  مانعي   قتال   أن  والطريقة الثانية ...    هدر  فإنه  القرآن   بتأويل  أصيب
 السنة  أهل  اعتقاد  يف  يذكرونه  الذي  وهو،    املتقدمني  األئمة   مجهور  عن   املنصوص  هو  وهذا،    وصفني   اجلمل

 بني   الفرق  على  نصوا  وقد  وغريه  كأمحد  احلديث  أئمة  ومذهب  وغريه  كمالك:    املدينة  أهل   مذهب  وهو  واجلماعة
 (  213)  "اخلوارج  أموال  غنيمة   أابح  من  منهم  فإن  األموال   يف   حىت   موضع  غري   يف  وهذا  هذا

 بني الطائفتني يف األحكام وأثر ذلك .   أذكر أهم املسائل الت تبني  مدى الفرق  ة :وفي المباحث التالي

 

 

 

 

 اإلسالم  والردة من حيث التفريق بينهم أثر : الثاني المبحث  

 تحرير محل النزاع 

 ( 214) اتفقوا على أن البغاة الخيرجون ببغيهم عن اإلميان

هل ي عتربون من املسلمني البغاة ؟ أم   ،اخلوارج الذين يكفرون ابلذنب , ويستحلون دماء املسلمني  واختلفوا يف    
  : على قولني أهنم يف حكم الكفار املرتدين ؟

 

 ( 451 -4/450انظرمجموع الفتاوى ) -((213

 ( 57/ 35مجموع الفتاوى ) -((214
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، وهو قول    )216( ، ورواية عن أمحد    )215(  أهنم من الكفار املرتدين ،  . وهو وجه عند الشافعية  القول األول : 
 )217(  طائفة من  أهل احلديث

، وهو املذهب عند )220(  ، والشافعية  )219(  ،واملالكية  )218(  أهنم بغاة ،  وهو مذهب احلنفية    القول الثاني :
  ، تيمية      )221( احلنابلة  ابن  اإلسالم  شيخ  واختيار  ا  قال    (  222) -رمحه هللا–،  قول نصاف  اليف  ظاهر   ...  ":

املتأخرين من أصحابنا : أهنم بغاة . هلم حكمهم , وأنه قول مجهور العلماء . ...  وقيل : هؤالء كفار كاملرتدين ... 
  ،  )223(  قلت : وهو الصواب .."

 من وجوه:  المتقدمة في ذكر الخوارجاألحاديث من قال بكفرهم بويستدل 

: "ألقتلنهم قتل عاد " ويف لفظ " قتل مثود "   ،  قوله  ملا جاء فبها من ألفاظ صرحية يف كفرهم منها :  األول :
 .   وعاد ومثود كفار ، وكل منهما إمنا هلك ابلكفر ؛ فدل على كفرهم  

ن الدين كما "خيرجون م  وقال:  نه وصفهم أبهنم  : "  أبغض خلق هللا إليه" "هم شر اخللق واخلليقة"  وأل  الثاني : 
وتلك الصفات ال يوصف هبا إال الكفار وهذا   خيرج السهم من الرمية مث ال يعودون فيه"  ،" ميرقون من اإلسالم"  . 

 حيث   البخاري  صنيع  مقتضى  وهو  اخلوارج  بتكفري  قال  ملن   به  واستدل...  قال يف فتح الباري:"يدل على كفرهم.  
 فقال  الرتمذي   شرح  يف  العريب  بن   بكر  أبو  القاضي  صرح  وبذلك   برتمجة   املتأولني  عنهم   وأفرد   ابمللحدين  قرهنم 

 (  224) "   االسالم  من   ميرقون    لقوله   كفار   أهنم  الصحيح 

 .   أمر بقتلهم وألنه    الثالث : 

     وبفعل الصحابةأدلة القول الثاني وقد استدلوا  باإلجماع   ، 

اإلجماع   واحد   : فأما  غري  حكاه  ابلشهادتني    )225(  فقد  لتلفظهم  ؛  اخلوارج  على  جيري  اإلسالم  حكم  أن 
 ومواظبتهم على أركان اإلسالم , وإمنا فسقوا بتكفري املسلمني مستندين إىل أتويل فاسد . 

 

 :"وحكى اإلمام في تكفير الخوارج وجهين " 52/ص10قال في روضة الطالبين ج   - (215)

 324-10/323انظر اإلنصاف  –( 216)

؛  فتح    351/ص7؛  نيل األوطار ج  339/ص23منهم البخاري ، والطبري ، وأبوبكر بن العربي ، انظر التمهيد ج  –  (217)

     299/ص12الباري ج

 151/ص 5؛ البحر الرائق ج 1/561؛ رد المحتار  6/100؛فتح القدير 10/98انظر المبسوط  – (218)

؛    1/447لقول بالتكفير ال يتوارثون "؛ حاشية الدسوقي  قال:" واختلف في تكفيرهم وعلى ا  401/ص3الذخيرة ج  –  (219)

 222/ص1؛ الكافي ج 278/ص6التاج واإلكليل ج

 52/ص10؛ روضة الطالبين ج 241/ص11؛ روضة الطالبين ج 221/ص2؛ المهذب ج 4/230انظر األم  – (220)

 324-10/323انظر اإلنصاف  –( 221)

 ،(124/ 5ية في نقض كالم الشيعة والقدرية )( ؛ منهاج السنة النبو57/ 35مجموع الفتاوى ) -((222

  161/ 6، وانظر كشاف القناع  313-10/312انظر اإلنصاف   – (223)

 ( :"30/ 8فتح الباري البن حجر ) -((224

وقال الخطابي : أجمع علماء المسلمين على أن الخوارج مع ضاللتهم فرقة من :"   300/ص12قال في فتح الباري ج   - (225)

التمهيد  وانظر  ؛    " اإلسالم  بأصل  متمسكين  داموا  ما  يكفرون  ال  وأنهم  ذبائحهم  وأكل  مناكحتهم  وأجازوا   , المسلمين  فرق 

     351/ص7فما بعدها؛  نيل األوطار ج 339/ص23ج
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     ": األوطار  نيل  يف   فرق  من  فرقة   ضاللتهم  مع  اخلوارج    أن  على   املسلمني  علماء  أمجع:  اخلطايب  وقالقال 
 ( 226) ".  االسالم  أبصل  متمسكني داموا  ما  يكفرون   ال   وأهنم  ذابئحهم،  وأكل  مناكحاهتم   وأجازوا  املسلمني، 

 ( 227) "  الفقهاء  إمجاع   نقل  يقتضي  وهذا   تكفريهم   على احلديث  أهل  وافق  أحدا  أعلم  ال  املنذر   ابن   قال    "

 . من الفقهاء المتقدم ذكرهم الخالف لثبوت  بأن هذا اإلجماع غير واقع    نوقش :

أن عليا رضي هللا  تعاىل عنه عندما سئل عن أهل النهروان هل كفروا ؟فقال : من الكفر فروا  فعل الصحابة : وأما 
 نوقش من وجهين :    .   )228(  

 أن نصوص السنة صحيحة وصرحية يف كفرهم فهي أوىل ابلتقدمي .   الوجه األول :

 )229(  أبن هذا القول عنه منقول يف أصحاب اجلمل وليس يف اخلوارج.  :  الثانيالوجه 

:   قيل .  فروا  الشرك  من:    قال  هم؟  أمشركون  اجلمل   أهل  عن   عنه  هللا  رضى   على  سئل:    قال  البخرتى  أىب  عن
 ( 230) ".علينا بغوا  إخواننا :    قال   هم؟  فما:    قيل. قليال إال  هللا   يذكرون  ال   املنافقني  إن :   قال  هم؟  أمنافقون 

 . أبن ورد عنه أيضا أنه قال ذلك يف اخلوارج    أجيب عنه : 

 أيب   بن   علي   فقال  النهروان  أهل  يعين  املشركون   قتل  يوم  البغلة   يتعرف  من  رجل  قال:  قال  سلمة  بن   شقيق   عن   "
 فنصران  علينا  بغوا قوم  قال هم  فما  قال قليال إال هللا  يذكرون ال  املنافقون قال فاملنافقون  قال فروا الشرك  من  طالب
.  والصحابة رضي هللا هبم سنة الكفار  اوقد أقره الصحابة على ذلك فدل على أهنم مل يسنو .          (  231) "عليهم

 عنهم أجدر الناس بفهم السنة وتنزيلها على مراد هللا ومراد رسوله  

 اخلوارج   يكفروا  مل  وغريه   طالب  أيب   بن   على    الرسول   وأصحاب  :"...   -رمحه هللا  –قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  
 يسب  مل   هذا   ومع   وغلبهم ،    الباقي   قاتل  مث   نصفهم   حنو  فرجع  فناظرهم  عباس  ابن  إليهم  أرسل   مث  ...  قاتلوهم  الذين 

 سرية  كانت  ، بل  وأمثاله   الكذاب  كمسيلمة   املرتدين   يف   الصحابة  سرية   فيهم   سار   وال  ماال   هلم   غنم   وال ،    ذرية   هلم
 اتفاق  فعلم،    ذلك  علي  على  أحد  ينكر  ومل،    الردة  أهل  يف  الصحابة  لسرية  خمالفة  اخلوارج  يف  والصحابة  علي

 ( 232)   "اإلسالم  دين   عن   مرتدين يكونوا   مل  أهنم   على  الصحابة

 

 (170-168/ 13نيل األوطار ) -((226

 ( 151/  5) -البحر الرائق   -((227

 18656/ر150/ص10مصنف عبد الرزاق ج - (228)

:"وروى عنه أن هذا القول كان منه في أصحاب الجمل وهللا أعلم" ، وكذا جاء في    335/ص 23قال في التمهيد ج   -  (229)

 548/37847/ص7مصنف ابن أبي شيبة ج

 17158( ر173/  8السنن الكبرى للبيهقي  ) -((230

 16499(ر174/ 8بيهقي الكبرى )سنن ال -((231

 ،( 124/ 5منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ) -((232
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 من   وغريه  عمر  بن   هللا  عبد   وكان  خلفهم  يصلون  كانوا  أهنم  اخلوارج  يكفروا  مل  الصحابة  أن  على  يدل  مماوقال :"  
 كان  كما  املسلم  املسلم  خياطب  كما  وخياطبوهنم  ويفتوهنم  حيدثوهنم  أيضا  وكانوا  احلروري  جندة   خلف  يصلون  الصحابة

 بن   انفع   أجاب   وكما   البخاري   يف   وحديثه   مسائل  عن  يسأله  إليه   أرسل  ملا   احلروري   جندة  جييب   عباس   بن   هللا   عبد 
 ( 233) "املسلمان  يتناظر  كما   ابلقرآن أشياء  يف يناظره  انفع  وكان  مشهورة مسائل عن   األزرق

لكل قول حجته ودليله وهي أدلة قوية لكال القولني ،ولكن الذي يظهر يل من خالل مناقشة األدلة ،   الترجيح :
ترجيح القول بعدم الكفر ؛ ألن هذا هو الذي فهمه الصحابة رضي هللا عنهم من النصوص ، فهو أوىل ابلرتجيح . 

 وهللا تعاىل أعلم . 

 ثمرة الخالف

كفار مرتدون ، يقاتلون وي قتلون وتغنم أمواهلم ، وال يتوارثون ، فيجوز قتلهم على القول األول فهم    الفرع األول : 
ابتداء , وقتل أسريهم , واتباع مدبرهم . ومن قدر عليه منهم استتيب . فإن اتب وإال قتل .   . وال يصلى عليهم 

يتبع   وال  أسريهم   اليقتل  ولكن   ، ابتداء  قتلهم  جيوز  بغاة  فهم  الثاين  القول  وعلى   ، ، أمواهلم  التغنم  مدبرهم،  
 وتوراثون ويصلى عليهم . 

 يف  احلديث  أهل   من   طائفة  قول  وهو  أمواهلم  وتغنم  ويقتلون  يقاتلون   بتكفريهم   القول  فعلىقال يف نيل األوطار :"     
 ( 234) "احلرب  ونصبوا  العصا  شقوا   إذا  البغي   أهل   مسلك هبم   يسلك   تكفريهم   بعدم  القول   وعلى   اخلوارج،  أموال

 ال   فسادهم إ  على  قتلوا  وإال  اتبوا  فان  الدين  يف  الداخل  الفساد  أجل   من   اخلوارج  قتل  مالك  رأى  الفرع الثاني :
  املرتد   يقتل  كما  لكفرهم  قتلوا  واال  اتبوا  فان  يستتابون  اهنم   قوله  فمقتضى  تكفريهم   رأى   من  وأما،    (  235) كفرهم  على

  واحلرورية  اإلابضية   يف   مالك  يل  قال :  قال  فيهم؟   مالك  قول  ما   اخلوارج  قتل   أرأيت:  قلت     قال يف املدونة :".  ،
 الدماء   فأصابوا  خرجوا  إذا  اخلوارج  أرأيت:  قلت  ....  قتلوا  وإال  اتبوا  فإن  يستتابوا  أن  أرى :  كلهم  األهواء  وأهل

 عندهم  شيئا  وجدوا  فإن  األموال  وأما  عنهم،   موضوعة  الدماء:  قال  مالكا  أن  بلغين:  قال  ورجعوا؟  اتبوا  مث  واألموال
: قلت  ...   التأويل  على   استهلكوها  إمنا  ألهنم   األموال  هلم  كانت  إذا  ذلك   من  بشيء  يتبعوا   مل   وإال  أخذوه،   بعينه 

 وال   مواتهم  على  يصلى   ال:  واإلابضية   القدرية  يف   مالك  يل   قال:  قال  ال؟  أم  عليهم  أيصلى   اخلوارج  قتلى  أرأيت
   )236(  "عليهم يصلى  ال أن   فأحرى  قتلوا   ذافإ .مرضاهم،  تعاد  وال جنائزهم  تشهد

 

 ،( 128/ 5منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة والقدرية ) -((233

 (170-168/ 13نيل األوطار ) -((234

 ( 413/ 16انظر البيان والتحصيل ) -((235

 ( 530-528/ 1المدونة  ) - (236)
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وقيل هؤالء كفار    ... قال يف الكايف ذهب فقهاء أصحابنا إىل أن حكم اخلوارج حكم البغاة    قال يف اإلنصاف :"  
وهو كاملرتدين فيجوز قتلهم ابتداء وقتل أسريهم واتباع مدبرهم ومن قدر عليه منهم استتيب فإن اتب وإال قتل  

 (  237) " أوىل انتهى  قلت وهو الصواب  

  العلماء   خيتلف  مل":    -رمحه هللا –  احلسني  بن   حممد  قال.    مل خيتلفوا يف أن اخلوارج فسقة ضالل  الفرع الثالث:  
 فليس  ،   العبادة  يف  واجتهدوا  ،  وصاموا  صلوا  وإن  ،    ولرسوله  تعاىل  هلل   عصاة  سوء  قوم   اخلوارج  أن  وحديثا  قدميا
     (  238) "  هلم   بنافع  ذلك

 ( 239) "تكفريهم   يف  تنازعوا  وإمنا  وتضليلهم   اخلوارج  ذم  على   متفقون   األمة :"  -رمحه هللا  –قال شيخ اإلسالم  

 خوارج فهم بتأويل املسلمني دماء واستحل عنهم  هللا رضي والصحابة احلق  أهل كفر  من   الثالثةاإلنصاف :"وقال يف 
 (  240) "   به  هللا  ندين  والذي   الصواب  وهو   قلت  كفار   هم  وعنه ،   الفروع   يف   قدمه   فسقة   بغاة

 ( 241) "الفساق  أشد ألهنم   إمامتهم   مالك  فمنع  اخلوارج  وأماقال يف الذخرية :"

 من حيث الضمان التفريق بينهم  أثؤ :    الثالثالمبحث 

 المطلب األول : تضمين البغاة  

 فهي   ،   وأموال  دماء  من  القتال  والتحام  احلرب  اثئرة  غري   يف  البغي   وأهل  العدل  أهل  بني  املستهلك  اتفقوا على أن  
 العدل  ألهل استهلكوه ما البغي أهل فيضمن ،  بعد أو القتال قبل استهالكها كان  سواء ، مستهلكها  على مضمونة 

 . وأموال  دماء  من البغي   أهل  على  استهلكوه   ما  العدل   أهل  ويضمن  ،   وأموال  دماء  من

البغي  واتفقوا   العدل اليضمنون ألهل  أهل  أن   ودماء  أموال  من   القتال  والتحام  احلرب  اثئرة  يف  املستهلك  على 
    على قولينوقت الحرب ما أتلفوه  هل البغي أواختلفوا في تضمين ،    (  242)   البغاة

 ( 244) وقول الشافعي يف القدمي  (  243) أهنم يضمنون ، وهو مذهب احلنابلة  القول األول :

 

 312 /10اإلنصاف   -((237

 ( 19/ 1الشريعة لآلجري ) -((238

 ( 37/ 7الفتاوى الكبرى ) -((239

 ( 323 /10اإلنصاف  ) -((240

 ( 240/ 2الذخيرة لشهاب الدين القرافي ) -((241

" ألمرين : أحدهما : أن ما وجب على أهل العدل من قتالهم يمنع من ضمان ما تلف بالقتال من دمائهم وأموالهم :     -((242

لتنافي اجتماع وجوب القتال ووجوب الضمان .  الثاني : أن مقصود القتال دفعهم عن بغيهم ، فصاروا في هدرها كالطالب إذا  

  =( :" وأما أموال أهل البغي27/  11؛  وقال في اإلنصاف )    -231/  13قتله المطلوب دفعا عن نفسه" انظر الحاوى الكبير ) 

ا=   بعد  اتلفت  ومتى   ... العدل  وانظر  وأهل  ؛  الحرب"  وقت  باإلتالف  ضمانها  في  الخالف  وإنما  ضمنت  عينها  على  الستيالء 

 ( 344/ 11المحلي  )( ؛ 10/ 12الذخيرة لشهاب الدين القرافي ) 

 ( 57/ 10(  ؛ المغني )316-315/ 10اإلنصاف  )  -((243

 ( 232-231/ 13الحاوى الكبير )  -((244
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، ورواية  ( 247)، وقول الشافعي يف اجلديد (  246) ، واملالكية (  245) أهنم اليضمنون وهو قول احلنفية القول الثاني : 
  (  249) اختارها شيخ اإلسالم   (  248) عن اإلمام أمحد

 باألثر والمعقول  استدل القول األول : 

 منكم   أصبنا   ما     ونغنم   ننزع منكم احللقة والكراع "  ملا جاؤوا اتئبني    الردة  الهل   بكر  أيب   أما األثر : فلقول  
 : أنه ضمنهم دايت القتلى من أهل العدل   وجه االستدالل   (  250) "قتالان  لنا  وتدون  منا  أصبتم   ما علينا  وتردون

 كالذي  ضمانه  فوجب،    مباح  دفع  ضرورة  وال،    حق   بغري  أتلفت  معصومة   وأموال  نفوس  ألهناف   وأما المعقول :
 .   احلرب   حال  غري   يف  تلفت

 :نوقشت األدلة من وجوه 

 أبو  فعرض ...":فقد جاء يف تكملة األثر    عمر   قول   اىل  ورجع  ميضه   ومل   عنه   رجع   فقدبكر  أيب   قول   ماأاألول:
 اجمللية  احلرب   من  ذكرت  ما  و. عليك  وسنشري   رأاي،  رأيت  قد :  فقال.  اخلطاب  بن   عمر  فقام .  القوم  على  قال   ما  بكر

 ذكرت؟  ما  فنعم:  منا  أصبتم   ما   وتردون  منكم،  أصبناه  ما  نغنم :  ذكرت  ما  وأما  ؟   ذكرت  ما  فنعم :    املخزية  والسلم  ،
 هللا،  على   أجورها.  هللا  أمر   على  فقتلت   قاتلت،   قتالان   فإن.  النار  يف   قتالكم   وتكون   قتالان،   تدون   ذكرت   ما   وأما
 وهذا يقتضي اإلمجاع فيكون حجة لنا..(251) « عمر قال  ما   على  القوم  فتتايع.  دايت   هلا  ليس

 فلم  أسلم  مث  أقرم   بن   واثبت  حمصن  بن   عكاشة  طليحة   قتل  وقد  ذلك  من  شيئا  أحدا  غرم   أنه  ينقل   مل أنه    الثاني: 
 .   شيئا  يغرم

  وهؤالء  هلم  أتويل   ال  كفار  أولئك  فان؛    ههنا  مثله  ، فال يلزم    املرتدين   حق   يف  التغرميسلمنا وجوب    لوو   الثالث :
 .(  252)  هبم احلاقهم   يصح  فكيف   سائغ  أتويل   هلم   املسلمني  من   طائفة

 والمعقولبالكتاب واإلجماع وأستدل القول الثاني 

 

 ( 253-252/ 3المبسوط ) -((245

 ( 278/  6) -( ؛ التاج واإلكليل 10/  12) -الذخيرة   -((246

 فما بعدها(  229/  4( ؛ وانظر األم للشافعي )232-231/ 13الحاوى الكبير )  -((247

 ( 57/ 10(  ؛ المغني )316-315/ 10اإلنصاف  )  -((248

 ( 13/ 22( ؛ مجموع الفتاوى )481/ 4إقامة الدليل على إبطال التحليل ) -((249

 ( 359-358/ 9البن حجر ) فتح الباري -((250

  ، وقد أخرجه أوله  البخاري في صحيحه صحيح البخاري   9507( ر 9622جامع األصول من أحاديث الرسول )ص:    -((251

البخاري ومسلم )  7221(ر81/  9) الجمع بين الصحيحين  قال في كتاب  بكر  23/  1باب االستخالف ؛  أبو  (:"وأخرجه بطوله 

 ( 359/ 9على الصحيحين باإلسناد الذي أخرج البخاري " ، وانظر فتح الباري البن حجر )البرقاني في كتابه المخرج 

 (  58/ 10انظر المغني )  -((252



40 
 

تعالى  فلقوله  الكتاب  َعَلى        أما  إ ْحَدامه َا  بَ َغْت  فَإ ْن  نَ ه َما  بَ ي ْ فََأْصل ح وا  تَ تَ ل وا  اق ْ اْلم ْؤم ن نَي  َن  م  طَائ َفَتان   َوإ ْن 
فَإ ْن   اّللَّ   َأْمر   إ ىَل  تَف يَء  َحىتَّ  تَ ْبغ ي  الَّت   فَ َقات ل وا  حي  ب  اأْل ْخَرى  اّللََّ  إ نَّ  ط وا  َوَأْقس  ْلَعْدل   اب  نَ ه َما  بَ ي ْ فََأْصل ح وا  فَاَءْت 

ط نيَ  اْلم ْقس 
 .   عنهم  سقوطه  على  فدل  ،  مال   وال   دم  يف   تبعة   يذكر  ومل  ،   بينهم  ابإلصالح  فأمر      ( 253)

وألن عمر فقد أمجع الصحابة على ذلك يف قتاهلم للبغاة واخلوارج كما تقدم يف املبحث السابق ،  وأما اإلجماع :
 على  القوم  تتايعو   رضي هللا عنه قد أشار على أيب بكر رضي هللا عنه بعدم تضمني أهل الردة بعد عودهتم اتئبني ،  

 . (  254) «  مبا فيهم ابو بكر الصديق رضي هللا عنه   عمر قال  ما

 أصيب   أوفرج   مال  أو   دم  كل  نأن    فأمجعوا  متوافرون   هللا  رسول   واصحاب   الفتنة  وقعت    -رمحه هللا  الزهرى  قال   "  
 (255)   " اجلاهلية  أبهل ذلك   ف   احلقوهم   لفظ  وف ،   فيه   ضمان  فال   القرآن   بتأويل

 : وجهينوأما المعقول فمن  

 أهل يف  أطرح  كما  مطرحا  يكون أن فوجب  ،  رجوعهم  من  ومانع هلم  منفر  أتلفوه  ما  البغي أهل  تضمني ألن  األول : 
 (  256) "     .   احلرب

      .  العدل   كأهل  االخرى  على  أتلفت   ما تضمن   فلم   سائغ  بتأويل  ابحلرب  ممتنعة   طائفة  وألهنا  الثاني: 

 احلق   إىل  الرجوع  يف   ترغيبا  البغاة  صوراتن  ذلك   من  واستثن  الضمان   إجياب   اإلتالف   يف  األصل  قال يف الذخرية :"
 ( 257) "احلقوق  فتضيع  الوالايت  يف   الناس  يزهد   ليال  واحلكام

وهذا الرتجيح مقيد أبن  إلجابة عن أدلة القول األول .للقوة ماستدلوا به ، و   الراجح هو القول الثاين  الترجيح : 
 يكون أتويلهم أتويال سائغا له وجه من الشرع ، أما إذا كان البغي جمردا من التأويل ، فيلزمهم الضمان ؛ 

 . وهللا تعاىل أعلم 
 ثمرة الخالف  

، وعلى القول الثاين ليس عليهم   واألموال    على القول األول يضمنون ما أتلفوه من األنفس:     الفرع األول 
 . ضمان  

الثاني:   البغي رد ما أخذوه من املال وألهل العدل ما غنموه منهم ؛   الفرع  القولني جيب على أهل  على كال 
 " فنعم: منا أصبتم  ما  وتردون   منكم، أصبناه  ما   نغنم :    :"   لقول عمر  

 

 من سورة احلجرات 9اآلية  -((253

 ( 9622جامع األصول من أحاديث الرسول )ص:  -((254

 ( 14-13/ 22مجموع الفتاوى ) -((255

 ( 232-230/ 13الحاوى الكبير )  -((256

 (   13/ 12لشهاب الدين القرافي )  الذخيرة -((257
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تقدم اشرتاط اجلمهور من احلنفية والشافعية ،واحلنابلة  أن يكون للبغاة منعة بقوة أو كثرة ، مع    الفرع الثالث:
وجود التأويل السائغ ، فإن كانوا عددا قليال فال عربة بتأويلهم ، فحكمهم حكم قطاع الطريق ، وبناء على ذلك 

نابلة فإهنم مل يشرتطوا املنعة ، فيسري حكم جيب عليهم الضمان مطلقا .  أما على قول املالكية وأيب بكر من احل
التأويل ، وبناء على هذا القول فإهنم اليضمنون وإن كان  القليل عندهم كالكثري بشرط وجود  العدد  البغاة على 

 . فإذا مل يكن معهم أتويل ضمنوا كطاع الطريق .   إذا كانوا متأويلني    عددهم قليال

 من   أتلفوا ما بضمان  يعين أصابوا مما  بشئ يؤخذوا مل  العدل أهل إىل  ودخلوا البغي أهل  اتب  وإذاقال يف املبسوط :"
وصاروا أهل منعة فاما ما أصابوا قبل ذلك   ومراده إذا أصابوا ذلك بعد ما تجمعوا  واالموال  النفوس

 بعدما  فاما  منعة  أهل  يصريوا  أن  قبل  الضمان  إسقاط  يف  الباطل  أتويلهم  يعترب  فال  أمران  الان  لذلك  فهم ضامنون
  عنهم   الضمان  اسقاط  يف  ابطال  كان  وان  أتويلهم  فيعترب  حسا  ابلدليل  االلزام  والية  انقطع   فقد  منعة  هلم  صارت
 (  258) "أسلموا  بعدما  احلرب  أهل  كتأويل

واخلارجون عن طاعته أربعة أصناف  والباغي يف عرف الفقهاء : اخلارج عن طاعة إمام احلق . قال يف فتح القدير:"و 
بال أتويل   اخلارجون  أحدها   :.... الطريق  قطاع  ،   :والثاين  وهم  هلم أتويل  لكن  هلم  منعة  أهنم ال  إال  قوم كذلك 

      ( 259) ."    فحكمهم حكم قطاع الطريق  . 

 بشرط   عليهم   توجه   حق  منع   أو  اإلنقياد  وترك   عليه   خبروج   اإلمام  خمالفو  هم وقال يف املنهاج يف بيان معن البغاة :"
 ( 260) "طريق   فقطاع   وإال   ...  فيهم   ومطاع   وأتويل هلم  شوكة

يف املغين :"واخلارجون عن قبضة االمام أصناف أربعة : احدها قوم امتنعوا من طاعته   -رمحه هللا-قال ابن قدامة 
الثاين : قوم هلم أتويل إال أهنم نفر يسري ال منعة هلم كالواحد       . وخرجوا عن قبضته بغري أتويل فهؤالء قطاع طريق 

 . واالثنني والعشرة وحنوهم فهؤالء قطاع طريق  

 كانوا   إن  هذا   مال   وال   نفس  من  فيه  ضمان  فال   الفتنة   يف  أتلفوه   وما   حكام البغاة"..يف التاج واإلكليل عن أ  قال
  قائما  املال  ورد  ابلقصاص  فيؤخذون  أتويل  بال  بغيا  لسلطاهنم  اخلالف   وأهل  العصبية  أهل   وأما  أتويل  على  خرجوا

 (261) "فائتا  أو  كان

 وخمالفة  العصبية  وأهل  بتأويل  خرجوا  كانوا  إن  مال  او  نفس  من   الفتنة  يف   أتلفوه  ما  يضمنون  واليف الذخرية:"   قال
 ( 262) "فائتا  أو  قائما   واملال  النفس  يلزمهم  أتويل   بغري  السلطان

 

 ( 253-252/ 3المبسوط ) -((258

 ( 100-99/  6) -شرح فتح القدير    -((259

 (131/  1) -منهاج الطالبين  -((260

 ( 278/  6)  -( ، وانظر مواهب الجليل 279/  6) -التاج واإلكليل  -((261

 ( 10/  12) -الذخيرة   -((262
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 المطلب الثاني : تضمين الخوارج   

 تقدم ذكر الخالف فيها  ومنها:   مسائل ضمين الخوارج ينبني على تالخالف في 

بكفرهم فمن كفرهم جعلهم ضامنني ملا أتلفوه من األموال واألنفس ، ما تقدم يف مسألة احلكم   المسألة األولى : 
 ومن مل يكفرهم جعلهم يف حكم البغاة  على ما تقدم من اخلالف . 

يف حكم  املرتدين يف القتال -عنده-فمن ضمن البغاة ضمن اخلوارج ألهنم  .   تضمني البغاة  المسألة الثانية : 
 كانوا   امل  لكن ،    احملرم  إستحلوا  وإن  موألهن يف حكم املسلمني يف القتال.   وإن مل يكفرهم ، ومن مل يضمنهم جعلهم  

 عفى   األمة   هذه   ألن ؛    ورمحته  هللا  عفو   ف  فارقوهم  وإن،    الضمان   عدم   ف  اجلاهلية  أهل  مبنزلة  كانوا  متأولني  جاهلني
 ( 263) "فيه  اخطأ  الذى   الكفر  له   يغفر   ال   فإنه  الكافر  خبالف والنسيان  اخلطأ  عن  هلا

فهذا أثر أصح من أثر الزهري، أو مثله، أبن علي :"   ملا ذكر أثر قتل اخلوارج خلباب    -رمحه هللا–قال ابن حزم  
بتأويل قتلوه  فيمن  اخلوارج  على  القود  رأى  طالب  أيب   فصح  . إمجاعهم  من   الزهري  ذكر  ما  خبالف   القرآن،   بن 

 .(  264)  عنهم  هللا   رضي  الصحابة   من   ذلك   يف   اخلالف

 المسألة الثالثة : مشروعية القتال 

الفتنة     يعترب كقتال  قتاهلم  به كقتال هل  املأمور  القتال  أنه من  أم  ؟  فيها  القتال  ترك  النصوص مبدح  الت جاءت 
ألزمهم بضمان جعلهم يف ؟  احملاربني واملرتدين   الفتنة ، ومن   قتاهلم كالقتال يف  مل يضمنوا اخلوارج جعلوا  فالذين 

  .حكم احملاربني

 التأويل  اعتبار المسألة الرابعة : 

حلقهم ابلبغاة يف األحكام من حيث القتال من أ  ليس كتأويل البغاة ،  ولكن    مع تقرير الفقهاء أبن أتويل اخلوارج
فمن  مل يوجب عليهم ضماان ، اعترب أتويلهم ، وعذرهم من أجله  والضمان ،جعلوا أتويلهم يف حكم أتويل البغاة  .

 يف عدم الضمان ، ومن أوجب الضمان عليهم ، مل جيعل أتويلهم عذرا يف إسقاط الضمان . 

 وهللا تعاىل أعلم . وقد سبق تقرير هذه املسائل يف ثنااي هذا البحث مما يغين عن التكرار.  

 

 المبحث الرابع : تطبيقات معاصرة

 في المملكة الخاليا اإلرهابية والمجموعات المسلحة المطلب األول : 

 

 ( 14-13/ 22مجموع الفتاوى ) -((263

 ( 346/ 11المحلي  )  -((264
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 ه ميكن أن تقسم إىل طائفتني : ابلنظر لواقع  تلك اخلالاي فإن  الفرع األول : أقسامهم 

 : األولى  ،   الطائفة  األتباع  بني  التكفري  شبهات  بث  خالل  من  له  وسوغت  اخلروج  إىل  دعت  الت  وهي 
هذه الطائفة      مجيع الوسائل اإلعالمية املمكنة لنشر ذلك .ومنهم من يدعم اخلارجني ماداي . واستخدموا يف ذلك  

من ثبت عليه شيء من ذلك فإنه يلحق ابلطائفة والراجح أن  ينطبق عليها ماجاء يف اخلوارج القعدية من األحكام ، 
ألهنم كالشركاء ،  فلهم حكم الردء    حملاربني .اخلارجة من حيث العقوبة سواء أحلقناهم ابلبغاة ، أو ابخلوارج ، أو اب

    (  266) واملالكية   (  265) احلنفية  هو قول اجلمهور من  وإحلاق الردء ابملباشر يف احلرابة  مع املباشر كما يف احلرابة ،  
 . وهللا تعاىل أعلم .    (  268)   -رمحه هللا–  اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية هو  و       (  267) واحلنابلة

يف صفة التحريض على اخلرواج   سبق ذكر نصوص الفقهاء يف وجوب تعزير من سب اإلمام أو عرض بسبه  تنبيه :
 من أوصاف اخلوارج ، وهي أصل يف معاقبة اخلوارج القعدية. 

الثانية :  فبالنظر إىل   .  أعوانه  و وهي الت أعلنت اخلروج  وقامت ابلتفجريات ، وأعلنت كفر احلاكم    الطائفة 
 نتوصل لآليت:   تلك الطائفة 

محل   -3   على اإلمام  اخلروج  -2وجود البغي      -1يتصفون بصفات مشرتكة للبغاة واخلوارج من حيث :   •
 .   يهدفون خللع اإلمام    -4السالح  

اخلروج عن قبضة     -2عن الطاعة     االمتناع   -1وهي :    املشرتكة للبغاة واخلوارج  توفرت فيهم بعض الشروط    •
 . وجود التأويل    -3اإلمام   

أتويلهم غري   -3   سفك الدماء املعصومة    -2إخافة السبيل     -1هلم تعلق بصفة احملاربني من حيث :   و    •
 سائغ 

روج من خلا -3 استحالل الدماء املعصومة  -2التكفري مبا اليعد مكفرا   -1وهلم تعلق ابخلوارج من حيث :    •
  سفهاء األحالم   -6  األسنان   أحداث    -5أهل عبادة     -4أجل الدين   

إىل حشد اجليش ليس هلم منعة بقوة أو كثرة حيتاج يف كفهم ف:  ابلقوة أو الكثرة  وقد ختلفت عنهم شرط  املنعة   •
 لقتاهلم ، وإمنا هم عدد قليل ، متفرقني ، متخفني . 

هم إبحدى الطوائف الثالث نظران إىل أقرهبا هلم من جهة الصفات والشروط الت تلك الطائفة    فإذا أردان أن نلحق
 البد منها يف البغاة واخلوارج . 

 

 ؛186/ 6؛ حاشية رد المحتار على الدر المختار 5/74؛ البحر الرائق  198، 9/149انظرالمبسوط   -((265

   350-4/349؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير  431/ 8؛ التاج واإلكليل على مختصر خليل  4/554انظرالمدونة  -((266

 6/3099؛ كشاف القناع  12/486؛ المغني   27/19انظر المقنع والشرح الكبير مع اإلنصاف  -((267

الفتاوى    -((268 :     244/   34انظر مجموع  للشافعية  اآلخر  والقول  الشافعية،  قول  التعزير وهو  إال  الردء  انظر   ليس على 

 ؛  502-5/501؛ مغني المحتاج  5/451المهذب 
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اشرتطوا أن يكون عندهم منعة بقوة أو كثرة إحلاقهم ابلبغاة ، فاليصح عند أكثر الفقهاء ؛ ألهنم قد  أما   •
أن يكون أتويله   -يف إحلاق اخلارج على اإلمام ابلبغاة-حتتاج إىل اجليش يف كفهم ، وبعضهم قد اشرتط  

   سائغا كالظاهرية . إال على قول املالكية وأيب بكر من احلنابلة وهو قول مرجوح كما تقدم .
عدم وجود التأويل   -2عدم وجود املنعة   -1كثر الفقهاء ملا يلي : بقطاع الطريق فهو قول أ إحلاقهم  أما  •

 السائغ عند من يشرتطه ،وعلى القول املالكية فهم بغاة 
أما إحلاقهم ابخلوارج فال خيتلف الفقهاء يف أن من اتصف بتلك الصفات: ) التكفري ، واستحالل الدماء(  •

وبناء على ذلك ، فإن ظائفة احلوارج هي أقرب الطائف الت يصج أن ينسبوا إليها       فإنه يكون خارجيا .
 ملا يلي: 

، ووزرائه، وهؤال يكفرون احلاكم    .  عقيدة التكفري وهي  أبرز الصفات والشروط للخوارج األوائلإعالهنم   -1
 ...   ورجاله، وعلماء دولته، وعسكره وجيشه 

خالل التفجريات الت حصلت يف مدينة الرايض ، وقد بثوا من   استحالل الدماء املعصومة وهذا بني من  -2
خالل وسائل اإلعالم تصويرا لتلك العمليات وكيفية تنفيذها ، وهم يظهرون سرورهم بذلك ، ويصدرون 

 البياانت على إثرها . 

الصفتني     هاتني  تقدم  –فوجود  ابخلوارج كما  اإلحلاق  شروط  من  أيضا  ،   -ومها  الطائفة  بتلك  إلحلاقهم  كاف 
 ويضاف إىل ذلك : 

يف أسالفهم  من  أعظم شبهاهتم يف تكفري احلاكم هي شبهة احلكم بغري ماأنزل هللا وهي أصل من أصوهلم   -3
 التكفري حىت مسوا ابحملكمة كما تقدم . 

أمسوه بغزوة بدر الت جرت يف   احمليا مت يف اليوم السابع عشر من رمضان ،التفجري الذي جرى يف جممع   -4
أنه ،   اتفق فيه اخلوارج على قتل   هذاالتاريخ ، ومن املوافقات  اليوم الذي  الصحابة رضي هللا هو نفس 

 بكر  بن  عمرو   ،و   هللا  عبد   بن  الربك  و  ملجم  بن   الرمحن   عنهم  ، حيث جاء يف ذكر قصتهم أن :" عبد 
:   فقالوا  عليهم   فرتمحوا  النهر  أهل   ذكروا  مث  والهتم   عمل  وعابوا  الناس  أمر  فذكروا  مبكة   اجتمعوا  التميمي 

 هللا   يف   خيافون   ال  كانوا  الذين   رهبم   لعبادة  الناس  دعاة  كانوا  الذين   إخواننا  شيئا  بعدهم  ابلبقاء  نصنع  ما  وهللا
 قال   إخواننا  هبم   وأثران  البالد  منهم  فأرحنا   قتلهم   فالتمسنا  الضاللة   أئمة   فأتينا  أنفسنا  شرينا  ،فلو   الئم  لومة 
 أكفيكم  أان :    هللا  عبد  بن  الربك   وقال  طالب  أيب  بن  علي  أكفيكم   أان :    مصر  أهل  من  وكان   ملجم  ابن 

 ال  ابهلل  وتواثقوا  فتعاهدوا  العاص   بن   عمرو   أكفيكم   أان:    التميمي   بكر  بن  عمرو   وقال  سفيان  أيب   بن   معاوية
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واتعدوا    فسموها  أسيافهم  فأخذوا  دونه   ميوت   أو يقتله   حىت  إليه   توجه   الذي   صاحبه  عن  منهم  رجل   ينكص

   (  269) إليه"  توجه  الذي   صاحبه   على   منهم رجل كل  يثب  أن   لسبع عشرة من شهر رمضان

 :   ثالثة أحوالمن   الخيلو األمر     القدرة عليهم  الفرع الثاني: حكمهم قبل 

أن يصروا على ضالهلم بعد دعوهتم ، فال خالف بني العلماء  يف حل قتلهم  أبي وسيلة كانت ،   الحال األولى :
والفرق يف ذلك يف قولنا أهنم خوارج أو بغاة ، أو قطاع طريق .؛ ألن اإلمجاع حاصل على قتل البغاة واخلوارج إذا  

 ي عليهم أحكامه . وإذا خرجوا عن قبضة اإلمام حبيث الجتر   ابدروا ابلقتال وسفك الدماء .

أتلفوه من األموال واألنفس ؟ وهذا ينبين على   الحال الثانية : يتوبوا ويرجعوا إىل احلق ، فهل يضمنون ما  أن 
وكذا على قول من   لعدم وجود املنعة   اخلالف : فعلى قول اجلمهور أهنم يف حكم قطاع الطرق يلزمهم الضمان  

عدم اشرتاط املنعة ، وهو قول ب  قول ال. وعلى  اشرتط التأويل السائغ ، ويسقط عنهم حد احلرابة من أجل توبتهم
 وهللا تعاىل أعلم .   اليضمنون .  فإهنم  املالكية  

: أن يؤسروا قبل التوبة فاحلكم فيهم كما يف احلال الثاين على اخلالف ، إال أننا إذا جعلناهم من   الحال الثالثة
َا  :  وقد قال هللا تعاىل احملاربني فيقام عليهم حد احلرابة ألهنم أسروا قبل التوبة    َوَرس وَله    اّللََّ   حي َار ب ونَ   الَّذ ينَ   َجَزاء    إ منَّ

اَلف    م نْ   َأْرج ل ه مْ و   َأْيد يه مْ   ت  َقطَّعَ   َأوْ   ي َصلَّب وا  َأوْ   ي  َقت َّل وا  َأنْ   َفَساد ا  اأْلَْرض    يف    َوَيْسَعْونَ  َفْوا  َأوْ   خ   هَل مْ   َذل كَ   اأْلَْرض    م نَ   ي  ن ْ
ْزي   نْ َيا  يف    خ  َرة    يف    َوهَل مْ   الد   َغف ور    اّللََّ   َأنَّ   فَاْعَلم وا  َعَلْيه مْ   تَ ْقد ر وا  َأنْ   قَ ْبل    م نْ   اَتب وا   الَّذ ينَ   إ الَّ   َعظ يم    َعَذاب    اآْلَخ 
يم   رَح 

 . وهللا تعاىل أعلم .     ( 270)

 المدني    االعتصامالمطلب الثاني: اإلنكار العلني و المظاهرات و 

 هذه الصور الثالث هي من الصور املعاصرة ، وهي وثيقة الصلة ابلبغاة واخلوارج من بعض الوجوه  

 والمقصود به ذكر مساوئ اإلمام وأخطائه أمام المأل .      .      على اإلمام الفرع األول : اإلنكار العلني

هو   األسلوب  الوقائع الأعظم  من  هذا  ابستقراء  مطرد  أمر  وهذا   ، اإلمام  على  واخلروج  البغي  إىل  املؤدية  وسائل 
، أو ليبيا ، أو أو اجلزائر  ،    ماحصل يف لصومالوهي كثرية التكاد حتصر ، فبالنظر إىل    . التارخيية ، واملعاصرة   

،  فقد كان أول األمر إنكارا علنيا مبجرد الكالم  مث أصبح خروجا أدى إىل الفتنة والتفرق ، مصر    اليمن ،  أو 
  يكاد   ال   ولعله   :"   -رمحه هللا-تيمية   ابن   ال وزايدة املظامل واملفاسد ، فتحققت السنة اجلارية الت التتبدل ، كما ق

 أزالته  الذي   الفساد   من  أعظم   هو  ما  الفساد  من  خروجها  يف   وكان   إال  سلطان   ذي  ىعل  خرجت  طائفة  يعرف

 

 168( ر97/ 1جم الكبير الطبراني )المع -((269

 سورة املائدةمن  34، 33اآليتان  -((270
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وقل من خرج على إمام ذي سلطان إال كان ، ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من وقال:"    (  271) "ه  .ا
 ابلسيف  وقتاهلم األئمة على  اخلروج يرون ال أهنم السنة أهل مذهب   من  املشهور كان  وهلذاوقال :"     ( 272)" اخلري
 القتال   يف  الفساد  ألن    النيب  عن  املستفيضة  الصحيحة  األحاديث  ذلك  على  دلت  كما   ظلم  فيهم  كان  وإن

 (  273) ""   فتنة  وال قتال بدون  بظلمهم   احلاصل  الفساد  من  أعظم   والفتنة 

 منها : و التي جاء فيها اإلنكار على ولي األمر علنا إىل بعض النصوص العامة  بذلك القائلون  استند و

 :  فقال" ،    الركنان   هذان  يستلم  ال   إنه   :" عنهما  هللا   رضي  عباس   ابن   له   فقال   األركان  يستلم كان      معاوية أن     -
 ( 274) "  مهجورا  البيت  من  شيء  ليس

 بينهما  جيمع  وأن  املتعة   عن   ينهى  وعثمان ،    عنهما  هللا  رضي  وعليا  عثمان  شهدت  قال  احلكم   بن   مروان   عن    -
 (  275) "أحد  لقول     النيب  سنة  ألدع   كنت   ما قال  وحجة   بعمرة   لبيك  هبما  أهل   علي  رأى  فلما 

ابن كعب     - أيب  قول  وفيه  ثالاث  االستئذان  قصة   على  عذااب  تكونن  فال  اخلطاب  ابن   اي:"  لعمر    يف 
   " (276 )  هللا   رسول  أصحاب

قصة اإلنكار على مروان ابن احلكم عندما أراد أن يبدأ ابخلطبة قبل صالة العيد ، كما يف حديث أيب سعيد  -
   (  277)  كما يف صحيح مسلم  اخلدري  

 أمري »  أو «.  جائر سلطان عند عدل   كلمة  اجلهاد أفضل»   هللا  رسول قال قال  اخلدرى سعيد أىب عن   -
 . (  278)«  جائر

والنهي  ولعموم   - بالمعروف  األمر  ووجوب  مسلم  لكل  النصح  بوجوب  جاءت  التي  النصوص 

 عن المنكر ومنها : 

 وألئمة   ولرسوله  ولكتابه  هلل»    قال  ملن  قلنا«    النصيحة   الدين »    قال    النىب  أن    الدارى   متيم  ماجاء -
 ( 279) «  وعامتهم   املسلمني 

 انصحا  وميس  يصبح  مل  من   ، و  منهم  فليس  املسلمني  أبمر  يهتم   مل  من   :"  هللا  رسول  قال  قال  حذيفة  عن و  -
   ( 280) "  منهم  ، فليس  املسلمني  ولعامة  وإلمامه ولكتابه  ولرسوله   هلل

 

  231/  3منهاج السنة النبوية  -((271

   4/262منهاج السنة النبوية  -((272

  231/  3منهاج السنة النبوية   -((273

 باب من لم يستلم إال الركنين اليمانيين  1608ر 151/ 2 صحيح البخاري  -((274

باب التمتع واإلقران واإلفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي  ؛ صحيح    1563ر 142/  2  صحيح البخاري    -((275

   3021ر46/ 4مسلم   

 5759ر179/ 6باب التسليم واآلستئذان ؛ صحيح مسلم     5891ر 2305/ 5صحيح البخاري   -((276

 سبق تخريجه   -((277

 وقال:"حسن غريب" ؛   2174ر471/ 4؛ سنن الترمذي  4346ر217/ 4سنن أبي داود -((278

النسائي  18850ر315/  4مسند أحمد بن حنبل   النسائي ألحمد  ؛   4209ر161/  7؛ وقال األرنؤوط :"إسناده صحيح" سنن 

 491ر886/ 1؛ وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة لأللباني  4012ر110/ 4سنن ابن ماجة للقزويني 

 205ر53/ 1صحيح مسلم  -((279

 7473ر270/ 7األوسط ألبو القاسم الطبراني المعجم   -((280
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اخلدري   - سعيد  أيب  عن  مسلم  النيب    ماجاء يف صحيح   مل  فإن   بيده  فليغريه  منكرا  منكم  رأى  من"  أن 
   (  281)   اإلميان  أضعف   وذلك  فبقلبه  يستطع  مل  فإن فبلسانه  يستطع

 والجواب عن ذلك من وجوه : -

إن مجيع األدلة املتقدمة  يف جواز اإلنكار العلين على ويل األمر ليست موضعا للنزاع ؛ألن هذا    الوجه األول :  
إنكار علين على ويل األمر نفسه ويف حضرته.  فهذا أمر جائز مع مراعاة املصلحة واملفسدة يف ذلك  .   ولكن 

ام يف وسائل اإلعالم  ، واملنشورات أين هذا من اإلنكار على ويل األمر يف غيبته ؟! وإعالن ذلك للخاص والع
والكتب ، وحنو ذلك مث تنشر على املأل ؟!  فاحلديث عن أخطاء والة األمور أمام العامة مع كونه غيبة حمرمة ، ففيه 
مفسدة كربى أال وهي إاثرة الناس على والة أمورهم تؤدي إىل عدم السمع والطاعة، وهذه مفسدة اليعدهلا شيء 

      من املفاسد .

الثاني:    املنهج خمالف الوجه  هذا  وأن     أن  خفية  لإلمام  النصح  وجوب  فيها  جاء  التي  التشهير النصوص 

 ومنها :  يؤدي إلى الخروج على الحاكم  بالحكام 

عن األعمش عن أيب وائل قال قيل ألسامة لو أتيت فالان فكلمته قال إنكم لرتون أين ماجاء يف الصحيحني:"  -
  )282(  "أمسعكم إين أكلمه يف السر دون أن أفتح اباب ال أكون أول من فتحهال أكلمه إال  

فقال أسامة قد كلمته سرا دون أن أفتح اباب أي ابب اإلنكار على األئمة عالنية :"-رمحه هللا–ابن حجر  قال   •
 ( 283) "خشية ان تفرتق الكلمة

النووي • أكون  :"-رمحه هللا-قال  أن  أمرا الأحب  أفتتح  على قوله    اجملاهرة ابإلنكار  يعن  افتتحه    من  أول 
  (  284) "عثمان رضى هللا عنه ةاألمراء ف املأل كما جرى لقتل

اإلنكار جهارا ما خيشى  • " يعين اجملاهرة ابإلنكار على األمراء يف املأل  ؛ ألن يف  تعاىل  األلباين رمحه هللا  قال 
 )285(  شأ عنه قتله"عاقبته ، كما اتفق يف اإلنكار على عثمان جهارا إذ ن

يبد له  من أراد أن ينصح لسلطان أبمر فال " : قال   أن رسول هللا    -رضي هللا عنه-عن عياض ابن غنم •
  ."(  286) عليه له  عالنية، ولكن ليأخذ بيده، فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإال كان قد أدى الذي

" قاعدة : ضبط املصاحل العامة واجب وال ينضبط إال بعظمة األئمة يف نفس   الذخريةقال القرايف رمحه هللا يف   -
 ( 287)الرعية ، ومىت اختلفت عليهم أو أهينوا تعذرت املصلحة.."

 

 سبق تخريجه   -((281

    2989/ ح 2290/ص4؛ صحيح مسلم ج 3094/ح1191/ص3صحيح البخاري ج - (282)

 52/ص13فتح الباري ج -((283

 118/ص18شرح النووي على صحيح مسلم ج -((284

   335من  تعليقه على مختصر مسلم ص  – (285)

؛ قال األرنؤوط :" صحيح لغيره دون قوله : من أراد أن ينصح لسلطان بأمر   15369ر   403/  3مسند أحمد بن حنبل  -((286

، وقال األلباني :" صحيح لغيره " ، ظالل الجنة في تخريج    1007ر367/  17... فحسن لغيره " ؛ المعجم الكبير الطبراني  

 1097ر274/ 2لأللباني السنة 

 13/234الذخيرة   -((287
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قال سهل بن عبد هللا رمحه هللا ال يزال الناس خبري ما عظموا السلطان والعلماء فإذا :"رمحه هللا  وقال القرطيب    -
 ( 288) وأخراهم"   ياهم وأخراهم وإذا استخفوا هبذين أفسد دنياهم عظموا هذين أصلح هللا دن

خيار أئمتكم   كما يف صحيح مسلم عن عوف بن مالك رضي هللا عنه  :"    -1قال    أن النيب    :الرابع  الوجه  
وتلعنوهنم  ويبغضونكم  تبغضوهنم  الذين  أئمتكم  وشرار  عليكم  ويصلون  عليهم  وتصلون  وحيبونكم  حتبوهنم  الذين 
ويلعنونكم «. قالوا قلنا اي رسول هللا أفال ننابذهم عند ذلك قال » ال ماأقاموا فيكم الصالة ال ما أقاموا فيكم 

ا من معصية هللا فليكره ما أيتى من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة الصالة أال من وىل عليه وال فرآه أيتى شيئ
» يكون بعدى أئمة ال يهتدون هبداى وال يستنون وفيه :  يفة بن اليمان ويف صحيح مسلم عن حذ -2 .( 289) «

إنس «  الشياطني ف جثمان  قلوب  قلوهبم  فيهم رجال  أصنع اي رسول    بسنىت وسيقوم  قلت كيف  قال  إن .  هللا 
ويف الصحيحني  -3  .(  290) أدركت ذلك قال » تسمع وتطيع لألمري وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فامسع وأطع «

قال ستكون أثرة وأمور تنكروهنا قالوا اي رسول هللا فما أتمران قال تؤدون احلق    عن بن مسعود عن النيب     : "   
قد بينا لنا في    أن النبي     : من هذه األحاديث  وجه االستدالل     )291(  " الذي عليكم وتسألون هللا الذي لكم

الشياطين في  تلعنهم شعوبهم ويلعنون شعوبهم  ، واأمة لهم قلوب  أأمة  أنه سيوجد  هذه األحاديث وغيرها  

المنكرات والشك أن ذلك  يرتكبون  باألموال والمناصب ، وأنهم سوف  جثمان إنس ، وأنهم سوف يستأثرون 

أمرنا أمرا و  أقر بإمامتهم    واجب عليهم تجاه شعوبهم من إقامة العدل وعدم الظلم ، ومع ذلك فقد  مناف لما هو

 صريحا بالصبر وبالسمع والطاعة ، مع وجود هذا الظلم والطغيان  . 

اإلسالم - شيخ  هللا -قال  هللا :"-رمحه  ألمر  واجبة  األمور  والة  وطاعة  أحد  على كل  واجبة  ورسوله  هللا  فطاعة 
بطاعتهم فمن أطاع هللا ورسوله بطاعة والة األمر هلل فأجره على هللا ومن كان اليطيعهم إال ملا أيخذه من الوالية 

 ( 292) "  واملال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه عصاهم فماله ف اآلخرة من خالق
الشوكاين - هللا -وقال  من  :"  -رمحه  عدالة  وتسقط  طلبها  إن  بيعته  أو  ونصيحته  طاعته  من جتب  ونصيبه  أابها 

 ( 293)"الفيء ويؤدب من يثبط عنه أو ينفى ومن عاداه فبقلبه خمطىء وبلسانه فاسق وبيده حمارب

 اإلجماع على وجوب السمع والطاعة مع وجود الظلم والجور :  الوجه الخامس :  

  (  294) وقد نقل اإلمجاع على ذلك حرب الكرماين صاحب اإلمام أمحد "  -
بطال:   - ابن  الظامل: فقال:قال  السلطان  ابن حجررمحه هللا اإلمجاع على عدم جواز اخلروج على  وف   وقدنقل 

احلديث حجة على ترك اخلروج على السلطان ولوجار وقد أمجع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان املتغلب 
  (  295)"سكني الدمهاءواجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا يف ذلك من حقن الدماء وت

 

 260/ص5الجامع ألحكام القرآن  ج  -((288

 4910ر24/ 6صحيح مسلم    -((289

 4891ر20/ 6صحيح مسلم    -((290

 4881ر17/ 6اب عالمات النبوة في اإلسالم ؛ صحيح مسلم    3408/ح1318/ص3صحيح البخاري ج - (291)

   17-16/ص35مجموع الفتاوى ج -((292

 513/ص4السيل الجرار ج -((293

 91وينظر ص  406-399نقلها بن القيم في حادي األرواح  -((294
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النووي - اإلمام  هللا  -ونقل  فقال:    -رمحه  أيضا  ذلك  على  فحرام إبمجاع "اإلمجاع  وقتاهلم  عليهم  اخلروج  وأما 
ينعزل  ال  أنه  السنة  أهل  وأمجع  ذكرته  ما  على  األحاديث  تظاهرت  وقد  ظاملني  فسقة  وإن كانوا  املسلمني 

 ( 296) "السلطان ابلفسق.... 
وجيب على املسلمني طاعة والة األمور يف املعروف ال يف املعاصي ، فإذا   :"   -رمحه هللا-ابزقال الشيخ ابن   -

من ويل عليه   أال:  }  أمروا ابملعصية فال يطاعون يف املعصية ، لكن ال جيوز اخلروج عليهم أبسباهبا؛ لقوله  
:    ، ولقوله    )297({  وال فرآه أييت شيئا من معصية هللا فليكره ما أييت من معصية هللا وال ينزعن يدا من طاعة  

وسأله الصحابة رضي هللا عنهم     ...  )298(    من خرج من الطاعة وفارق اجلماعة فمات مات ميتة جاهلية{  }
أدوا إليهم حقهم وسلوا هللا قالوا : فما أتمران؟ قال :  }  -ملا ذكر أنه يكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون    -

، وقال  }عبادة بن الصامت   )299(حقكم{  
على السمع والطاعة يف منشطنا ومكرهنا --ابيعنا رسول هللا    

)300( { إال أن تروا كفرا بواحا عندكم من هللا فيه برهان   وعسران ويسران وأثرة علينا وأن ال ننازع األمر أهله وقال  

بواحا عندهم من   .  فهذا يدل على أنه ال جيوز هلم منازعة والة األمور ، وال اخلروج عليهم إال أن يروا كفرا    
فال أبس أن خيرجوا على هذا السلطان إلزالته إذا كان عندهم قدرة ، أما إذا مل يكن عندهم ...    يه برهانهللا ف

والقاعدة   . العامة  للمصاحل  رعاية  اخلروج؛  هلم  فليس  أكثر  شرا  يسبب  اخلروج  أو كان   ، خيرجوا  فال  قدرة 
بل جيب درء الشر مبا يزيله أو خيففه ( . أما   الشرعية اجملمع عليها : ) أنه ال جيوز إزالة الشر مبا هو أشر منه ، 

   ،  )301(  درء الشر بشر أكثر فال جيوز إبمجاع املسلمني 

  :، واالعتصام المدني الثاني المظاهرات الفرع 
البغي   العلين ،  وهي داخلة يف عموم  اللغة ، وهي أشد خطرا من اإلنكار  البغي يف  فبالنظر إىل ما تقدم يف معن 

ألن من أهم معان البغي هو االمتناع عن   ؛   عد من البغي احملرم شرعااملظاهرات واالعتصامات ت   واالصطالح ، فإن 
اإلمام ابملعروف واجبة   . وطاعة  اإلمام  الطاعة ابملعروف طاعة  مع  اخلوارج  البغاة و من صفات    ، واالمتناع عن   ،

 لنصوص الصحيحة والصرحية يف وجوب السمع والطاعة لإلمام وإن جار وظلم . ذلك ل مناقضة  
السالح  استعمال  إىل  يؤدي  ما  غالبا  ولكنه   ، بدايته  يف  سالح  غري  من  أنه  إال  واخلروج  البغي  يف  حقيقة  فهي 

 واالقتتال كما هو الواقع . 
    الخوارج القعدية التي تقدم الكالم عنها .هذه البالد هو يمثل حقيقة مثل  والذي يدعو لمثل ذلك في 

 

   13/7فتح الباري  -((295

   12/229شرح النووي على صحيح مسلم  -((296

 / باب خيار األئمة وشرارهم     1855/ح1482/ص3عنه صحيح مسلم جمن حديث عوف بن مالك األشجعي  – (297)

/ باب قول النبي  صلى هللا  6645/ ح  2588/ص6من حديث ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما ، صحيح البخاري ج  –  (298)

عند / باب وجوب مالزمة جماعة المسلمين  1849/ح1478/ص3عليه وسلم  سترون بعدي أمورا تنكرونها ؛  صحيح مسلم ج

 ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة

/باب قول النبي  صلى هللا  6644/ ح2588/ص6من حديث عبدهللا بن مسعود رضي هللا تعالى عنه صحيح البخاري ج  –  (299)

 عليه وسلم  سترون بعدي أمورا تنكرونها   

 بي  صلى هللا عليه وسلم  سترون بعدي أمورا تنكرونها   / باب قول الن 6647/ ح2588/ص6صحيح البخاري ج- (300)

 / باب وجوب طاعة األمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية1709/ح 1470/ص3؛ صحيح مسلم ج 

 213، 211-8/202انظر مجموع فتاوى ومقاالت متنوعة )نصيحة األمة في جواب عشرة أسئلة مهمة  - (301)

http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2549
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2549
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2550
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2552
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2552
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2553
http://www.binbaz.org.sa/Takreej.asp?f=HadN2553
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تندون في ذلك إلى أن تلك األساليب من قبيل المصالح المرسلة ، أو  المسكوت عنه في سوهم ي

حرمته الشريعة هم موفقون  أذية وال جتاوز ملاهبذا العمل لغرض صحيح دون إفساد وال    قاممن  وأن  الشرع ،  
 وجوه: والجواب عن ذلك من     .نراشدو 

األول  استخدام  :  الوجه  الصحيحة   أبن  النصوص  من  تقدم  ملا  ؛  حمرم  أمر  ابحلكام  التشهري  يف  الوسائل  هذه 
والصرحية ، يف منع كل وسيلة من الوسائل تؤدي إىل عدم السمع والطاعة ، أو إىل منابذة احلاكم ، وإذا كان هذا يف 

؟ ى : ابلعصيان املدين  ، أو ما يسم التشهري مبجرد الكالم ، فكيف حبال املسريات ، أو املظاهرات واالعتصامات   
حقيقة يف اخلروج ، وحقيقة يف عدم السمع والطاعة ،   هذه األساليب هي : من ابب أوىل ؛ ألن  فإن حترميها يكون  

أشنع وأخطر من جمرد اإلنكار العلين ابللسان من جهة أن الذي يقوم به هم العامة الذين الحيكمهم عقل أو   يوهو 
ر املرتتبة على مثل ذلك ، آاثر خطرية واضحة، وحسبك مانراه من تلك اآلاثر يف شرع ، وإمنا هي العاطفة . واألاث

 الدول الت أسست هلذااملنهج من خالل إتالف األنفس واألموال، وتعميف اخلالفات بني فئات اجملتمع. 

بأن هذه الوسائل من وسائل اإلصالح ، أو أنها من قبيل المسكوت عنه ،  أن القول     : الوجه الثاني

يكذبه الواقع ، واملظاهرات الت خترج من أجل املطالبة بشيء ، أنه يمكن ضبطها بضوابط شرعيه ، قول  و
أهنا تؤدي    -1واستخدامها كوسيلة للضغط ، مرتع سهل للمفسدين واألعداء فالذي رأيناه يف هذه املظاهرات :  

حفظ األمن مطلب مهم تشرتك فيه مجيع    إىل زعزعة األمن وااثرة الفوضى والغوغائية وال خيفى على كل عاقل أن 
فرصة خطرية الندساس ا  أهن   -3    ايقاع العداوة والتصادم والتقاتل بني رجال األمن واملتظاهرين.   -2.    االمة  

فليس كل من دخل يف صفوف املتظاهرين يسعى ما يسعون ،  املفسدين واجملرمني لتحقيق مآرهبم وأغراضهم السيئة  
تعطيل مصاحل الناس مبا حتدثه هذه املظاهرات جبموعها الغفرية من اغالق     -4   يهدفون اليه. اليه ويهدف اىل ما  
ركة السري، فقد ميوت انسان مصاب أو تتضاعف اصابته بسبب عدم وصول سيارة االسعاف حلللمحالت وتعطيل  

جل حتقيق أهوائهم من أ  أن فيها فتح ابب شر بتحكيم الشعوب   -5   اليه والسبب يف ذلك مجوع املتظاهرين.
،  فإذا أراد أهل الشهوات أمرا  من أمور الشهوات احملرمة تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب هلم، املخالفة للشريعة  

هذا كله غيض من فيض من مفاسد     أمرا  تظاهروا للمطالبة به، فاستجيب هلم، وهكذا ...    أهل اإلحلادوإذا أراد  
 ، فهل يصح أن يقال بعد ذلك أهنا من قبيل املسكوت عنه ؟ املظاهرات  

قال شيخ االسالم بن تيمية رمحه هللا: »وأما أهل العلم والدين والفضل فال يرخصون الحد فيما هنى هللا عنه  •
رف من عادات أهل السنة والدين من معصية والة االمور وغشهم واخلروج عليهم بوجه من الوجوه كما قد ع 

 (  302) " .  قدميا وحديثا ومن سرية غريهم«أ.ه
ذكرمت يف كتابكم : )   ... على كتاب فصول من السياسة الشرعية :" قال الشيخ ابن ابز رمحه هللا يف مالحظاته  •

ص    ) الشرعية  السياسة  من  الدعوة   32,    31فصول  يف  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أساليب  من  أن   :
التظاهرات ) املظاهرة ( .  وال أعلم نصا يف هذا املعن , فأرجو اإلفادة عمن ذكر ذلك؟ وأبي كتاب وجدمت 

 

 12/ 35مجموع الفتاوى   -((302
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عن ذلك; ألين ال أعلم يف شيء من النصوص ما   ذلك؟   فإن مل يكن لكم يف ذلك مستند , فالواجب الرجوع
يدل على ذلك , وملا قد علم من املفاسد الكثرية يف استعمال املظاهرات , فإن صح فيها نص فال بد من 

 .   ( 303) "إيضاح ما جاء به النص إيضاحا كامال حىت ال يتعلق به املفسدون مبظاهراهتم الباطلة
أسال  -رمحه هللا–قال    و • عن  يتكلم  الناس من وهو  بعض  يفعله  قد  ما  الباب  ....ويلحق هبذا   : الدعوة  يب 

املظاهرات الت قد تسبب شرا عظيما على الدعاة ، فاملسريات يف الشوارع واهلتافات واملظاهرات ليست هي 
واألمري  الرئيس  فتنصح   , أحسن  هي  الت  واملكاتبة  ابلزايرة  الصحيح  فالطريق   , والدعوة  لإلصالح  الطريق 

قبيلة هبذا الطريق ال ابلعنف واملظاهرة , فالنيب صلى هللا عليه وسلم مكث يف مكة ثالث عشرة سنة مل وشيخ ال
 .   (  304) "يستعمل املظاهرات وال املسريات ومل يهدد الناس بتخريب أمواهلم واغتياهلم

عثيمني  و  • بن  حممد  الشيخ  هللا–قال  نظ-رمحه  أن  أما   ، املستطاع  بقدر  ننصح  أن  علينا  املبارزة "الواجب  هر 
واالحتجاجات علنا فهذا خالف هدي السلف ، وقد علمتم اآلن أن هذه األمور المتت إىل الشريعة بصلة وال 
إىل اإلصالح بصلة ، ماهي إال مضرة ... اخلليفة املأمون قتل من العلماء الذين مل يقولوا بقوله يف خلق القرآن 

ولوا هبذا القول الباطل ، مامسعنا عن اإلمام أمحد وغريه من ، قتل مجعا من العلماء ، وأجرب الناس على أن يق
األئمة أن أحدا منهم اعتصم يف أي مسجد أبدا  ، وال مسعنا أهنم كانوا ينشرون معايبه من أجل أن حيمل الناس 

ا ، عليه احلقد والبغضاء والكراهية ... وال نؤيد املظاهرات أو االعتصامات أو ما أشبه ذلك ، النؤيدها إطالق
األمور  أو خارجية حتاول بث مثل هذه  أصابع خفية داخلية  أن هناك  ، ولكن البد  بدوهنا  وميكن اإلصالح 

"(305)  

 

 

 

 

 

 

 

 

أنه خرج بعد اسالم عمر رضي هللا عنه    ، قلت : لعله ايستدل بما ورد ان النبي      430-426/  8مجموع الفتاوى    -((303

على رأس صفين من اصحابه وعلى االول منهما عمر وعلى الثاني حمزة رغبة في اظهار قوة المسلمين فعلمت قريش ان لهم  

واية منعة فهذا االثر قد رواه ابو نعيم في الحلية وفي اسناده اسحاق بن عبدهللا بن أبي فروة وهو منكر الحديث ال يحتج به فالر

اذا ال تثبت.  ولو ثبتت ، فاليجوز أن يعترض بها على هذا األصل القطعي الدال على تحريم الخروج ، وتحريم كل وسيلة موصلة 

 إليه  . وهللا تعالى أعلم 

 211-210/ 7مجموع الفتاوى  -((304

 هـ11/1/1416الجمعة  10( ص 540جريدة المسلمون عدد ) -(305)
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 الخاتمة 

 أهم نتائج البحث تتمثل في اآلتي : 

أن أكثر الفقهاء يفرق بني البغاة واخلوارج يف املعن االصطالحي  من حيث صحة التأويل وفساده ،   أوال : •
أتصيل والتسوية بني الطائفتني يف األحكام   ومن حيث الفسق والعدالة  ، ولكنهم يسوون بينهم يف األحكام .

وهو خمالف أيضا للواقع ابلنظر إىل تني .  خمالف ألهل السنة واجلماعة يف املعتقد ؛ ألهنم يفرقون بني قتال الطائف
املسائل الت وقع اخلالف فيها ، فإن الكثري من الفقهاء قرروا الفرق بينهما يف األحكام يف عدد من ملسائل ، 

 وقد فرقوا بني الطائفتني يف بعض األوصاف والشروط.  
والنهي عن اخلروج عليهم أبي جاءت النصوص الصحيحة والصرحية بوجوب لزوم مجاعة املسلمني ،    ثانيا : •

 وجه من الوجوه . 
 جاءت النصوص الصحيحة والصرحية بذم اخلوارج واالتفاق على أهنم من أهل الفسق .   ثالثا: •
البغاة  وإن كانوا يقرون بفساد   رابعا: • الفقهاء اعتربوا أتويل اخلوارج من حيث األثريف حكم أتويل  أن أكثر 

 أتويلهم . 
•  : الفق  خامسا  عند  :البغي  معان  ثالث  يتضمن  من -1هاء  اخلاص  ، كالتأويل  سائغ  ب تأويل  املتأولون  البغاة 

البغاة بال أتويل ، الذي يراد منه طلب اإلمارة ومنازعة   -2الصحابة رضي هللا عنهم كأصحاب اجلمل،وصفني  
الثاين  -3األمر أهله الفقهاء هو املعن األول ، وأما  البغاة عند   والثالث ، فقد واخلوارج. واألصل األول يف 

 األحكام . بعض  أحلقومها ابألصل من حيث احلكم مع اتفاقهم على التفريق بني تلك الفئات الثالث يف  
نص الفقهاء على أن البغاة واخلوارج يشرتكون يف صفات منها :  البغي  ، و اخلروج ، وجود التأويل ،   سادسا: •

 محل السالح ، االمتناع عن طاعة اإلمام  
 أن سبب خروجهم دنيوي .    -2اهنم أهل حق      -1ص البغاة بصفتني :  اخت  سابعا:  •
أحداث   -4سيماهم التحالق     -3الغلو      -2أهنم أهل عبادة       -1واختص اخلوارج بصفات منها :      •

خروجهم   –  9التكفري    -8استباحة الدماء واألموال    -7يتجددون      -6   سفهاء األحالم .    -5  األسنان
 التحريض على اخلروج   -10من أجل الدين   

أن تكون الدار دار    -1من الشروط املشرتكة بني البغاة واخلوارج الت البد منها لكي حيل قتاهلم :     ثامنا :  •
أن يكون هلم  منعة بكثرة أوبقوة . وخالف فيه املالكية ، فال فرق عندهم بني   -2إسالم وحاكمها مسلم    

أن خيرجوا عن   -4     ليل  ، وفقد هذا الشرط عند اجلمهور جيعلهم يف حكم احملاربني وهو الراجح .الكثري والق
اجلمهور على أن الشوكة و قبضة اإلمام، وطاعته  وشرط بعض الشافعية أن يتميزوا ببلد حىت تظهر الشوكة ،  
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وة للبغاة قبل قتاهلم ، وأكثر الدع واختلف الفقهاء يف اشرتاط      أن يكون هلم أتويل .    -5ممكنة دون ذلك .   
 بوا أن يرجعوا شرع قتاهلم . أ، فمىت متت دعوهتم للرجوع و ، وعليه فإنه  العلماء على أنه شرط 

أن يدينوا بعقيدة اخلوارج املتمثلة يف التكفري ابلذنب    -1اختص اخلوارج بشرطني دون البغاة ومها :    تاسعا : •
، والراجح الدعوة قبل القتال  استحالل دماء املسلمني وأمواهلم .   واختلفوا يف اشرتاط    -2ويعلنوا ذلك .   

 .،وعليه فإنه جيوز قتلهم ابتداء  أنه ليس بشرط 
اإلمام حبيث الجتري   مل خيتلف :   عاشرا  • أو خرجوا عن قبضة   ، القتال  بدأوا  إذا  قتاهلم  الفقهاء يف وجوب 

 أحكامهم عليه . 
 ذهب أكثر الفقهاء إىل القول بعدم تكفري اخلوارج وهو الراجح .   حادي عشر : •
،   وألهل العدل ما غنموه منهم ،  جيب على أهل البغي رد ما أخذوه من املال  اتفقوا على أنه    ثاني عشر : •

وليس على أهل العدل ضمان فيما أتلفوهن من نفس أو مال ، والراجح  عدم تضمني أهل البغي ما أتلفوه 
 أثناء احلرب . 

 الراجح تضمني اخلوارج مطلقا .   ثالث عشر :  •
أن اخلالاي اإلرهابية واجملموعات املسلحة قسمان : األول الذي يقوم بتزيني اخلروج والبغي ،   رابع عشر : •

والدعوة إليه بطريق غري مباشر ، فهؤالء هم من اخلوارج القعدية ، وهلم حكم الردء مع املباشر كما يف احلرابة .    
اخلو  من  أهنم  فاألقرب   ، املال  وأتلف  الدم  من خرج وسفك  وهم يف حكم والثاين:   ، الصفة  من حيث  ارج 

 احملاربني من حيث القتال ؛ لعدم توفر شرط املنعة الذي اشرتطه أكثر الفقهاء . 
• : عشر  والعرف   خامس  املعن  يف  واخلروج  البغي  من  هي  واالعتصامات  واملظاهرات  العلين  اإلنكار  أن 

  . تعاىل أعلمواهية .   وهللا ، وليس هلا مستند شرعي ، وإمنا هي أدلة عقلية  الشرعي  
 

 وهللا ولي التوفيق                                                   
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