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 المسائل المنتقاة يف
صفات اخلوارج الغالة

 

 مجعه وأعده أبو عبد الرمحن عادل بن علي الفريدان              
 

 قرأه واطلع عليه فضيلة الشيخ صاحل بن فوزان الفوزان          

 وفضيلة الشيخ حممد بن عبد الرمحن اخلميس              
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   بسم اهلل الرحمن الرحيم
 �لحمد لله و�لصلاة و�لسلام على نبينا محمد وعلى �آله وصحبه وبعد:

 
طالة  فهذه جملة من صفات �لخو�رج �قتصرت على بعضها وتركت غيرها خشية �ل�إ

 و�أسميتها ) �لمسائل �لمنتقاة من صفات �لخو�رج �لغلاة ( �أساأل �لله تعالى �أن ينفع بها
 ويجعلها خالصة لوجهه وصلى �لله وسلم على نبينا محمد وعلى �آله وصحبه �لتعريف

بالخو�رج و�لتحذير منهم

مام �لحق و�أعلن عصيانه و�ألب عليه  الخوارج : جمع خارجي وهو �لذي خلع طاعة �ل�إ
 وقد عرفو� �أيضاً : باأنهم يكفرون بالمعاصي �لكبائر ويخرجون على �أئمة �لمسلمين

  وجماعتهم ويدخل فيهم كل من �أخذ باأصولهم وسلك سبيلهم
)�لخو�رج . د. ناصر �لعقل ص28 (.

 �لضابط في معرفة �لخارجي : �إذ� �ظهر �لقول بالخروج على ول�ة �لمسلمين �أو كفر
 �لمسلمين بالكبائر �لتي دون �لشرك �أو صحح مذهب �لخو�رج و�ستحل دماء �لمسلمين

�إنكار �لمنكر  .باسم �لجهاد في سبيل �لله و
 ) مما �أفاده �لشيخ صالح بن فوز�ن �لفوز�ن (
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فتلك هي الضوابط التي يعرف بها الخوارج
 

  �ألقابهم : �لخو�رج , �لمحكمة , �لسبئية
)باعتبار �أصولهم �ل�أولين . �لخو�رج . ناصر �لعقل ص30 (

�لناصبة , �لشر�ة , �لمفرة , �أهل �لنهرو�ن 

 بد�يتهم : بعد �ستشهاد خليفة �لمسلمين عمر بن �لخطاب رضي �لله عنه كسر باب: 
 �لفتنة كماورد في �لحديث وبمقتل �لخليفة �لثالث عثمان بن عفان رضي �لله عنه في سنة
 ) 35هـ ( بمؤ�مرة من �بن سباأ ومن �غتر به قامت �لفتن �لتي مازلنا نرى �آثارها �لسيئة �إلى

 يومنا هذ� وكان من �لطبيعي �أن يبايع بالخلافة بعده علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه وقد
 تمت له �لبيعة من �أكثر �لمسلمين �إل� �أن معاوية رضي �لله عنه ومن معه من �أهل �لشام لم

 يذعنو� لذلك متعللين بوجوب �لمبادرة �إلى �لقصاص من قتلة عثمان رضي �لله عنه وكان
علي رضي �لله عنه يقول لمعاوية رضي �لله عنه

 ) �دخل فيما دخل فيه �لناس وحاكمهم �إلي �أحكم فيهم بالحق ( 

 �إضافة �إلى �أن عائشة وطلحة و�لزبير رضي �لله عنهم خرجو� �إلى �لبصرة مغاضبين وطالبين
  بدم عثمان رضي �لله عنه . حاول علي رضي �لله عنه �إقناع عائشة وطلحة و�لزبير رضي

 �لله عنهم بضرورة �لمبايعة ثم �لقصاص من قتلة عثمان رضي �لله عنه و�نتهى �ل�أمر
. بالمو�فقة على ذلك
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 وفي �ليوم �لتالي تحرك دعاة �لفتنة وبدءو� بالمناوشات من كلا �لطرفين فظن �لصلحاء من
 كل فريق منهم �أن �لفريق �ل�آخر غدر به و�نتهت �لمعركة �لتي عرفت بعد ذلك بموقعة

�لجمل بمقتل طلحة و�لزبير رضي �لله عنهما وعشرة �آل�ف من كلا �لطرفين

 تفرغ علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه بعدها لقتال معاوية رضي �لله عنه و�أهل �لشام وقد
 دعاهم للبيعة .. �إل� �أن معاوية رضي �لله عنه رفض ذلك مطالباً بدم عثمان رضي �لله عنه
 فكانت موقعة صفين ولما كاد علي رضي �لله عنه �أن ينتصر رفع جيش معاوية رضي �لله

 عنه �لمصاحف على رؤوس �ل�أسنة و�لدعوة �إلى �ل�حتكام لكتاب �لله ...و�عتبر علي رضي
�لله عنه ذلك خدعة و�أكره على قبول �لتحكيم من قبل جيشه وخصوصاً �لقر�ء تديناً منهم

 على �إثر ذلك �لتحكيم ظهر بين صفوف جيش علي رضي �لله عنه من رفض �لتحكيم
 و�نتهى هذ� �لرفض بالعصيان و�لخروج بل وبتكفير علي رضي �لله عنه وكل من قبل

�لتحكيم ورفعو� شعارهم
.) ل�حكم �إل� لله ( 

 حاول علي رضي �لله عنه �ستصلاحهم بالحجة و�لبرهان ورجع منهم من رجع بمناظرة
 �بن عباس رضي �لله عنهما لهم , فلما لم تجد �لمناصحة فيمن بقي على عناده وتعصبه

 مال �إليهم وقاتلهم ) فعلي رضي �لله عنه لم يقاتلهم �بتد�ء حتى سفكو� �لدم �لحر�م وبدءوه
بالقتال (  فكانت موقعة �لنهر و�ن و�أبادهم �إل� نفر�ً قليلاً فرو� �إلى بعض �لبلد�ن

 وبعد مقتل علي رضي �لله عنه من قبل بعض �لخو�رج �أصبحو� يجمعون فلولهم ويبثون
 سمومهم في �أبناء �ل�أمة حتى صارو� يشكلون شوكة في جنب �ل�أمة يهددون �أمنها و�أمن

جماعة �لمسلمين

 وماز�لت تلك �لجماعة تخرج على �لمسلمين بين زمن و�آخر كما �خبر بذلك �لصادق
 �لمصدوق صلى �لله عليه وسلم وتتسمى باأسماء خد�عة وفي حقيقتها �أنها �متد�د للخو�رج

  �ل�أول وفي هذ� �لعصر ظهرت جماعات
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 )مثل �لتكفير و�لهجرة وجماعة �لتوقف و�لتبيين وغيرهم (

تبنت منهج �لخو�رج و�أسلوبهم و�عتنقت كثير�ً من �أفكارهم ومبادئهم 
) مثل �ستحلال �لدم �لحر�م و�لمال بدعوى �لتكفير وهم �لجماعات �لحزبية و�لقعدية (. 

التحذير من الخوارج وال�أمر بقتالهم واستئصال شاأفتهم

 وقد جاءت �ل�أحاديث �لصحاح عن �لمصطفى صلى �لله عليه وسلم بذمهم و�لتحذير منهم
 و�ل�أمر بقتالهم و�ستئصال شاأفتهم فقد ورد في �لحديث �لذي يرويه  �أبو سعيد �لخدري �نه
 قال  )بعث علي بن �أبي طالب �إلى رسول �لله صلى �لله عليه وسلم من �ليمن بذهبة في
 �أديم مقروض لم تحصل من تر�بها قال فقسمها بين �أربعة نفر بين عيينة بن حصن و�ل�أقرع

�إما عامر بن �لطفيل فقال رجل من  بن حابس وزيد �لخيل و�لر�بع �إما علقمة بن علاثة و
 �أصحابه كنا نحن �أحق بهذ� من هؤل�ء قال فبلغ ذلك �لنبي صلى �لله عليه وسلم فقال

 �أل� تاأمنوني و�أنا �أمين من في �لسماء ياأتيني خبر �لسماء صباحا ومساء قال فقام رجل غائر
ز�ر  �لعينين مشرف �لوجنتين ناشز �لجبهة كث �للحية محلوق �لر�أس مشمر �ل�إ

 فقال يا رسول �لله �تق �لله فقال ويلك �أو لست �أحق �أهل �ل�أرض �أن يتقي �لله قال ثم ولى
 �لرجل فقال خالد بن �لوليد يا رسول �لله �أل� �أضرب عنقه فقال : ل� لعله �أن يكون يصلي

 قال خالد :وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه

 فقال رسول �لله صلى �لله عليه وسلم �إني لم �أومر �أن �أنقب عن قلوب �لناس ول� �أشق
 بطونهم قال ثم نظر �إليه وهو مقف فقال �إنه يخرج من ضئضئي هذ� قوم يتلون كتاب �لله
 رطبا ل� يجاوز حناجرهم يمرقون من �لدين كما يمرق �لسهم من �لرمية قال �أظنه قال لئن

�أدركتهم ل�أقتلنهم قتل ثمود

رو�ه مسلم ) 111/3( برقم 2452 

 



9

 وعند �لبخاري من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه قال سمعت رسول �لله صلى
 �لله عليه وسلم يقول  »سيخرج قوم في �آخر �لزمان، �أحد�ث �ل�أسنان، سفهاء �ل�أحلام،

 يقولون من خير قول �لبرية، ل� يجاوز �إيمانهم حناجرهم، يمرقون من �لدين كما يمرق
�لسهم من �لرمية، فاأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فاإن في قتلهم �أجر�ً لمن قتلهم يوم �لقيامة

مام �أحمد في مسنده ) 5/ 456( برقم 23856 رو�ه �لبخاري )8/ 52-53 ( برقم 6931- وروى �ل�إ

 عن �أبي �لطفيل ) �أن رجلا ولد له غلام على عهد رسول �لله صلى �لله عليه وسلم فاأتى 
 �لنبي صلى �لله عليه وسلم فاأخذ ببشرة وجهه ودعا له بالبركة قال فنبتت شعرة في جبهته

 كهيئة �لقوس وشب �لغلام فلما كان زمن �لخو�رج �أحبهم فسقطت �لشعرة عن جبهته
 فاأخذه �أبوه فقيده وحبسه مخافة �أن يلحق بهم قال فدخلنا عليه فوعظناه وقلنا له فيما نقول

 �ألم تر �أن بركة دعوة رسول �لله صلى �لله عليه وسلم قد وقعت عن جبهتك فما زلنا به
حتى رجع عن ر�أيهم فرد �لله عليه �لشعرة بعد في جبهته وتاب

 قال �لهيثمي رحمه �لله في مجمع �لزو�ئد ) 6/ 243( وفيه علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف وقد وثق
وبقية رجاله رجال �لصحيح
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صفاتهم
 الصفة ال�أولى : �أنهم �أحد�ث �ل�أسنان.1 ۞

 الصفة الثانية : �أنهم سفهاء �ل�أحلام – �أي �لعقول-.2 ۞

 الصفة الثالثة : �أنهم يقولون من خير قول �لبرية.3 ۞

 الصفة الرابعة : �أنهم ل� يجاوز �إيمانهم حناجرهم.4 ۞

الصفة الخامسة : �أنهم يخرجون من �لدين كما يخرج �لسهم من �لرمية  ثم ل�  ۞
 يعودون فيه. 5 وفي رو�ية ) يمرقون من �لدين كما تمرق �لسهم من �لرمية ( 6

سلام (7  وفي رو�ية ) يمرقون من �ل�إ

) خ 5057( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  1

) خ 5057( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  2

) خ 5057( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  3

) خ 5057( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  4

) م 2496( من حديث �أبي ذر رضي �لله عنه .  5

) خ 5058( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .  6

7  ) خ 5058( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .
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الصفة السادسة : �أن فيهم ضعفا في فقه دين �لله، ولذ� جاء �أنهم يقرءون �لقر�آن ل�  ۞
 يجاوز حناجرهم.1 يجوز حناجرهم 2 وفي ور�ية ) حلوقهم ( 3 وفي رو�ية

 ) حلاقيهم ( 4 وفي رو�ية ) تر�قيهم ( 5وفي رو�ية ) ذلقة �ألسنتهم بالقر�آن ( 6 وفي 
رو�ية ) يقرءون �لقر�آن باألسنتهم ل�يعدو� تر�قيهم ( 7 وفي رو�ية ) يرون �أنه لهم وهو 

عليهم ( 8وفي رو�ية ) يحسبون ( بدل ) يرون ( 9وفي رو�ية ) يدعون �إلى كتاب �لله 
 وليسو� من �لله في شي ( 10 

وفي رو�ية عن �بن عباس رضي �لله عنهما �أنه ذكر عنده �لخو�رج وما يلقون عند 
تلاوة �لقر�آن فقال ) ليسو� باأشد �جتهاد�ً من �ليهود و�لنصارى ثم ضلو� ( . 11 وفي 

رو�ية قال رضي �لله عنه ) يؤمنون بمحكمه ويضلون عند متشابهه وما يعلم تاأويله �إل� 
�لله و�لر�سخون في �لعلم يقولون �آمنا به ( وقال رضي �لله عنه ) حيارى سكارى ليسو� 

 يهود�ً ول� نصارى ول� مجوس فيعذرون .12

الصفة السابعة : �أنهم يجتهدون في �لعباد�ت كما جاء في �لحديث عنهم �ن  ۞
رسول �لله صلى �لله عليه وسلم قال لصحابته ) ليس صلاتكم �إلى صلاتهم بشي ول� 
صيامكم  �إلى صيامهم بشئ و ل�قر�ءتكم  �إلى قر�ءتهم بشئ ( 13 وفي رو�ية )تحقرون 

صلاتكم مع صلاتهم ( 14 وفي رو�ية ) وعملكم مع عملهم ( 15

) م 2456(  1
2  ) خ 5058( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .
3  ) م 2455( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .
) م 2496( من حديث �أبي ذر رضي �لله عنه .  4
) خ 6934( من حديث سهل بن حنيف رضي �لله عنه .  5
6  �لسنة ل�بن �أبي عاصم ) 937( من حديث �أبي بكرة رضي �لله عنه .
) م 2470( من حديث سهل بن حنيف رضي �لله عنه .  7
�لسنة ل�بن �أبي عاصم ) 916( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  8
) م 2467( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  9
�لسنة ل�بن �أبي عاصم ) 941( من حديث �أبي زيد �ل�أنصاري رضي �لله عنه .  10
11  ) �لشريعة ص27, 28(
12  ) �لشريعة ص28(
) م 2467( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  13
14  ) م 2455( من حديث علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .
شرح �أصول �عتقاد �هل �لسنة ) 8/ 1231(  15
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الصفة الثامنة : �أنهم شر �لخلق و �لخليقة. 1  قال �أبو عبد �لله  �أحمد بن حنبل  ۞
 رحمه �لله :) �لخو�رج قوم سوء، ل� �أعلم في �ل�أرض قوما �أشر منهم.( 2

الصفة التاسعة : �أن سيماهم �لتحليق، 3 و في رو�ية �لتسبيت، 4 وهو: �ستئصال  ۞
 �لشعر �لقصير.

يمان و يدعون �أهل �ل�أوثان. وفي رو�ية ) يقتلون  ۞ الصفة العاشرة : �أنهم يقتلون �أهل �ل�إ
سلام ( 5  �أهل �ل�إ

 الصفة الحادية عشرة : �أنهم يتعمقون في �لدين حتى يخرجو� منه.6 ۞

الصفة الثانية عشرة : �أنهم يطعنون على �أمر�ئهم، ويشهدون عليهم بالضلال , كما  ۞
 فعل عبد �لله �بن ذي �لخويصرة مع �لنبي صلى �لله عليه و سلم.

الصفة الثالثة عشرة : �أنهم يدعون �إلى كتاب �لله، وليسو� منه في شيء. ۞
) �أي يستدلون بكتاب �لله تعالى ويخطئون في وجه �ل�ستدل�ل به ( 7 

الصفة الرابعة عشرة: �أنهم ل� يرون ل�أهل �لعلم و�لفضل مكانة، ولذ� زعمو� �أنهم  ۞
�أعلم من علي بن �أبي طالب و �بن عباس و سائر �لصحابة- رضي �لله عنهم و 

سلام ص38( 8  �أرضاهم- ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ

1  ) م 2469( من حديث �أبي ذر رضي �لله عنه .
2   ) �لسنة ل�أبي بكر �لخلال 110(
) م 2457( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .  3
) د 476( من حديث �أنس بن مالك  رضي �لله عنه .  4

5  ) م 2451( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه . 
6  ) �لسنة ل�بن �أبي عاصم 930( من حديث عبد �لله بن عمرو رضي �لله عنه .
) د 4765( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه و�أنس بن مالك  رضي �لله عنه .  7
) د 4765( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه و�أنس بن مالك  رضي �لله عنه .  8
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الصفة الخامسة عشرة : �أنهم يتشددون في �لعبادة ،فيتعبدون و يتدينون حتى  ۞
يعجبون من ر�آهم و تعجبهم �أنفسهم.) �لعجب بالنفس سبب من �أسباب ضلال �أهل 

�لبدع وهذ� مدخل من مد�خل �لشيطان على �لعباد و�لمجاهدين و�لزهاد مالم يعتصمو� 
بالسنة ( . 1  قال �بن عباس رضي �لله عنه ) ولم �أر قوما �أشد �جتهاد� منهم �أيديهم 

بل ، ووجوهم معلنة من �آثار �لسجود(. 2  كاأنها ثفن �ل�إ

 الصفة السادسة عشرة : �أن �بن عمر ير�هم شر�ر �لخلق ۞
  وقال رضي �لله عنه :�نطلقو� �إلى �آيات نزلت في �لكفار فجعلوها في �لمؤمنين. 3

 الصفة السابعة عشرة : �أنهم يخرجون على خير فرقة من �لناس 4 ۞

الصفة الثامنة عشرة : �أن قول �لله تعالى ) ومنهم من يلمزك في �لصدقات ...(  ۞
 �ل�آية ) �لتوبة 58( نزلت في عبد �لله بن ذي �لخويصرة �لتميمي مبد�أ �لخو�رج 5

 الصفة التاسعة عشرة : �أنهم ل�تجاوز صلاتهم تر�قيهم 6 ۞

الصفة العشرون : �ل�أجر �لعظيم لمن قتلهم قال علي �أبن �بي طالب رضي �لله عنه  ۞
)لو يعلم �لجيش �لذي يصيبونهم ماقضى لهم على لسان نبيهم صلى �لله عليه وسلم 

 ل�تكلو� على �لعمل ( 7 

) �لسنة ل�بن �أبي عاصم 945( من حديث �أنس بن مالك رضي �لله عنه .  1
) مجمع �لزو�ئد 6/ 240(  2

) خ باب قتل �لخو�رج و�لملحدين بعد �إقامة �لحجة عليهم وقول �لله تعالى ) وماكان �لله ليضل   3
قوماً بعد �إذ هد�هم حتى يبين لهم مايتقون ( ) �لتوبة : 115(
4  ) خ 6933(
) خ 6933( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .  5
) م 2467( من حديث علي �بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  6
)د 4768(  7
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 وفي رو�ية )من قاتلهم كان �أولى بالله منهم ( 1 
 وفي رو�ية ) طوبى لمن قتلهم وقتلوه ( 2

وقال �أبو �أمامه رضي �لله عنه : ) شر قتلى قتلو� تحت �أديم �لسماء وخير قتيل من 
 قتلوه ( وقال ) قد كانو� مسلمين فصارو� كفار�ً ( 3

الصفة الحادية والعشرون : ) �أنهم يسفكون �لدم �لحر�م -على �أنفسهم بال�نتحار  ۞
عتد�ء عليهم بالقتل - 4  وعلى غيرهم بال�إ

الصفة الثانيةوالعشرون : كما قال على بن �أبي طالب رضي �لله عنه ) يقولون  ۞
�لحق باألسنتهم ل�يجوز هذ� منهم - و�أشار �إلى حلقه - من �أبغض خلق �لله �إليه . 

 عندما قالو� ) ل�حكم �إل� لله ( 5

 الصفة الثالثة والعشرون : �أنهم �أول من فارق جماعة �لمسلمين وكفرهم بالذنوب.6 ۞
 

الصفة الرابعة والعشرون : �أنهم يحسنون �لقيل ويسيئون �لفعل بعد ما ذكر  ۞
 �ل�ختلاف و�لفرقة في �ل�أمة .7

 الصفة الخامسة والعشرون: �أنهم كلما خرج منهم قرن قُطع .8 ۞

1  ) د 4765(من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .
2  ) د 4765(من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .و) حم 19172( من حديث عبد 
�لله بن �أبي �أوفى رضي �لله عنه .
) جه 176(  3
) م246 ( من حديث على بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  4
) مسلم 2468( من قول علي بن �أبي طالب رضي �لله عنه .  5
سلام �بن تيمية ) 349/3 , 279/7( ) مجموع فتاوى شيخ �ل�إ  6
) د :4765( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه .  7
) جه :174( من حديث �بن عمر رضي �لله عنهما .  8
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 الصفة السادسة والعشرون: �أنهم يخرج في عر�ضهم �لدجال . ۞
 وفي رو�ية : في خد�عهم وفي نسخة �أعر�ضهم جمع عرض وهو �لجيش �لعظيم .1

الصفة السابعة والعشرون : �أنهم من �لذين في قلوبهم زيغ كما فسر قول �لله  ۞
تعالى ) فاأما �لذي في قلوبهم زيغ فيتبعون ماتشابه منه .... ( �ل�آيه . ) �آل عمر�ن 

:7(  وقول �لله تعالى ) يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ( ) �آل عمر�ن :106( �ل�آية . �ن 
 �لمقصود بهم هم �لخو�رج . 2

الصفة الثامنة والعشرون : �أنهم يكفرون �لمسلم بكل ذنب ويقولون يخرج من  ۞
يمان ويدخل �لكفر .3  �ل�إ

 الصفة التاسعة والعشرون : �أنهم يقولون بتخليد �أهل �لكبائر من �لمسلمين في �لنار .4 ۞

مام �إذ� خالف �لسنة حقاً و�جباً . 5 ۞  الصفة الثلاثون : يرون �لخروج على �ل�إ

حدى والثلاثون : �أنهم �أشد �لناس عملاً بالقياس . 6 ۞  الصفة ال�إ
قلت :وهذ� في حق �لمتاخرين منهم �أما �و�ئلهم فالقياس عندهم قليل و�أتو� من سوء 

 فهمهم للنصوص �لشرعية .) ص 26( 

مام -  ۞ الصفة الثانية والثلاثون :�أنهم يكفرون �لرعية �لغائب منهم و�لشاهد �إذ� كفر �ل�إ
 وهذ� عند �لبيهسية من فرق �لخو�رج .7

) جه :174( من حديث �بن عمر رضي �لله عنهما .  1

2  ) حم 22313( من حديث �أبي �مامة رضي �لله عنه .
3  ) شرح �لعقيدة �لطحاوية ص298 تحقيق �أحمد شاكر (
) شرح �لعقيدة �لطحاوية ص360 تحقيق �أحمد شاكر (  4
) �لملل و�لنحل 115/1(  5

) �لملل و�لنحل 116/1(   6
7  )�لملل و�لنحل 126/1(
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الصفة الثالثة والثلاثون : �أنهم يكفرون من لم يقل بر�أيهم و�ستحلو� دمه وجوزو� قتل  ۞
 �ل�أول�د و�لنساء �لمخالفين لهم - وهذ� للاأز�رقة من فرق �لخو�رج . 1

يمان هو �لعلم بالله وماجاء عن رسول �لله صلى  ۞ الصفة الرابعة والثلاثون : قالو� : �ل�إ
�لله عليه وسلم فمن وقع فيما ل�يعرف �أحلال هو �أم حر�م فهو كافر لوجوب �لفحص 

 عنه . وهذ� عند �لبيهسية من فرق �لخو�رج . 2

الصفة الخامسة والثلاثون : قالو� بوجوب قتال �لسلطان وحده ومن رضي بحكمه  ۞
فاأما من �أنكر فلايجوز قتاله �إل� �إذ� �أعان عليه �أو طعن في دين �لخو�رج �أو صار دليلاً 
للسلطان -وهذ� عند �لعجاردة من فرق �لخو�رج . ) ما�أشبه �لليلة بالبارحة فكل من 

حذر من �لمناهج �لبدعية �أتهم في دينه وكذ� يستحلون قتال من كان من رجال 
 �لشرط و�ل�أمن �لذين هم سبب في حفظ �ل�أمن . (

نسان فهو كافر ل�أنه جاهل  ۞ الصفة السادسة والثلاثون : قالو� : كل كبيرة يرتكبها �ل�إ
 بالله وهذ� عند �لمكرمية �لمنشقة من �لثعلبية من فرق �لخو�رج .

الصفة السابعة والثلاثون: �أن منهم من يكون مع �لدجال في �آخر  �لزمان . قيل  ۞
لعلي رضي �لله عنه . �لحمد لله �لذي �أر�ح منهم �لعباد . قال : كلا و�لذي نفسي 

 بيده �إن منهم لفي �أصلاب �لرجال و�إن منهم لمن يكون مع �لدجال . 3

الصفة الثامنة والثلاثون : �أنهم ل� ير�عون حرمة �لزمان و�لمكان كما حصل مع  ۞
 �لقر�مطة ومن جاء بعدهم �إلى يومنا هذ� .

مام �لجائر . 4 ۞  الصفة التاسعة والثلاثون : �أنهم ل�يرون  �إمامة �ل�إ

) لو�مع �ل�أنو�ر �لبهية 86/1(  1
) لو�مع �ل�أنو�ر �لبهية 87/1(  2
) لو�مع �ل�أنو�ر �لبهية 1/ 86(  3
سلاميين 1/ 204 ( 4  ) مقال�ت �ل�إ
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الصفة ال�أربعون : �أنهم يتمسكون بظو�هر �لنصوص �لقر�آنية - و�إن كانو� ل� يقصدون  ۞
معارضتها - ولكن فهمو� منه ما لم يدل عليه ولذ� جوزو� على �ل�أنبياء �رتكاب �لصغائر 
و�لكبائر من قوله تعالى ) ليغفر لك �لله ما تقدم من ذنبك وما تاأخر ( فالنبي عندهم 

 قد يكفر ثم يعود . 1
 

الصفة الحادية وال�أربعون : �أنهم يردون �لسنة �إذ� لم يرد صر�حة ما يؤيدها في �لقر�آن  ۞
. قال شيخ �ل�سلام �بن تيمية رحمه �لله ) ل� يتمسكون من �لسنة �ل�بما فسر مجملها 

 دون ماخالف ظاهر �لقر�آن عندهم فلا يرجمون �لز�ني ول� يرون للسرقة نصابا( 2

الصفة الثانية وال�أربعون : �أنهم يقطعون �لسبيل ويسفكون �لدم بغير حق �لله . 3 ۞
۞ 
الصفة الثالثة وال�أربعون : �أنهم لم يكن فيهم �أحد من صحابة رسول �لله صلى �لله  ۞

عليه وسلم . 4
۞ 
الصفة الرابعة وال�أربعون : �أنهم كثيرو� �ل�ختلاف فيما بينهم فلذلك كثرت فرقهم  ۞

وخرج بعضهم على بعض وربما وضع �لحديث بعضهم على بعض وصدق �لله تعالى 
 �إذ يقول ) ولو كان من عند غير �لله لوجدو� فيه �ختلافاً كثير�ً ( ) �لنساء : 82( 5

) �لخو�رج عقيدة وفكر�ً ص54(  1
مجموع �لفتاوى ) 13 - 48(  2
) �لمستدرك للحاكم 2-153( ومجمع �لزو�ئد ) 6-236( من كلام عائشة رضي �لله عنها .  3

) �لمستدرك للحاكم 150/2(   4
) �لخو�رج عقيدة وفكر�ً ص55,56,68(  5
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 الصفة الخامسة وال�أربعون : �أنهم كلاب �أهل �لنار . 1 ۞

الصفة السادسة وال�أربعون : �أنهم يظهرون �ل�أمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر  ۞
 ويصرفون �لنصوص �لو�ردة فيه �إلى منازعة �ل�أئمة و�لخروج عليهم وقتال �لمخالفين . 2

الصفة السابعة وال�أربعون : �أنهم يتكلمون بكلام �أهل �لعلم و�ألفاظه . ۞
قال محمد بن �لحسين رحمه �لله ) فلا ينبغي لمن ر�أى �جتهاد خارجي قد خرج  ۞

مام عدل كان �أو جائر فخرج وجمع جماعة وسل سيفه و�ستحل قتال  على �ل�إ
�لمسلمين فلا ينبغي �أن يغتر بقر�ءته للقر�آن ول� بطول قيامه في �لصلاة ول� بدو�م صيامه 

 ول� بحسن �ألفاظه في �لعلم �إن كان مذهبه مذهب �لخو�رج .3

 الصفة الثامنة وال�أربعون : �أنهم يجوزون �لجور في حق �لنبي صلى �لله  ۞
 عليه وسلم .4

 الصفة التاسعة وال�أربعون : �أنهم يستدلون باآيات �لوعيد ويتركون �آيات �لوعد . 5 ۞

 الصفة الخمسون : �أنهم يتعجلون في �إطلاق �ل�أحكام . 6 ۞

الصفة الحادية والخمسون : �أنهم يحكمون على �لقلوب و�أتهامها ومنه �لحكم  ۞
 باللو�زم و�لظنون .  7

) شرح �عتقاد �أصول �هل �لسنة 8/ 1232(  1
سلام ص37( ) �لشريعة ص22 ( ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ  2
3  ) �لشريعة ص28(

سلام  4  ) خ 6933( من حديث �أبي سعيد �لخدري رضي �لله عنه , ومجموع �لفتاوى لشيخ �ل�إ
�بن تيمية ) 19/ 73(
سلام ص38( ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ  5
سلام ص  146( ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ  6
سلام ص 147( )�لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ  7
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 الصفة الثانية والخمسون : �أن منهم من يشكك في �ل�أحد�ث �لتاريخية �لثابتة. 1 ۞

الصفة الثالثة والخمسون : �نهم يدعون �إلى �ل�أمية ومحاربة �لتعليم ز�عميت �نه  ۞
 ل�يمكن �لجمع بين �لعلوم �لشريعة و�لعلوم �لدنيوية �لنافعة . 2

الصفة الرابعة والخمسون : �نهم يدعون �إلى �عتز�ل �لمجتمع �لمسلم فهجرو�  ۞
 �لمد�رس و�لمعاهد و�لجامعات و�لظائف �لحكومية و�لسكنى مع �لمسلمين . 3

 الصفة الخامسة والخمسون : �أن منهم من يعتقد كفر من يعتقد حجية ۞
جماع . 4    �ل�إ

 الصفة السادسة والخمسون : �ن منهم من يطعن في �لصحابة ويردون �أقو�لهم. 5 ۞

الصفة السابعة والخمسون : �عتر�ضهم على من �أباح �لتقليد للعامي و�لطالب  ۞
سلام.6    �لمبتدئ و�أجازه �لعلماء , ز�عمين �أن �لتقليد سبب في �لكفر وضياع دولة �ل�إ

الصفة الثامنة والخمسون : �أنهم يقتلون �أنفسهم في �لعمليات �ل�نتحارية �عتماد�ً  ۞
 على �لشبه �لباطلة .

  من مظاهر �لفكر �لخارجي حديثاً : 

 سوء �ل�أدب مع �لعلماء ولمزهم وتنقصهم وشحن �لقلوب عليهم و�لجر�أة على 
 �لطعن فيهم . 7

) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص133(  1
) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص 134(  2

) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص 137(   3
) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص 143(  4
) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص 144(  5
6  ) در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين ص 146,147(
سلام ص148( 7  ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ
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 من مظاهر �لفكر �لخارجي حديثاً :
  

معان في �لسرية ل�أن عقائدهم و�أفكارهم تصادم ما   لجوء كثير منهم �إلى �لتقية و�ل�إ

عليه �أهل �لعلم وسائر �لمسلمين و�إن رفعو� دعوى �لتز�م عقيدة �أهل �لسنة و�لجماعة 
سلام �بن تيمية �أو �أئمة �لدعوة  و�لتبعية لبعض �أئمة �أهل �لسنة و�لجماعة كشيخ �ل�إ

�لسلفية �لنجدية . 1

وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه

سلام ص 140,141( ) �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ  1



ثبت المصادر والمراجع

الرموز المستخدمة

 10( شرح �لعقيدة �لطحاوية . ل�بن �أبي �لعز .
تحقيق �أحمد شاكر

11( �لشريعة . للاآجري

12( صحيح �لبخاري

13( صحيح مسلم
 

 14( لو�مع �ل�أنو�ر �لبهية وسو�طع �ل�أسر�ر �ل�أثرية .
 شرح �لدرة �لمضية في عقيدة �لفرقة �لمرضية .

  للسفاريني
15( مجمع �لزو�ئد ومنبع �لفو�ئد . للهيثمي

سلام �بن تيمية 16( مجموع �لفتاوى . لشيخ �ل�إ

17( مستدرك �لحاكم

مام �أحمد  18( مسند �ل�إ

سلام �بن تيمية  19( منهاج �لسنة �لنبوية .لشيخ �ل�إ

سلام  .1( �لخو�رج �أول �لفرق في تاريخ �ل�إ
. للدكتور ناصر �لعقل 

2( �لخو�رج عقيدة وفكر�ً. لعامر �لنجار

3( �لملل و�لنحل . للشهرستاني

  .4(  در�سة عن �لفرق وتاريخ �لمسلمين
. �لخو�رج و�لشيعة ( د. �حمد مجلي جلي (

5( �لسنة ل�بن �أبي عاصم

6( �لسنة للخلال

7( سنن �بن ماجة

8( سنن �أبي د�وود

9( سنن �لترمذي

خ : صحيح �لبخاري .
م : صحيح مسلم .

مام �أحمد . حم : مسند �ل�إ
د: سنن �أبي د�وود .

جه : سنن �بن ماجه .






