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Abstract: This research aimed to expose the qualities of the Khawarij in the light of the Hadiths 

of the Six Books, expose their misbehaviors and the psychological motives which led to these 

misbehaviors, expose the impact of these misbehaviors on the Khawarij on the one hand and the 

others on the other. This research adopted two approaches: first: the analytical approach, second: 

the inductive approach  . 

The research came up with the following results : 

The Khawarij is a sect belongs to the people of innovation who are, regarding the doctrinal aspect, 

known for declaring the people of major sins as infidels and that they are everlasting dwellers of 

Hellfire. As for the political aspect, they rebel against and fight the rulers. Also, one of their 

qualities is that they recite the Quran but they do not understand it and it does not get into their 

hearts. They also read the noble Prophetic Hadith but they do not practice it correctly. They are 

also more active about doing acts of worship but their worship had no impact on improving their 

manners or modifying their behaviors. However, they call to the Book of Allah and think that there 

are none but them who stick to it. They are often characterized by being juvenile which is thought 

to be the reason for making mistakes. Additionally, they are reckless, naïve, frivolous, and stupid. 

One of their qualities is they rebel in case of schism and difference of the Muslims. One of the 

most dangerous acts against Muslim is that they fight Muslims and befriend the disbelievers. Thus, 

the history books are filled with their crimes against Muslims whenever and wherever. Of the 

results is that the Prophet, peace be upon him, forbade killing their leader, Dhi Al-Khuwasira, so 

that people cannot keep away from embracing Islam. The majority of scholars advocate not 

initiating the fight with them, i.e., Muslims should not fight them unless they use weapons against 

the Muslims. Those who do not use weapons must be given Dawah in a good manner and through 

evidence and proofs to abandon this deviant method and come back to the methodology of the 

people of Sunnah and Jama’h  . 

Keywords: qualities – Khawarij – the Six Books. 
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لستة، وبيان احنرافاهتم السلوكية، استهدف البحث عرض صفات اخلوارج يف ضوء أحاديث الكتب ا:  ملخص البحث
والدوافع النفسية اليت تؤدي إىل هذه االحنرافات، وبيان آاثر هذه االحنرافات على اخلوارج من جهة، وعلى غريهم من 

 املنهج التحليلي.  والثاين:جهة أخرى. واعتمد البحث على منهجني: األول: املنهج االستقرائي، 
اآليت: أن اخلوارج فرقة من أهل البدع، أهم ما مييزهم يف اجلانب العقدي تكفري أهل وجاءت أهم النتائج على النحو  

الكبائر والقول خبلودهم يف النار، ويف اجلانب السياسي اخلروج على احلكَّام وقتاهلم، وأن من صفات اخلوارج أهنم يقرأون  
بوية الشريفة، لكنهم ال يعملون هبا على الوجه القرآن لكنهم ال يفقهونه، وال يصل إىل قلوهبم، ويقرأون األحاديث الن

تقومي  تؤثر يف هتذيب أخالقهم، وال يف  العبادة ال  العبادة أكثر من غريهم، لكن هذه  الصحيح، وأهنم جيتهدون يف 
سلوكهم، وهم مع ذلك يدعون إىل كتاب هللا، ويرون أهنم املستمسكون به دون غريهم، ومن صفاهتم الغالبة عليهم  

ال التجربة، وسفاهة  حداثة  الزلل واخلطأ، وقد اجتمع معها االندفاع، وعدم الرتوي، وقلة  الوقوع يف  سن، وهي مظنة 
العقل، ومن سيماهم أهنم خيرجون عند افرتاق املسلمني وتشرذمهم، ومن أعظم أفعاهلم ضررًا ابملسلمني أهنم يقاتلون  

خرة بذكر جرائمهم ضد املسلمني يف كل عصر ومصر، املسلمني، ويساملون الكافرين، ولذلك جاءت كتب التاريخ زا
هنى عن قتل رأسهم ذي اخلويصرة حىت ال ينفر الناس من الدخول   -صلى هللا عليه وسلم-ومن النتائج كذلك أن النيب  

ني، يف اإلسالم، وأن مذهب اجلمهور عدم البدء بقتاهلم، أي أن املسلمني ال يقاتلوهنم إال إذا محلوا السالح على املسلم 
أما من مل حيمل السالح منهم فالواجب دعوته ابحلسىن، وابحلجج والرباهني؛ حىت يرتك هذا املنهج املنحرف، ويعود إىل 

 منهج أهل السنة واجلماعة. 
 .الستة الكتب  اخلوارج، صفات،: الكلمات املفتاحية
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 مقدمة

ه، وجعل أهل الزيغ والضالل فرقاءه وأعداءه، والصالة ؤ ه وأحباؤ احلمد هلل الذي وصف أهل اإلميان أبهنم أوليا
، خري من عبد هللا عز وجل على بصرية، ودعا إليه على هداية مستنرية، وعلى آله وصحبه والسالم على رسول هللا  

  ،أمجعني، أما بعد

بصرية أان ومن اتبعين وسبحان قل هذه سبيلي أدعو إىل هللا على  }فإن هللا عز وجل ملا خلق اخللق؛ أمرهم بعبادته،  
، فكما أن هللا عز وجل خلقنا لعبادته، وأن الدعوة إليه جل جالله، [108]سورة يوسف:  {هللا وما أان من املشركني

هللا عز   عند  من  وهذه البصرية، تكون  بصرية،  إال على  فإهنا ال تكون  وجل،  وتوحيده عز  مجلة عبادته  من  هي 
ا }العظيم، الذي قال عنه:    وجل، مما أنزله لنا يف كتابه اءاْتُكم مَّْوِعظاٌة مِ ن رَّبِ ُكْم واِشفااٌء لِ ما ا النَّاُس قاْد جا َيا أاي ُّها

، إال  وال مهتديً  هاديً فهو اهلدى، الذي ال يكون املرء فيه ، [57]سورة يونس:{ يف الصُُّدوِر واُهًدى واراْْحاٌة ل ِْلُمْؤِمِننيا 
  والعمل مبقتضاه.ابتباع ما جاء فيه، 

وألن اخلري ال يزال يف صراع مع الشر حىت تقوم الساعة، فإن منازع الشر تتفاوت، ولكن جيمعها أصل واحد، 
 وهو الزيغ عن مراد هللا. 

املنهج القومي، والصراط املستقيم، الذي ال يزيغ عنه إال    ابتباعوالزيغ عما أراده هللا جل جالله ورضيه، إمنا يكون  
 هالك.  

 فتتجاذبه األهواء، وتتكالب عليه األدواء، حىت يبعد عن املسلك الصحيح، بقدر التجاذب والتكالب. 

وإن من تلك الشرور، الرغبة عن اتباع اهلدى، وطريق احلق، سواء كان ذلك قصدا وغرضا، أم كان ذلك عرضا.  
يتيهون يف ومنها م املبني. فجعلوا  املهالك، فعموا وصمموا، مث زاغوا عن احلق  أوردهتم  انتحلته اخلوارج من صفات  ا 

 األرض، ال حقا نصروا، وال ابطال كسروا. 
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أمة حممد   يزالون خيرجون يف  العصور    وهم ال  الساعة، ولكون شرورهم ظهرت وابنت يف هذه  تقوم  حىت 
من اغرت من شبيبة اإلسالم، رأي أمهية مجع صفاهتم من املنبع الصايف الذي ال تكدره    املتأخرة، واغرت هبم وبظاهرهم 

الدالء، والوحي الثاين الذي تزول دونه األدواء، ليكون نرباسا لكل طالب حق، وهادي لكل مبتغ لصدق، ومرشدا لكل 
 رون. من ارتضى اهلدی ودين احلق، ليظهره هللا عز وجل على الدين كله ولو كره الكاف

وجعلت منهجي يف هذا البحث، أن أمجع أبرز صفاهتم الواردة يف األحاديث النبوية، موضحا إيها، ال مستقصا  
 هلا.  

فما كان منها يف الصحيحني أو أحدمها، اكتفيت ابلعزو إليهما، وما كان يف غريمها عزوته إليه، وجمموع األحاديث 
ث، منها مثانية أحاديث يف الصحيحني أو أحدمها، وحديث واحد اليت استقيت منها هذه الصفات؛ هي تسعة أحادي

 عند أيب داود، وقد صححه األلباين رمحه هللا. 
وقد جعلت خطة البحث يف ثالثة مباحث، لألول منها مطلبني، وللثاين أربعة مطالب، والثالث مخسة مطالب، 

لفهارس، فابتدأهتا بفهرس األعالم، مث اآليت، مث مث جعلت بعد هلا خامته جتمع ما تفرق يف البحث، مث املراجع، مث ا
 املوضوعات، وتفصيلها كما يلي: 

 املبحث األول: التعريف ابخلوارج. 
 املطلب األول: اخلوارج لغة. 

 املطلب الثاين: اخلوارج اصطالحا. 

 املبحث الثاين: غلبة العبادة دون علم عند اخلوارج.  
 ية. املطلب األول: القول من خري قول الرب 

 املطلب الثاين: االجتهاد يف العبادة. 
 املطلب الثالث: عدم االنتفاع ابلقرآن. 
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 املطلب الرابع: الدعوة إىل كتاب هللا. 

 املبحث الثالث: الصفات املذمومة يف اخلوارج ودالالهتا. 
 املطلب األول: حداثة السن.  

 املطلب الثاين: سفه احللم. 
 .  املطلب الثالث: املروق من الدين

 املطلب الرابع: اخلروج يف فرقة من الناس.  
 املطلب اخلامس: قتل أهل اإلسالم وودع أهل األواثن. 

 اخلامتة. 

 املراجع 
 فهرس األعالم. 

 فهرس اآليت. 
 فهرس املوضوعات. 
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 التعريف ابخلوارج : املبحث األول

 املطلب األول: اخلوارج لغة  
َنا الطَّرِيَق الخَواِضحَ  نَ ُهَما، ِإالَّ َأَّنَّ َسَلكخ ُع بَ ي خ مخ ِيُم َأصخاَلِن، َوَقدخ مُيخِكُن اجلَخ َاُء َوالرَّاُء َواجلخ ِء.  اخلخ َوَُّل: الن ََّفاُذ َعِن الشَّيخ . فَاألخ

ِتاَلُف َلوخيَنخ   َوالثَّاين: اخخ

لَُنا َخرََج خَيخرُُج ُخُرو  َوَُّل فَ َقوخ  . (Ibn Faris, 1399, 2:170) ًجافََأمَّا األخ
واخلروج: نقيض الدخول، خرج خيرج ُخُروًجا فهو خارج. واخرتجت الرجل، واستخرجته سواء. وَّنقة خمرتجة: 

 . (Al Farahidi,4:158)  خرجت على خلقة اجلمل

ةا اِبحلْاقِ  ۚ ذا  }وقوله تعاىل:   ُعونا الصَّْيحا   أي: يؤم خيرج الناس من األحداث   ،[42]سورة ق:  {ِلكا ي اْوُم اخْلُُروجِ ي اْوما ياْسما
(Bin Sidah Almursy,1421, 5:3) . 

 . ( Al-Munawi, 1410,154) فاخلروج: يف األصل، االنفصال من احمليط إىل اخلارج، ويلزمه الظهور والربوز
فجمع اخلوارج بني أصلي هذه املادة، فاألصل األول: النفاذ عن الشيء، كان مبروقهم عن الدين، وانفكاكهم  

 عن الطريق املستبني. 
 وأما األصل الثاين: اختالف لونني، فوافقوه ابعتبار أهنم قد اختلفوا بلوهم عن لون اإلسالم. 

 

 ا  املطلب الثاين: اخلوارج اصطالحً 
عة، يعتقدون أن فعل كبرية من كبائر الذنوب هو كفر ابهلل وصاحبه خملد يف النار، ويطعنون هم صنف من املبتد

 . (Alnawawy, 1405, 1:101)يف األئمة ال حيضرون معهم اجلمعات واجلماعات
 ,Bin Taimia)وقيل: أهنم ليسوا ذلك املعسكر املخصوص املعروف يف التاريخ، بل خيرجون إىل زمن الدجال

1416, 28:490) . 
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وقيل: أن اسم اخلارجي يتعدى إىل كل من أشبه أولئك النفر الذين خرجوا على علي بن أيب طالب رضي هللا  
ار التحكيم، وتكفري أصحاب الكبائر، والقول ابخلروج على عنه، وشاركهم يف معتقدهم، فإن من وافق اخلوارج يف إنك

أئمة اجلور، وأن أصحاب الكبائر خملدون يف النار، وأن اإلمامة جائزة يف غري قريش؛ فهو خارجي، وإن خالفهم فيما  
 . (Ibn Hazm, 3:113)عدا ذلك مما اختلف فيه املسلمون وخالفهم فيما ذكرَّن؛ فليس خبارجي

أن القيد الذي اختاره بعض من عرف اخلوارج، وهو قيد تكفريهم ألصحاب الكبائر،   -أعلم    وهللا  -ويظهر يل  
أنه قيد غري منضبط، فإن بعض فرق اخلوارج ال تقول بتكفري صاحب الكبرية، ولو أن بعضها يفعل ذلك واقعا ومعايشة، 

 ويتورع عنه منهجا ومعتقدا. 

اسم اخلارجي فردا ومجاعة؛ أنه يطلق على من استحل حلرمة  فيكون بعد هذا التحرير، أن أقرب حد يضبط فيه  
 دمه وعرضه وماله، ورأى اخلروج على احلاكم اجلائر، وكفر عامة املسلمني وحكامهم.   -املسلم 

 
 املبحث الثاين: غلبة العبادة دون علم عند اخلوارج

 املطلب األول: القول من خري قول الربية  
يقول: »أييت يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان،    عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب  

سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 ) تموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة«فأينما لقي

5057 ) . 
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واختلف أهل العلم يف معناه، فقيل: هو مقلوب، فيكون املراد: من قول خري الربية وهو القرآن، وقال به والكرماين  
 هللا عنهم.رضي  )3(القسطالين ،)2(، وابن حجر  )1(

النيب   قول  السنة، وهو  أي: من  املراد:  فيكون  النووي  وقيل: هو على ظاهره،  واختاره  والعيين  )4(،   ،)5( ،
، قال الكرماين: "وحيتمل أن تكون اإلضافة  (Al-Asqalani, 1379, 12:287)واحتمل هذا القول الكرماين، وابن حجر

 . (Al-Kirmani, 1356, 14:174 )املضاف إليه، وحينئذ يراد به السنة ال القرآن "من ابب ما يكون املضاف داخال يف  
، ما يدل على أهنا صفة الزمة هلم، بينة  فجاءت هذه الصفة على حنو من الوضوح والبيان، من رسول هللا  

 جيدوا هلا أثرا يف قلوهبم؛ فصار فيهم، يعرفون فيها ظاهرا، ولكنها ملا كانت خالية من العلم، منفكة عنه، مل ينتفعوا هبا، ومل
نْ ياا  }وصفهم:فيهم شبة من املنافقني على هذا الوجه، كما قال هللا تعاىل يف   واِمنا النَّاِس مان يُ ْعِجُبكا ق اْولُُه يف احلْايااِة الدُّ

 

ه، عامل ابحلديث، أصله من کرمان. اشتهر يف بغداد، قال 717( الكرماين: هو حممد بن يوسف بن علي بن سعيد، مشس الدين الكرماين، ولد عام: 1)
مدة، وفيها فرغ من أتليف كتابه "الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري"، مخسة  ابن حجي: تصدى لنشر العلم ببغداد ثالثني سنة، وأقام مبكة 

ه.. األعالم،  786وعشرون جزءا صغريا، وله مصنفات عدة، وشروحات، وتعليقات، ومات راجها من احلج يف طريقه إىل بغداد ودفن فيها، وذلك عام: 
 . 153/ 7للزركلي: 

حممد الكناين العسقالين، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر، من أئمة العلم والتاريخ. أصله من عسقالن ( ابن حجر: هو أمحد بن علي بن 2)
ه، ولع ابألدب والشعر، مث أقبل على احلديث، ورحل إىل اليمن واحلجاز وغريمها السماع الشيوخ، وعلت 773بفلسطني، ومولده ووفاته ابلقاهرة، فولد عام 

 . 178/ 1ه. األعالم، للزركلي: 852خذ عنه وأصبح حافظ اإلسالم يف عصره، تويف عام  له شهرة فقصده الناس لأل
القاهرة، ولد  ( القسطالين: هو أمحد بن حممد بن أيب بكر بن عبد امللك القتييب املصري، أبو العباس، شهاب الدين، من علماء احلديث، مولده ووفاته يف3)

 .232/   1ه. األعالم، للزركلي: 923، واملواهب اللدنية يف املنح احملمدية وغريمها، وتويف عام: ه، له إرشاد الساري يف عشرة أجزاء801عام 
ووفاته يف نوا،  ( النووي: هو حيىي بن شرف بن مري بن حسن احلزامي احلوراين، النووي، الشافعي، أبو زکري، حميي الدين، عالمة ابلفقه واحلديث، مولده 4)

ه، تعلم يف دمشق وأقام هبا زمنا، له مصنفات عديدة، فأحسن فيها، وكتب هللا عز وجل هلا   631وإليها نسبته، ولد عام: من قرى حوران، يف الشام، 
 .149/ 8ه.. األعالم، للزركلي:  676القبول، تويف عام:  

من كبار احملدثني، أصله من حلب، ومولده يف  ( العيين: هو حممود بن أمحد بن موسی بن أمحد، أبو حممد، بدر الدين العيين، احلنفي، مؤرخ، عالمة، 5)
ه، وإليها نسبته، أقام مدة يف حلب، ومصر، ودمشق، والقدس، وويل يف القاهرة احلسبة، وقضاء احلنفية، ونظر السجون، وتقرب من  762عينتاب عام: 

/  7ه.. األعالم، للزركلي: 855يف ابلقاهرة عام: امللك املؤيد حىت غد من أخصائه، مث طرف عن وظائفه، وعكف على التدريس والتصنيف إىل أن تو 
163. 
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، فكان ظاهرهم فيه ما يدل  ( Al-quran, Al-Baqarah, 2: 204)  {واُيْشِهُد اَّللَّا عالاى  ماا يف ق اْلِبِه واُهوا أالادُّ اخلِْصاامِ 
 على اإلعجاب هبم، ولكن مع ذلك فقد وصفهم هللا بكوم ألد اخلصام. 

 

 املطلب الثاين: االجتهاد يف العبادة
يقول: »خَيخرُُج ِفيُكمخ قَ وخٌم ََتخِقُروَن َصالَتُكمخ   عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، أنه قال: مسعت رسول هللا  

َرُؤوَن الُقرخآَن ال جُياِوُز َحناِجَرُهمخ، مَيخرُقُ  يِن كما مع َصالهِتِمخ، وِصياَمُكمخ مع ِصياِمِهمخ، وَعَمَلُكمخ مع َعَمِلِهمخ، ويَ قخ وَن ِمَن الدِ 
ُم ِمَن الرَِّميَِّة، يَ نخظُُر يف النَّ  صخِل فال يَ َرى شيًئا، ويَ نخظُُر يف الِقدخِح فال يَ َرى شيًئا، ويَ نخظُُر يف الر ِيِش فال يَ َرى شيًئا، مَيخُرُق السَّهخ

 . ( An-Nisaburi, 1421, 1064; AlBukhari, 1421, 5058 )ويَ َتماَرى يف الُفوِق «
ي النيب عن قلتهم، وهذه الصفة من أظهر الصفات يف اخلوارج، فهي ظاهرة جلية، حىت أن الشوكاين قد علل هن

، فلئال ينفر الناس عن الدين، (Ash-Shawkani, 1431, 7:194)  أبنه وصفهم ابملبالغة يف العبادة من إظهار اإلسالم
 اغرتارا بظاهر أحوال اخلوارج، هني خالد بن الوليد رضي هللا عنه ملا قال له: ي رسول هللا أال أضرب عنقه؟ قال: »ال« 

( 4351AlBukhari, 1421,  4;06, 1421, 1Nisaburi-An)    ويف رواية ملسلم، أن عمر بن اخلطاب انه هو الذي قال
   ( An-Nisaburi, 1421, 1064 .)ذلك لرسول هللا 

 أبمته، إذ ظهرت هنا مبظهرين جليلني:  وهذا من رمحته 
 والصيام والصالة والقراءة.  العبادةملن ظاهرهم  أحدمها: شفقته عليها من أن تفتنت بقتله 

 واآلخر: شفقته عليها من أن تفتنت مبنهج هذه املارقة؛ ملا يرونه فيهم من عبادة وصالح ظاهر  
الرسول   ، بعد وصف ما هم عليه من صالة، وصيام، حيقر الصحابة رضوان هللا عليهم أمجعني،  وقد بني 

 - كما سيأيت يف املطلب القادم    -لك كله ال ينتفعون فيه  صالهتم مع صالة أولئك، وصيامهم مع صيام أولئك، أبن ذ
  - أي: تلك العبادة    -بل إن القرآن ال جياوز حناجرهم، وذلك كناية عن ضعف العلم ابهلل عز وجل، وإال لو كانت  

 على سبيل وسنة، ألورثهم هللا عز وجل إمياَّن ميلى قلوهبم، وتوحيدا يهب نفوسهم.  



 

 

 

  
JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) 77 

 
 

 

 

JOURNAL OF SHARIA FUNDAMENTALS FOR 

SPECIALIZED RESEARCHE (JSFSR) | VOL: 07 ISSUE 

:04 | October 2021 

 

|تشرين األول/  04العدد  07| المجلد مجلة أصول الشريعة لألبحاث التخصصية

 2021 أكتوبر

9073| https://jsfsr.misd.tech-ISSN: 2289-E 

 

 املطلب الثالث: عدم االنتفاع ابلقرآن 
يقول يف اخلوارج شيئا؟، قال: مسعته يقول، وأهوى    قيل لسهل بن حنيف رضي هللا عنه، هل مسعت النيب  

-An )بيده قبل العراق: »خيرج منه قوم يقرعون القرآن، ال جياوز تراقيهم، ميرقون من اإلسالم مروق السهم من الرمية«

Nisaburi, 1421, 822; AlBukhari, 1421, 6934 ) . 

وهي استعارة؛   ،(Al-Asqalani, t.th, 13:536)تراقيهم: مجع ترقوة، وهي العظم الذي بني نقرة النحر والعاتق
 . (Al-Yahsubi, 1419, 3:196)ألن حظهم منه هو حركة اللسان، دون تدبر القلب، وتفهم معانيه

ومعىن ذلك: أن قراءة الفاجر واملنافق، ال ترتفع إىل هللا وال تزكو عنده، وإمنا يزكو عنده، ويرتفع إليه من األعمال  
، وال أدل على ذلك من تشبيه النيب (Bin Battal,1423,10:556)، وكان عن نية وقربة إليه تعاىلما أريد به وجهه  

    ومسعة بطعم الرحيانة الذي ال يلتذ به آكله، كما ال يلتذ املنافق واملرائي أبجر املنافق الذي يقرأ القرآن؛ ملا كانت ريء
، كما يف حديث أيب موسى األشعري رضي هللا، أنه قال: قال رسول هللا  (Bin Battal,1423,10:283)  قراءته وثواهبا

 من الذي ال يقرأ القرآن؛ كمثل : »مثل املؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل األترجة؛ رحيها طيب وطعمها طيب, ومثل املؤ
التمرة ال ريح هلا وطعمها حلو, ومثل املنافق الذي يقرأ القرآن مثل الرحيانة؛ رحيها طيب وطعمها مر, ومثل املنافق الذي 

 . ( An-Nisaburi, 1421, 797; AlBukhari, 1421, 5427 )ال يقرأ القرآن كمثل احلنظلة ليس هلا ريح وطعمها مر«
أن الذي فهمه األئمة من سياق حديث "ال جياوز تراقيهم" أن اإلميان مل يرسخ يف   -رمحه هللا    –وقال ابن حجر  

 . (Al-Asqalani, t.th, 9:100) قلوهبم
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 املطلب الرابع: الدعوة إىل كتاب هللا  
»سيكون يف أميت اختالف  ، أنه قال:  عن أيب سعيد اخلدري، وأنس بن مالك رضي هللا عنهما، عن رسول هللا  

وفرقة، قوم حيسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرءون القرآن ال جياوز تراقيهم، ميرقون من الدين مروق السهم من الرمية، ال  
يرجعون حىت يرتد على فوقه، هم شر اخللق واخلليقة، طوبی ملن قتلهم وقتلوه، يدعون إىل كتاب هللا وليسوا منه يف شيء، 

 .( (As-Sijistani,1421, 4756 )ن أوىل ابهلل منهم« قالوا: ي رسول هللا، ما سيماهم؟ قال: »التحليق«من قاتلهم كا
وهذه آفة اآلفات، فالدعوة إىل كتاب هللا عز وجل، ال تكون إال بعد العلم به؛ كما بوب البخاري رمحه هللا يف  

ُ ل، لقوله جل جالله:  صحيحه، اباب ضمن كتاب العلم، فقال: ابب العلم قبل القول والعم }فااْعلاْم أانَُّه الا ِإلا ها ِإالَّ اَّللَّ
ُ ي اْعلاُم ُمت اقالَّباُكْم واماثْ وااُكْم{   نِْبكا واِلْلُمْؤِمِننيا وااْلُمْؤِمنااِت ۗ وااَّللَّ ْغِفْر ِلذا  ,AlBukhari)   ، فبدأ ابلعلم[ 19]سورة حممد:وااْست ا

1421, 14.)  
فمن هنا كان زللهم، فهم يدعون إىل كتاب هللا جل جالله، وهم ال يفقهونه. وهكذا أهان البدع واألهواء، ال بد  
هلم من مشاهبة األمم الضالل أو نوع مشاهبة، فقد شابه اخلوارج هنا النصارى، فهم ضلوا لعبادهتم هللا عز وجل بال علم، 

 طل.  بل مبا اتفق هلم، من تزيني خامل، أو أتويل اب
، عطف اخلاص على العام، فبعد أن ذكر ما يكون منهم، من حمسن القيل، وسوء الفعل، ذكر  وكأن الرسول  

 عقبها أهنم يقرأون القرآن ال جياوز حناجرهم، مث ذكر بعدها أهنم يدعون إىل كتاب هللا، وليسوا منه يف شيء. 
، يوقع يف نفس املؤمن دالالت وإشارات تنبه على ما  فحسن قبلهم ظاهرا، وسوئه ابطنا؛ كما وصفه النيب  

 يكون من ثبات يف وصفهم، حىت مع تغري أفراد ما وصفوا به؟ 
فمن ذلك: قراءة القرآن، هي من سن قيلهم الظاهر، ولكن لسوء ما يبطنونه يف قلوهبم، ال يبلغ ذلك إيها؛  

إلَّنء املسخ امللطخ أبنواع القاذورات، حيب ما بداخله، فكذلك القلب الذي امتلئ مبا يكرهه هللا وأيابه، فكما أن ا
 حيجب أنوار الوحي من أن تسطع يف مساء الروح. 
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 املبحث الثالث: الصفات املذمومة يف اخلوارج ودالالهتا 

 املطلب األول: حداثة السن 
يقول: »أييت يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان،    ل: مسعت النيب  عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قا

سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 )  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة«

5057.)  
حداثء األسنان: أي الصغار، وقد يعرب عن السن ابلعمر، واحلداثء: مجع حديث السن، وكذا يقال: غلمان  

 . (Al'ayni, t.th,16:144) حداثن
، مع ما قد  (As-Saqqaf, 1433, 1:72)   ومن كان هذا وصفه، كان حري به أن يسارع يف الفتنة؛ جهال منه

 جيتمع معه من االندفاع، وعدم الرتوي، وقلة اخلربة، وضعف التجربة.  
التعقل، والتأمل، واالعتبار. وهذا مشاهد يف   فمفهوم احلديث؛ يشري إىل أن من كثر بيه، وعلمه، كان مظنة 

 السواد األعظم من اخلوارج الذين ال يزالون خيرجون يف هذه األمة، من صغر السن، وطيش العقل. 

 

 ه احللم فاملطلب الثاين: س
يقول: »أييت يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان،    عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب  

سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066; AlBukhari, 1421 )  م، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة«فأينما لقيتموهم فاقتلوه

5057.)  
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، واملراد: أن عقوهلم  (Al'ayni, t.th,16:144)أي: ضعفاء العقول، والسفهاء: مجع سفيه، وهو خفيف العقل
 .(Al-Qastalani, 1323, 10:85)رديئة

فلما كان السفه خفة يف العقل، كان ما يقابله: هو قوة العقل، فهو مع الشيخ ال صغري السن؛ وذلك لكمال 
 سنه، وقوة عقله. 

وإال فتاريخ اإلسالم يزخر أببطال سطروا التاريخ على صغر   -يف الغالب    -وهو نتيجة حتمية حلداثة السن  
 زيد رضي هللا عنه، ومعاين ومعوذ رضي هللا عنهما أمجعني.  سنهم، كاحلسن واحلسني رضي هللا عنهما، وأسامة بن 
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 املطلب الثالث: املروق من الدين 
يقول: »أييت يف آخر الزمان قوم حداثء األسنان،    عن علي بن أيب طالب رضي هللا عنه، قال: مسعت النيب  

سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية، ال جياوز إمياهنم حناجرهم، 
 ,An-Nisaburi, 1421, 1066  AlBukhari, 1421 )فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر ملن قتلهم يوم القيامة«

5057.)  

 . (Al'ayni, t.th,16:144)ميرقون: أي خيرجون
فإن قلت:  :  (Al-Kirmani, 1356, 24:1)  والرمية: فعيلة، مبعىن املفعول، أي: الصيد املرمي مثال، قال الكرماين

اإلمسية، وقيل: ذلك الفعيل مبعىن املفعول يستوي فيه املذكر واملؤنث، فلم أدخل التاء فيه، قلت: هي لنقل الوصفية إىل  
االستواء إذا كان املوصوف مذكورا معه، وقيل: ذلك الدخول غالب للذي مل يقع بعد، يقال: خذ ذبيحتك، للشاة اليت 

 مل تذبح بعد، وإذا وقع عليها الفعل؛ فهي ذبيح.
يبقهم   فالقول من خري قول الربية، وتفضيل صالهتم على صالة الصحابة رضي هللا عنهم، وصيامهم كذلك، مل

 فضال عن أن جيعلهم يف مصافهم أو قريبا منهم.  - )6(على قول   -يف اإلسالم 

 

 
 

 
 

 

لكفر، ( اختلف أئمة السنة واجلماعة من السلف واخللف، يف حكم اخلوارج، على قولني مشهورين: القول األول: أهنم كفار خرجوا من اإلسالم إىل ا6)
 لة، فهي مسألة فقهية، ال ينبغي أن تقحم يف حبث حديثي.والقول الثاين: أنتم بقوا على اإلسالم، ولكنهم بغاة، وليس هذا حمل حبث املسأ
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 املطلب الرابع: اخلروج يف فرقة من الناس  
ذكر قوما يكونون يف أمته، خيرجون يف فرقة من الناس، سيماهم    عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، أن النيب  

 . (An-Nisaburi 1421, 1064 )يقتلهم أدىن الطائفتني إىل احلق«  -أو من أشر اخللق    -التحالق قال: »هم شر اخللق  
ومث اإلسالم، إىل معىن هذا يف جمموع الفتاوی، فقال: "  -رمحه هللا    –  )7(وقد أشار أبو العباس ابن تيمية احلفيد  

واإلميان، كما ظهر وقوي، كانت السنة وأهلها أظهر وأقوى، وإن ظهر شيء من الكفر، والنفاق، ظهرت البدع حبسب 
 . (Ibn Taymiyyah, 1416, 4:20)ذلك

أن هذه الصفات حبد ذاهتا، تشري إىل أهنم يعلمون احلق، ولكنهم آثروا ما هم عليه،    -وهللا أعلم    -ويظهر يل  
أهنم إمنا مل   -مفهوما    -فخروجهم حني افرتاق الناس، وتشتتهم، واختالفهم، وانتشار الفنت، واضطراب اخللق، يدل  

مرذولة خمذولة، أينف من اتباعها من شم رائحة العلم، وذاق   خيرجوا حني قوة الدين واجتماع الناس، إال الكون دعوهم
 طعم اإلميان. 

 

 املطلب اخلامس: قتل أهل اإلسالم وودع أهل األواثن  
قال: »إن من ضئضئ هذا«، أو: »يف عقب هذا قوما   عن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه، أن رسول هللا  

دين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن، يقرعون القرآن ال جياوز حناجرهم، ميرقون من ال
 . (An-Nisaburi, 1421, 1064; AlBukhari, 1421, 7432 )لكن أَّن أدركتهم ألقتلنهم قتل عاد«

 .  (Al-Asqalani, 1406, 8: 69)من املغيبات، فوقع كما قال  وهو مما أخرب به النيب 
 

، ومفيت الدين ( ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ابن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي، فقيه أصويل7)
ه، حبران، ورحل إىل دمشق مع أسرته، هراب من غزو التتار، آلت إليه   661نة احلصيف، صاحب اآلاثر الكربى يف علوم الدين والفكر اإلسالمي، ولد س

 ه.728ه، وهي السنة اليت شجن فيها يف القلعة، حىت مات سنة 720اإلمامة يف العلم والعمل سنة 
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حدثين أيب، َّن حيىي بن زكري بن أيب زائدة، عن عاصم األحول، عن    :أمحد يف السنة، قالوقد روى عبد هللا بن  
بعثين عمر بن عبد العزيز رضي هللا عنه إىل اخلوارج أكلمهم فقلت هلم: »هل تدرون ما عالمتكم   :عون بن عبد هللا، قال

كم يف عدوكم اليت إذا لقيكم هبا خاف هبا عندكم يف وليكم اليت إذا لقيكم هبا آمن هبا عندكم وكان هبا وليكم وما عالمت
»فإن عالمتكم عند وليكم اليت إذا لقيكم هبا آمن هبا عندكم وكان هبا   :قلت   .وكان هبا عدوكم قالوا ما ندري ما تقول«

هبا  وليكم أن يقول: أَّن نصراين أو يهودي أو جموسي وعالمتكم عند عدوكم اليت إذا القيكم هبا خاف هبا عندكم وكان  
وإسناده صحيح أَّن مسلم«،  يقول  أن  اإلمام   ،(Ash-Shaibani, 1406, 2:630/1502)  عدوكم  أمحد وهو  فاإلمام 

احلجة، روى عن حيىي بن زكري بن أيب زائدة، وهو من رجال الصحيحني، وروي عن شيخه عاصم األحول فيهما ويف 
والنسائي التاسعة(Almizzy, 1400, 31:405)الرتمذي  من كبار  متقن  ثقة  وهو   ،(Al-Al'asqalani, 1406, 

سن امليموين، عن أمحد بن حنبل: عاصم األحول، من احلفاظ للحديث، . وعاصم األحول، قال عنه أبو احل(590,7540
. (Al'asqalani, t.th, 5:43)ثقة، وقال أبو الشيخ: مسعت عبدان يقول: ليس يف العواصم أثبت من عاصم األحول 

وجاء عنه أنه صلى خلف أيب هريرة رضي هللا عنه، قال عنه   ،وشيخه: عون بن عبد هللا، لقي بعض أصحاب النيب  
 . (Al'asqalani, t.th, 8:127)أمحد، وحيىي بن معني، والعجلي، والنسائي: ثقة

؛ كوهنم يقاتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األواثن،   ووجه داللته: أنه مطابق ملا جاء يف حديث رسول هللا  
خبيلهم   اجلبوا يخ أبخبارهم فلم يفتحوا لإلسالم شربا، ومل ينصروا لإلسالم راية، بل  وهذا ظاهر، وقد امتألت كتب التار 

 ورجلهم على بالد اإلسالم وأهله، فأهل اإلسالم ما دهتم، وبالد اإلسالم ميدان قتاهلم. 
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 اخلامتة

 وبعد أن فرغنا حبمد هللا من هذا البحث اليسري، ميكن أن َتمل أبرز ما فيه، مبا يلي: 
. أن اخلوارج خيتلفون ويفرتقون، فمسمياهتم متباينة، وأحواهلم خمتلفة، فال ميكن أن يكون أبني وال أوضح وال 1

 أمجع، من أن تذكر الصفات اليت جتمعهم، ال أن تذكر أمساؤهم أو مسمياهتم. 
أهنم مجعوا بني أصلي مادة اخلاء والراء واجليم، ومها: النفاذ عن الشيء، واختالف لونني، فباملروق عن الدين  .2

 وافقوا األصل األول، وميبيانة لون أهل اإلسالم وافقوا األصل الثاين. 
حلاكم اجلائر، . أن التعريف املختار للخوارج: هو أنه يطلق على من استحل حرمة املسلم، ورأى اخلروج على ا3

 وكر عامة املسلمني وحكامهم. 

 . أن قوهلم من خري قول الربية، ملا كان خاليا من العلم، منفكا عنه، مل ينتفعوا به، ومل جيدوا له أثرا. 4
هنی عمر بن اخلطاب وخالد بن الوليد رضي هللا عنه عن قتل اخلارجي؛ لئال ينفر الناس عن    . أن الرسول  5

 الدين.  
 ذي فهمه األئمة، من سياق حديث "ال جياوز تراقيهم" أن اإلميان مل يرسخ يف قلوهبم. . أن ال6

: "وليسوا  خليقا هبم، حني قال    أن اخلوارج دعوا إىل كتاب هللا قبل أن يتعلموه، فكان وصف النيب  .  7
 منه يف شيء". 

ذا اجتمع معها االندفاع، وعدم  . أن حداثة السنة، هي يف الغالب مظنة الوقوع يف الزلل واخلطأ، فكيف إ8
 الرتوي، وقلة التجربة.  

 ، والرتوي والتعقل. َتكيمها إىل الصريورة أفقدهتم هتا. أن خفة عقوهلم، ورداء9
بكوهنم ميرقون من الدين، مع أنه أخرب أن الصحابة رضي هللا عنهم حيقرون صالهتم مع   أن وصف النيب  .  10

 صالة أولئك، يدل على قبح فعلهم، وشناعة جرمهم.  
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القوة  .  11 الناس، يدل على أهنم يدركون ضاللة منهجهم، وإال خلرجوا حني  أن خروج اخلوارج يف فرقة من 
 واالجتماع. 
أبخبار اخلوارج وجنايتهم على اإلسالم واملسلمني، حىت أن الصفة املالزمة هلم أهنم  أن كتب التاريخ امتألت  .  12

 ال يقاتلون إال أهل اإلسالم، وال يدعون إال أهل األواثن. 
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